SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-28

0

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 – 18.55

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

planeringschef Kristofer Svensson § 37

Utses att justera

Johan Abrahamsson (m) och Marie Molin (s)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret senast den 8 april 2011, klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Rolf Sjöström
Ordförande

33 - 43

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

Jan Wahn
Justerande

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

Johan Abrahamsson (m)

Justerandes signatur

Marie Molin (s)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn (c)
Urban Ahlin (s)
Jens Söder (s)
Linnéa Wall (s)
Therése Weckström (s)
Ola Bertilsson (s)
Leif Andersson (s)
Marianne Kjellqvist (s)
Tommy Pettersson Friberg (s)
Marianne Johansson (s)
Sture Pettersson(s)
Ida Ekeroth (s)
Björn Nilsson (s)
Marie Molin (s)
Håkan Fernström (s)
Marcus Läth (s)
Johan Abrahamsson (m)
Sten Bergheden (m)
Charlotte Matsson (m)
Johan Nordström (m)
Cathrine Josefsson (m)
Stellan Kronberg (m)
Marianne Aldén (m)
Rolf Rutgersson (m)
John-Gunnar Nilsson (m)
Mikael Axelsson (m)
Siv Samuelsson (m)
Björn Fagerlund (m)
Emelie Olsson (v)
Åsa Olsson (v)
Mikael Jonsson (v)
Adrian Andersson (v)
Daniel Nilsson (v)
Christer Dalvik (map)
Björn Berggren (-)
Evert Eklind (map)
Margareta Berggren (map)
Rune Skogsberg (c)
Leif Andersson (c)
Stig H Johansson (fp)
Leif Jonegård (fp)
Christer Svanström (fp)
Dan Freij (kd)
Rolf Oldin (kd)
Nils Farken (mp)
Bengt Erik Askerlund (mp)
Gabriella Svensson (sd)
Ingemar Brelid (sd)
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Utdragsbestyrkande

Sida

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 33

KS 2011/0115

Motion om att införa utmaningsrätt i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Charlotte Matsson (m), Stig H Johansson (fp), Rune Skogsberg (c) och Dan Freij (kd) har
föreslagit
-

att så kallad utmaningsrätt ska införas för verksamheter i Mariestads kommun

-

att regler för utmaningsrätt snarast ska tas fram

-

att Mariestads kommun aktivt ska marknadsföra möjligheten att utmana den kommunala verksamheten, både internt inom kommunorganisationen och externt till utomstående parter

___________________________________________________

Kommunutvecklare Fredrik Marcus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 34

KS 2011/0101

Motion om hållbar utveckling och tillväxt av Mariestad ur ett miljö- och
hälsoperspektiv
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Dan Freij (kd) har i en motion bland annat föreslagit
-

att kommunen ska bevara och utveckla den offentliga servicen på landsbygden

-

att kommunen ska se över sin ekokonsumtion

-

att kommunen ska stå för en positiv marknadsföring av landsbygden i kommunen

-

att kommunen ska ta tillvara och utveckla sina unika naturresurser

___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 35

Redovisning av beslut som inte är verkställda inom socialnämndens
verksamhetsområden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till socialstyrelsen över de beslut
inom socialtjänsten, som inte har verkställts. Rapporten ska även anmälas till kommunfullmäktige. Socialnämnden har nu lämnat en rapport för kvartal fyra 2010.
Redovisningen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 36

KS 2009/0288

Beslut om antagande:
Detaljplan för Hemmingstorp 1:12 m.fl, Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Hemmingstorp 1:12 m.fl, Mariestads kommun.
Bakgrund
Ägaren till fastigheten Hemmingstorp 1:12 har ansökt om att Mariestads kommun ska
initiera en detaljplaneläggning för bl.a den nyssnämnda fastigheten. Fastighetsägaren och
WSP har i samråd med Mariestads kommun tagit fram ett förslag till detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att avstycka tio till tolv fastigheter för villaoch/eller fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter under samråd och utställning.
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 12 A-E)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Johanna Söderholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 37

KS 2009/0207

Avtal om ansvar för den regionala trafiken i Västra Götaland och samverkansformer kring kollektivtrafikens uppdrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet,
samt att en skatteväxling med 43 öre ska genomföras för att möjliggöra detta. Vidare godkänns Västkoms styrelsebeslut om hanteringen av finansiella effekter av
skatteväxlingen.

2.

Samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten:
”Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland”.

3.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal om överlåtelse av samtliga
kommunens aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 och mot en köpeskilling som motsvarar kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens innehav per överlåtelsedagen.

Anteckning
Kommunstyrelsen har att utse en företrädare som har fullmakt att underteckna avtalet
”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län”.
Gemensamt undertecknande sker i samband med Västtrafiks årsstämma den 27 maj
2011.
Bakgrund
I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen ett inriktningsbeslut om att regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra Götalands län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra
en sådan förändring. Det Regionala ägarrådet har tagit fram förslag till avtal mellan regionen och kommunerna, principer för tillköp och samverkansformer. Ett underlag för
beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling har tagits fram. I det arbetet har tjänstemän från region, kommuner, Västkom och Västtrafik medverkat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 37 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ett förslag har varit utsänt till kommunerna och Västra Götalandsregionen för synpunkter under perioden den 9 november 2010 till den 31 januari 2011.
Som en följd av överföringen av ansvar för kollektivtrafiken ska kommunernas aktier i
Västtrafik AB överlåtas till Västra Götalandsregionen. Detta görs i samband med att ansvaret förs över. Därför innehåller kommunstyrelsen förslag även en passus om detta.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med den avvikelse som
framgår av Jens Söders (s) tilläggsyrkande.
Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder (s) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och yrkar att fullmäktige även ska
godkänna Västkoms styrelsebeslut om hanteringen av finansiella effekter av skatteväxlingen.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Jens Söders (s) tilläggsyrkande för
beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag
och bifallit Jens Söders tilläggsyrkande.
(Bilaga 13 A-G)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Västra Götalandsregionen
Planeringschef Kristofer Svensson
Ekonomichef Maria Vaziri
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 38

