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Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 16.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (-)
Morgan Forsberg (KD)
Göran Hellström (L)
Linnea Wall (S)
Janne Jansson (S)
Sture Pettersson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)

ordförande
1:e vice ordförande ej § 175
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Stefan Eriksson (M)
Björn Pettersson (M)
John Gunnar Nilsson (M)

ersättare
ersättare
ersättare

Lars Bergqvist
Jonas Eriksson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

redovisningschef § 170
ekonomichef §§ 171-172
kommunchef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 170-182
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Sammanträdesdatum
2016-09-12

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-12

Anslagsdatum

2016-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-10-08
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Kommunstyrelsen
Ks § 170

Dnr 10091

Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2016.
Kommunfullmäktige noterar att kvarvarande medel om 12 500 tkr som kommunen
erhållit av staten för flyktingmottagande inte ingår i delårsbokslutet.
Bakgrund

Enligt kommunens tidplan för ekonomisk uppföljning ska en delårsrapport upprättas
och delges fullmäktige. Redovisningsenheten har upprättat en delårsrapport per den
31 augusti 2016 för Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om delårsrapporten på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Delårsrapport per 31 augusti 2016 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-08-19,
Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-19,
Delårsrapport år 2016 för Mariestads kommun

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 171

Dnr 2016/00141

Prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens
verksamheter som ekonomichef Jonas Eriksson föredrar på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för kommunstyrelsens verksamheter.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 3 år 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter.

Expedieras till:
ekonomichef Jonas Eriksson
chef för sektor ledning Stefan Wallenå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 172

Dnr 2016/00140

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun som
ekonomichef Jonas Eriksson föredrar på sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2016 för Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 3 år 2016 för
Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 173

Dnr 2016/00008

Budget 2017 för Mariestads kommun samt flerårsplan 2018-2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2017
samt flerårsplan för åren 2018-2019 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.

2.

Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens
skulder, med totalt 260 mnkr.

3.

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i
kommunfullmäktige § 140/13.

4.

Skattesatsen ska vara oförändrad.

5.

Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.

6.

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig
taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutats
av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2017 och
flerårsplan 2018-2019.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltar inte i
beslutet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna) har
upprättat förslag till driftbudget för år 2017 med flerårsplan 2018-2019 samt förslag
till investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut punkt 1.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetspartiernas budget samt
tilläggsyrkar att:

Justerandes signatur

-

Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens
skulder, med totalt 260 mnkr.

-

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i
kommunfullmäktige § 140/13.

-

Skattesatsen ska vara oförändrad.

-

Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 173 (forts).

___________________________
-

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig
taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som
beslutats av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2017
och flerårsplan 2018-2019.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp arbetsutskottets förslag samt
eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
förslagen.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna)
förslag till drift- och investeringsbudget för år 2017 samt flerårsplan 2018-2019.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 174

Dnr 2015/00462

Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.,
Mariestad centralort

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad
centralort.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-06-17 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för fastigheten Ladukärr 1:2.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Mariestad centrum och omfattar ca 1,9 ha
skogs- och gatumark. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till
Marieforsleden, i söder och väster till stadsdelen Ladukärr. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra etablering av handel på fastigheten Ladukärr 1:2.
Förslag till detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m. har varit föremål för samråd och
granskning under våren respektive sommaren år 2016. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats om det funnits anledning i en samrådsredogörelse
respektive i ett granskningsutlåtande.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt reglerna i plan- och
bygglagen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Adam
Johansson 2016-08-24, Beslut om antagande: Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m.,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m., Mariestad centralort, Plankarta med bestämmelser
(antagandehandling).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Kommunstyrelsen
Ks § 174 (forts).

___________________________
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, Planbeskrivning
(antagandehandling).
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, Granskningsutlåtande
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort, PM Bångahagen deponi.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
Detaljplan för Ladukärr 1:2 m.m, Mariestad centralort.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(planarkitekt Adam Johansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 175

