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Sammanträdesdatum
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1

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson (S)
Jan Wahn (C)
Jens Söder (S)
Linnéa Wall (S)
Therése Weckström (S)
Ola Bertilsson (S)
Marianne Kjellquist (S)
Tommy Pettersson Friberg (S)
Marianne Johansson (S)
Sture Pettersson(S)
Ida Ekeroth (S)
Björn Nilsson (S)
Leif Udéhn (S)
Håkan Fernström (S)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Charlotte Matsson (M)
Anita Ahl (M)
Gunilla Hellsten Boman (M)
Stellan Kronberg (M)
Marianne Aldén (M)
Ingbritt Andersson (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Cathrine Kronberg (M)
Björn Fagerlund (M)
Emelie Olsson (V)
Åsa Olsson (V)
Mikael Jonsson (V)
Adrian Andersson (V)
Christer Dalvik (MAP)
Anna Stenlund (MAP)
Evert Eklind (MAP)
Margareta Berggren (MAP)
Rune Skogsberg (C)
Leif Andersson (C)
Jan Hallström (FP)
Annika Jödahl (FP)
Christer Svanström (FP)
Dan Freij (KD)
Magnus Landgren (KD)
Nils Farken (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Gabriella Svensson (SD)
Ingemar Brelid (SD)
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 93

KS 2011/0247

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 två 2011.
Redovisningen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 94

KS 2011/0232

Medborgarförslag om en utsiktsplats i Mariestad
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Ingela Johansson, Marieforsleden 54 i Mariestad har föreslagit att kommunen ska
anordna en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 95

KS 2011/0225

Medborgarförslag om förvaringsboxar i centrum
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund
Ingela Johansson, Marieforsleden 54 i Mariestad har förslagit att det i Mariestads
centrum inrättas förvaringsboxar för möjlighet att låsa in väskor och liknande.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 96

KS 2011/0246

Medborgarförslag om att inrätta ett nätverkscafé
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ingela Johansson, Marieforsleden 54 i Mariestad har föreslagit att kommunen inrättar
en mötesplats i form av ett nätverkscafé.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 97

KS 2011/0130

Medborgarförslag om att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner
i hamnområdet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att
anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i
hamnområdet.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Per Larsson i Mariestad har föreslagit att Mariestads kommun ska utreda möjligheten att
anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i hamnområdet. Förslaget har bland annat
motiverats med att det krävs tre planer för att anordna SVBF-sanktionerade och rankinggrundande turneringar. Detta är något som förslagsställaren tror kommer att bidra
till kommunens mål om ökad turism.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni 2011 att anlägga ytterligare två beachvolleybollplaner i anslutning till den befintliga planen i hamnområdet.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 36 A- C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 98

KS 2011/0117

Medborgarförslag om att kommunen ska köpa Högelidsgården för
att etablera en ungdomsgård
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Motiveringen är att det inte är lämpligt att flytta någon av de två befintliga fritidsgårdarna
samt att det saknas ekonomiska resurser för att etablera ytterligare en fritidsgård. Om det
hade varit ekonomiskt genomförbart att etablera en fritidsgård i Högelidsområdet hade
en samlokalisering med Högelidsskolan varit att föredra. Vidare bör kommunens sammanlagda verksamhetsytor minskas.
Bakgrund
Dag Ennerdal har föreslagit att kommunen ska köpa Högelidsgården för att driva en
ungdomsgård i lokalerna.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande framfört; Det finns två fritidsgårdar i
Mariestads kommun, Ungdomskulturhuset Elvärket samt Lockerudsgården. Dessa
fritidsgårdar är belägna i de västra delarna av Mariestads tätort. I den östra delen, där den
nya Högelidsskolan är belägen, finns det ingen fritidsgård. Högelidsområdet är därför i
och för sig en lämplig plats för etablering av en ny fritidsgård. Det är dock inte möjligt
att inrymma kostnaderna för ytterligare en fritidsgård i budgetramen för fritidsgårdarna.
Alternativet att flytta en fritidsgård från västra till östra området är olämpligt med tanke
på den speciella verksamhet som idag bedrivs i Elvärket samt den stora betydelse som
Lockerudsgården har i sitt närområde.
Vidare har fritidschefen framfört att om en ny fritidsgård ska etableras i Högelidsområdet bör den samlokaliseras med Högelidsskolan.
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 37 A- D)
_____________________________________________________________