KS 2011/0016

Motion om att återinföra utmärkelsen hedersambassadör
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om att återinföra/införa utmärkelsen hedersambassadör.
Bakgrund
Björn Berggren (-) har föreslagit att Mariestads kommun ska återinföra/införa utmärkelsen
hedersambassadör för de som gör något särskilt bra för kommunen. Berggren (-) har bland
annat framhållit att det finns en tradition i Mariestad att uppmärksamma de som gjort något
bra för kommunen. Som exempel har han nämnt bland andra Birgitta Andersson, Jan Rippe,
Bernt Johansson samt Lockeruds innebandylag. Berggrens (-) förslag innebär att allmänheten
ska skicka in förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott som sedan beslutar om hedersambassadörer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 augusti 2010 att inte inrätta utmärkelsen
”Hedersambassadör för Mariestad”. Vid det tillfället var det Stig Dahlin som hade lagt förslaget. Den tjänstemannagrupp som beredde ärendet vid det tillfället ansåg att det var tveksamt
om förslaget uppfyllde syftet med kommunens varumärke. Vidare framhöll informationschefen att ambassadörskap inte bör vara en officiell utmärkelse utan något som enskilda personer
tar på sig för att man ”brinner för” sin hemkommun.
Kommunledningskontoret har i beredningen inte sett någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att ändra sin tidigare inställning till ambassadörfrågan.
Kommunstyrelsen förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Björn Berggren (-) yrkar att fullmäktige ska bifalla motionen. Berggren yrkar i andra hand att
motionen ska överlämnas till kulturnämnden för att behandlas där.
Jens Söder (s) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn Berggrens bifallsyrkande till beslut
och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 14 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Björn Berggren
Informationschef Christina Herthnek
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 39

KS 2011/0018

Motion om att återinföra ”Vänerns pärla” som slogan för Mariestads
kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Mariestads kommun ska
vara tydlig och enhetlig i marknadsföringen och i kommunikationen av kommunens utvecklingsarbete och varumärket ”Sjöstaden Mariestad”.
Bakgrund
Björn Berggren (-) har föreslagit att Mariestads kommun ska återskapa slogan ”Vänerns
pärla”. Berggren har framhållit att det viktigaste med denna slogan är att den placerar
Mariestad vid Vänern så att Mariestad inte förväxlas med Mariefred, vilket han menar
sker idag.
Det antecknas att Johan Abrahamsson (m) i en motion från september 2009 föreslog att
Mariestads kommun skulle kalla sig ”Sjöstaden Mariestad Vänerns Pärla”. Kommunfullmäktige avslog motionen med hänvisning till att Mariestads kommun ska vara tydlig och
enhetlig i marknadsföringen och kommunikationen av kommunens utvecklingsarbete
och varumärket ”Sjöstaden Mariestad”.
Kommunledningskontoret har i beredningen inte sett någon anledning att föreslå fullmäktige att ändra sin tidigare inställning.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Björn Berggren (-) yrkar bifall till motionen. Margareta Berggren (map) instämmer i yrkandet och yrkar - i andra hand - att kommunen som slogan ska använda ”Sjöstaden Mariestad Vänerns Pärla”.
Jens Söder (s) och Dan Freij (kd) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn Berggrens bifallsyrkande till
beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 15 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Björn Berggren, Informationschef Christina Herthnek
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 40

KS 2010/0298

Val av förste vice ordförande i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
För mandatperioden 2011-2014 väljer fullmäktige Bo Hagström (c) till förste vice ordförande i den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden. (Nominerad av Gullspång).
Behandling i fullmäktige
Ordföranden tar upp valberedningens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bo Hagström
Gullspångs kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 41

KS 2011/0071

Entledigande från uppdrag att vara ledamot i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställningen. Ny röstsammanräkning ska begäras hos
länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Åsa Hammar (map).
Behandling i fullmäktige
Åsa Hammar (map) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åsa Hammar
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

12

Kommunfullmäktige
Kf § 42

KS 2011/0071

Entledigande och val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________------____----

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Åsa Hammar (map) från uppdraget att vara ledamot i
barn- och utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren
i nämnden, Rune Eriksson (map), till ny ledamot efter Hammar.
Det antecknas att valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare efter Rune
Eriksson.
Behandling i fullmäktige
Åsa Hammar (map) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i barnoch utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åsa Hammar
Rune Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret
Valberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-28

Kommunfullmäktige
Kf § 43

KS 2011/0095

Entledigande och val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Juval Pruit (s) från uppdraget att vara ersättare i barnoch utbildningnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Claes-Göran
Henricsson (s) till ny ersättare efter Pruit.
Behandling i fullmäktige
Juval Pruit (s) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juval Pruit
Claes-Göran Henricsson
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-03-28

Anslagsdatum

2011-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-05-02

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