Dnr 2014/00251

Beslut om antagande, Detaljplan för Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till detaljplan för Fågelö 4:13,
Laxhall för att inhämta egendomsnämndens ställningstagande avseende det
reviderade planområdet.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-09-15 stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads/fritidshusändamål
inom del av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att cirka 7-8 nya tomter för
bostadsända-mål samt att verksamheter tillägnade det rörliga friluftslivet tillskapas
inom det fyra hektar stora planområdet. Kvartersmarken är uppdelad i mindre
grupper avskilda av ett sammanhängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är
placerade så att samtliga ska ha sjökontakt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd och granskning åren 2015 och
2016. Remissrundorna har föranlett förändringen att kvartersmark avsedd för
bostadsändamål har reducerats avsevärt till förmån för kvartersmark planlagd för
friluftsstugor samt verksamheter med anknytning till det rörliga friluftslivet. Inkomna
synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Området är upptaget i kommunens LIS-plan där följande förespråkas: ”Laxhall
behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare till Brommö och restaurangen
bland annat för trollingekipage, dels kompletterande verksamheter till restaurangen.
Det kan handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad
rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling.”
Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att revidera planområdets gräns samt inhämta
egendomsnämndens ställningstagande på det reviderade planområdet inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Ks § 175 (forts).

___________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet för att inhämta egendomsnämndens ställningstagande avseende det
reviderade planområdet.
Ordförande Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson 2016-08-25, Beslut om antagande:
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Planbeskrivning, Antagandehandling.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall., Plankarta.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall.

Expedieras till:
planarkitekt Maria Nilsson
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 176

Dnr 2016/00327

Inköp och marknadsföring av Mariestads-app

Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsens beslutar att avsätta 300 tkr av investeringsmedel samt
50 tkr för marknadsföring för en Mariestads-app i enlighet med
rekommendationen i förstudien.
Kostnaden om totalt 350 tkr belastar kommunstyrelsens medel till förfogande
under innevarande år. Löpande driftkostnader kommer att belasta intern
mottagare.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att det ska upprättas en marknadsförings/införandeplan i samverkan med berörda aktörer innan Mariestads-appen blir
tillgänglig för allmänheten.

3.

Kommunstyrelsen beslutar att marknadsförings-/införandeplanen ska
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott innan Mariestads-appen köps
in/tas fram.

Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Handelsföreningen i Mariestad har framfört önskemål om en app som ersätter en del
av nuvarande digitala kanaler som presenterar shoppingutbudet i Mariestad. Handeln
upplever att dagens digitala kanaler inte heltäckande, dåligt uppdaterade och har låg
funktionalitet. Samtidigt finns önskemål om att även evenemangen i Mariestad ska
presenteras i appen. Önskemålen har resulterat i ett mål för kommunstyrelsen. Målet
har formulerats som ett tvådelat mål där ena delen handlar om att öka samordningen
av aktiviteter i stadskärnan. Ansvar för denna del av målet ligger på näringslivsenheten. Andra delen av målet, att ta fram en app, ansvarar kommunikationsenheten
för.
För att leverera kommunstyrelsens mål om en app 2016 har en förstudie genomförts.
Den visar på två alternativa lösningar, en app-plattform eller en app. Olika
leverantörer har presenterat sina produkter och andra kommuner har berättat om
sina erfarenheter. Förstudien har utmynnat i en rekommendation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 176 (forts).

___________________________
Rekommendation

Kommunikationsenheten rekommenderar en app framför en app-plattform.
Anledningen till denna rekommendation är att kommunikationsenheten inte ser
något behov av en app-plattform samt det krävs stora ekonomiska och personella
resurser för att motivera en app-plattform.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut enligt punkt 1 och 2.
Behandling på sammanträdet

Mats Karlsson (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag samt
tilläggsyrkar att marknadsförings-/ införandeplanen ska godkännas av
kommunstyrelsens arbetsutskott innan Mariestads-appen köps in/tas fram.
Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att förtydliga vem som ska äga
och drifta appen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) frågar om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Därefter ställer ordförande Abrahamsson (M) Mats Karlssons (MP) avslagyrkande
och arbetsutskottets förslag med eget tilläggsyrkande under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag samt eget
tilläggsyrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunikatör Pia Stenström samt kommunikationschef
Annika Björklund 2016-08-23, Mariestads-app.
Förstudierapport Mariestads-app.
Priser offerter, Priser app-plattform.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Inköp och marknadsföring av
Mariestads-app.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 176 (forts).
Expedieras till:
kommunikatör Pia Stenström
kommunikationschef Annika Björklund
ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 177

Dnr 2016/00334

Inrättande samt finansiering av tjänst som MTG-samordnare

Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun tillstyrker rekommendationen från MTG-styrgrupp att inrätta en
halvtidstjänst som MTG-samordnare. Mariestads kommun ska finansiera en tredjedel
av tjänsten, totalt 150 tkr årligen.
Mariestads kommun förordar att Mariestads kommun ska vara värdkommun för
MTG-samordnaren och det administrativa stödet till MTG-styrgrupp. Det innebär
att avsiktsförklaringen för MTG-samarbetet behöver justeras.
Kostnaden ska inarbetas i kommunstyrelsens budget för år 2017.
Bakgrund

MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna
i samverkanskommunerna att anta upprättat förslag till reviderad avsiktsförklaring för
MTG-samarbetet. I avsiktsförklaringen finns följande skrivningar om ”MTGsamordnare”: Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska den
kommun som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en ”MTG-samordnare” som ska arbeta
på uppdrag av MTG-styrgrupp. Samordnarens uppgift är att driva, fördjupa och utveckla
samverkan mellan kommunerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma nämnderna
behjälplig i frågor som avser gemensamma processer, samverkansformer, kommunikation, uppdrag
m.m. Finansieringen av ”MTG-samordnaren” beslutas i särskild ordning.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att avsätta 450 tkr till en halvtidstjänst som
MTG-samordnare i budget för år 2017. Kostnaden ska enligt styrgruppens
rekommendation fördelas enligt grundmodellen (60/25/15) som innebär att
Mariestads kommun årligen ska finansiera 270 tkr, Töreboda kommun 112,5 tkr samt
Gullspångs kommun 67,5 tkr.
Mariestads kommun konstaterar att det inte finns någon ”grundmodell” för
finansiering av gemensamma kostnader inom ramen för MTG-samarbetet.
Mariestads kommun förutsätter att kostnaderna för en MTG-samordnare ska
finansieras solidariskt, d.v.s. att respektive kommun avsätter 150 tkr/år för tjänsten.
Mariestads kommuns ställningstagande är baserat på att tjänsten som MTGsamordnare är en gemensam grundresurs som är lika viktig för samtliga tre
kommuner, oavsett befolkningsmängd. Att notera är att MTG-samordnaren ska vara
anställd av Töreboda kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Kommunstyrelsen konstaterar att Töreboda och Gullspångs kommuner gemensamt
är i majoritet i MTG-nämnderna. Mariestads kommun finner därför styrgruppens
förslag om finansiering enligt ”grundmodellen”, vilket innebär att Töreboda och
Gullspång gemensamt ska finansiera 40 procent av MTG-samordnaren, som
oacceptabelt.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-31, Inrättande samt
finansiering av tjänst som MTG-samordnare.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
kommunsekreterare Mariana Frankén, Töreboda kommun
ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 178

Dnr 2016/00261

Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att fullmäktiges ledamöter
ska medverka vid kommande nationaldagsfirande. Engström Rosengren (V) föreslår
vidare att fullmäktiges ledamöter bjuder på kaffe med dopp vid arrangemanget.
Ett av skälen till att vi firar nationaldagen är tillkomsten av 1809 års regeringsform
som innefattar hörnstenarna i dagens demokratiska styrelseskick. Enligt Engström
Rosengren (V) skulle ett deltagande av fullmäktiges ledamöter vid firandet ge en
naturlig koppling till detta och vara ett bra tillfälle för stadens invånare att få
möjlighet att träffa folkvalda och tvärtom.
Det är kultur- och fritidsavdelningen som ansvarar för arrangemanget av
nationaldagen som brukar ske på residensön Marieholm. Enligt kulturchefen och
museichefen möter det inga hinder att fullmäktiges ledamöter deltar vid firandet.
Förslagsvis avsätts en begränsad tid vid vilken ledamöterna deltar, exempelvis mellan
klockan 10.00 och 12.00. Under denna tid erhåller ledamöterna ett bord där det
dukas upp kaffe och kaffebröd/tårta som ledamöterna sedan kan bjuda besökarna
på. Det bör även finnas information om fullmäktiges deltagande på det officiella
programmet för nationaldagsfirandet. Kostnaderna för kaffet och kaffebrödet tas
från kontot för fullmäktige.
Kultur- och fritidsutskottets förslag

Kultur- och fritidsutskottet beslutade att tillstyrka motionen.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på motionen.
Björn Fagerlund (M) och Henrik Karlsson (-) tillstyrker Abrahamssons (M)
avslagsyrkande.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 178 (forts).

___________________________
Ida Ekeroth (S) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Engström Rosengrens (V)
yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget förslag vilket är att avslå motionen.
Underlag för beslut

Motion från Marie Engström Rosengren (V) 2016-06-09, Kaffe med dopp
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-15,
Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-15,
Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Yttrande
över motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Engström Rosengren)
(kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 179

Dnr 2015/00253

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om
att utnämnas till Fair Trade City

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Anna-Lena Kroon, Utby Ekebacken i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair trade city”.
Medborgarförslaget överlämnades till chefen för sektor ledning för beredning.
Fair Trade City är (bl.a.) en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion och
rättvis handel – i andan av Agenda 2030. Fair Trade City är en diplomering som
funnits sedan år 2001 i Storbritannien. Fler än 1 800 städer är Fair Trade Citydiplomerade runt om i världen och konceptet finns nu i över 25 länder i USA,
Canada, Sydamerika, Europa och Australien. I Sverige har var fjärde kommun ansökt
om Fair Trade City-diplomering.
Fair Trade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion och rättvis handel. Fair Trade City leds av en styrgrupp vars främsta
uppgift är att sprida information om etisk konsumtion och rättvis handel. Fair Trade
City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvis handel och etisk
upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta
produkter i butik och på arbetsplatser.
Arbetet med att ”bli” en Fair Trade city leds av en styrgrupp som ska representera
hela lokalsamhället. Diplomeringen ska motivera till ständig vidareutveckling för en
mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen. En kontaktperson från
styrgruppen utses att vara länk mellan Fair Trade Sverige och styrgruppen. En person
ska vara kontaktperson för det lokala utåtriktade arbetet.
En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred förankring
och delaktighet hos olika aktörer i samhället.
Enligt kriterierna för Fair Trade city är det inte ett obligatoriskt krav att kommunen
stödjer eller leder arbetet. Kommunen tar dock ansvar för att tillämpa etiska krav i
den offentliga upphandlingen, men behöver inte uttryckligen ta ställning för att bli
diplomerad som Fair Trade City.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 179 (forts).

___________________________
Frågan om Mariestads kommuns deltagande i ”Fair Trade City” har tidigare utretts år
2008. Då konstaterades bl.a. att Mariestads kommun redan då erbjöd rättvisemärkta
produkter inom kommunens avtal, vilket är ett av de grundläggande kriterierna för
att bli en Fair Trade City.
Kommunstyrelsen ansåg då att Mariestads kommun inte hade möjlighet att åta sig
uppdra-get att leda arbetet riktat mot butiker, företag och organisationer samt att
arbeta aktivt med lokalt informationsarbete då detta primärt inte är ett kommunalt
uppdrag. Kommunstyrelsen ställde sig dock positiv till att butiker, företag och
organisationer arbetar för att Mariestad ska bli en Fair Trade City.
Chefen för sektor ledning konstaterar att Mariestads kommun för närvarande saknar
de resurser som bedöms nödvändiga för att åta sig uppdraget att vara drivande i det
arbete som krävs för att utnämnas till en Fair trade city. Enligt kriterierna för Fair
Trade city måste det dock inte vara kommunen som leder arbetet mot en sådan
utnämning/diplomering. Diplomeringen berör hela lokalsamhället som tillsammans
ska jobba mot en mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen. Om det
finns intresse bland butiker, företag eller organisationer att leda arbetet för att
Mariestad ska bli en Fair Trade City ställer sig Mariestads kommun/
kommunstyrelsen positiv till detta.
Det ansvar som kommunen måste ta för att uppfylla diplomeringen som en Fair
Trade City är att tillämpa etiska krav i den offentliga upphandlingen. Mariestads
kommun tillämpar redan idag etiska krav i sina upphandlingar och erbjuder till viss
del rättvisemärkta produkter inom avtal. Chefen för sektor ledning föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Anna-Lena Kroon om att Mariestads kommun ska ansöka om
att utnämnas till ”Fair trade city”.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2016-08-10, Svar på
medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till ”Fair
trade city”, inklusive bilaga med information om Fair Trade City.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Kommunstyrelsen
Ks § 179 (forts).

___________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
Mariestads kommun ska ansöka om att utnämnas till Fair Trade City”

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Anna-Lena Kroon)
(chef för sektor ledning Stefan Wallenå)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 180

Dnr 2016/00062

Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier
och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner
inom Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att all
avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden generellt sett är förbjuden,
främst på grund av brandsäkerheten.
Bakgrund

Pia Westergren, Liars väg 6 på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska införa ett allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning för privatpersoner. Medborgarförslaget överlämnades till
tekniska nämnden för beredning.
Verksamhet teknik har utrett frågan om totalförbud för användande av fyrverkerier
och pyroteknisk utrustning och föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget i sin helhet. Vidare ska synpunkterna i skrivelsen beaktas vid ett
framtida arbete med uppdateringar av ordningsföreskrifterna.
Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Generellt kan man
säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden,
främst på grund av brandsäkerheten. I ordningslagen (1993:1617) regleras
användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte
får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste hänsyn tas till
om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.
Det finns idag inget ytterligare förbud mot fyrverkerier i Mariestad kommuns lokala
ordningsföreskrifter och i dagsläget bedöms de nationella reglerna räcka. Vi har dock
förståelse för att det kan denna typ av aktiviteter kan skapa oro hos vissa grupper och
tar med oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete.
Tekniska nämnden beslutade 2016-06-07 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12
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Kommunstyrelsen
Ks § 180 (forts).

___________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-06-07 § 124, Internremiss.
Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning.
Medborgarförslag från Pia Westergren om att Mariestads kommun ska införa ett
allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning för
privatpersoner.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att införa
allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk utrustning för privatpersoner.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Pia Westergren)
(verksamhet teknik)
(Länsstyrelsen Västra Götalands län)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Kommunstyrelsen
Ks § 181

Dnr 2016/00239

Medborgarförslag om att skapa en "Minnenas och sinnenas
trädgård" i Humleparken

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens planer på potentiell
utbyggnad av seniorboendet Humlet vilken kommer ta viss parkmark i anspråk. En
utveckling av parken anses olämplig i väntan på den kommande utvecklingen av
Humlet. Kommunen har dock en intention att pröva delar av medborgarförslaget i
samband med utveckling av seniorboendet.
Det pågår även en utveckling av resterande gångstråk längs Tidan, enligt den
fördjupade översiktsplanen. Strandpromenaden, som går via Humleparken,
prioriteras framför en omgestaltning av parken. Genomförandet av
strandpromenaden prövas i det årliga budgetarbetet.
Bakgrund

Susanne Westberg, Hertig Karls gata 23 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att Humleparken ska upprustas och gestaltas utifrån konceptet ”Minnenas
och sinnenas trädgård”. Argumenten bakom förslaget är att parken idag ger ett
ovårdat intryck samt att gynna de boende på seniorboendet Humlet med en
upplevelserik utomhusmiljö. Vidare föreslås parken förvaltas i samarbete med
Dacapo och gestaltningsförslaget önskas omfatta nya möbler, planteringar, konstoch vattenelement. Medborgarförslaget överlämnades till stadsplanechefen för
beredning.
En omgestaltning av Humleparken får tyngd i kommunens grönprogram som
beskriver att parken har ett kulturhistoriskt värde med ett attraktivt läge intill Tidan
och nära centrum. I grönprogrammet står att ”en omgestaltning av parken är
oundviklig”. Medborgarförslaget får dessutom stöd i områdets detaljplan (Dp 459)
där marken är satt som anlagd parkmark.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 181 (forts).

___________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Susanne Westerberg om att Humleparken ska upprustas och
gestalt-tas utifrån konceptet ”Minnenas och sinnenas trädgård”.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Mona
Nilsson 2016-08-23, Medborgarförslag om att skapa en "Minnenas och sinnenas
trädgård" i Humleparken.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att skapa
en "Minnenas och sinnenas trädgård" i Humleparken.

Expedieras till:
Susanne Westerberg
stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-09-12

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 182

Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla

Ksau

Protokoll från möte 2016-08-17 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-08-25 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2016-09-07 anmäls och läggs till handlingarna.
_______________________
IT-nämnden

Protokoll från möte 2016-08-22 anmäls och läggs till handlingarna.
_______________________
AB Stadens Hus

Protokoll från möte 2016-08-26 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
MTG stygrupp

Anteckningar från möte 2016-08-26 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
Ksau § 356/16

Beslut om yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Lugnåsbergets
kvarnstensgruvor anmäls och läggs till handlingarna.
_________________________
Delegationsbeslut - lotteritillstånd

Delegationsbeslut gällande lotteritillstånd för BOIS FF enligt 17 § lotterilagen anmäls
och läggs till handlingarna.
_________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Kommunstyrelsen
Ks § 182 (forts).

___________________________
Delegationsbeslut - färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut skolskjuts för augusti månad 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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