Dag Ennerdal, Barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningschef Tommy Olsson, fritidschef Tomas Ekström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 99

KS 2011/0164

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska göra ett aktivt val
om organdonationer
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motiveringen är att Regeringen har utsett en myndighet med ansvar för frågor som berör
organdonation. Donationsfrågor ingår inte i en kommuns kompetensområde.
Bakgrund
Margareta Jacobsen i Mariestad har föreslagit att kommunfullmäktige ska göra ett aktivt
val i fråga om organdonationer. Enligt förslaget bör fullmäktige delta i projektet ”Donera
mera”. Det skulle leda till slutmålet att Mariestads kommun har flest donatorer i Sverige
år 2030.
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har i ett yttrande framfört att organdonationer, formellt sett, inte är en fråga för enskilda kommuner. Regeringen har utsett ett
donationsråd inom socialstyrelsens verksamhet. Rådet har till uppgift att vara rådgivande
i donationsfrågor samt att verka för att öka antalet organ- och vävnadsdonationer i
Sverige. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har föreslagit att kommunfullmäktige
avslår 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 38 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Margareta Jacobsen, Hasslerör,
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Carina Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 100

KS 2011/0132

Delårsrapport för Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten, upprättad per den 31 augusti 2011.
Bakgrund
Enligt 8 kap. 20 a § kommunallagen ska kommunerna upprätta minst en delårsrapport
per år. Delårsrapporten ska behandlas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen har tagit fram en delårsrapport per den 31 augusti 2011.
Behandling i kommunfullmäktige
Redovisningsekonom Lars Bergqvist redogör för delårsrapporten.
Jens Söder (S) yrkar att kommunfullmäktige ska godkänna delårsrapporten.
Ordföranden tar upp Jens Söders yrkande till beslut och finner att fullmäktige har
godkänt delårsrapporten.
(Bilaga 39 A-D)
___________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningsekonom Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 101

KS 2011/0132

Prognos 3 år 2011 för Mariestads kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt prognos 3 för Mariestads kommun.
Det antecknas att kommunrevisionen har yttrat sig över prognosen.
(Bilaga 40 A-B)
___________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 102

KS 2011/0222

Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________------____----

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning av
socialnämndens verksamhet mot bakgrund av att socialnämndens underskott är större än
tidigare beräkningar.
Bakgrund
För socialnämndens vidkommande visade prognos 2 ett underskott om 12 miljoner
kronor, exklusive försörjningsstöd. Av det beloppet kan sex miljoner hänföras till ökade
kostnader på grund av större efterfrågan av hemtjänst.
Socialnämnden har hos kommunfullmäktige begärt ett tilläggsanslag om sex miljoner
kronor med anledning av nämndens prognostiserade underskott innevarande år. För att
kunna nå planerade besparingar inom särskilt boende under år 2012 måste hemtjänsten
förstärkas, vilket leder till ökade kostnader redan under 2011. Enligt socialnämnden kan
kostnaderna inte täckas genom besparingsåtgärder eller omdispositioner inom nämndens
budget.
Ekonomichefen har framfört; Enligt kommunens styrprinciper förutsätts tilläggsanslag
inte förekomma. Det är inkonsekvent att tillskjuta medel under pågående budgetår. Det
finns inget tillgängligt konto med sex mkr. Ytterligare medel till socialnämnden förutsätter därför ombudgetering mot resultatet.
Det budgeterade resultatet, per den 9 augusti 2011, uppgick till 12,5 mnkr. Om medel
överförs under pågående budgetår blir det svårt att i efterhand jämföra nämndernas
resultat från år till år. Ett tillåtet underskott är att föredra under förutsättning att nämnden arbetar med åtgärder för att få nästa års budget i balans.
Ekonomichefen har föreslagit att kommunfullmäktige medger socialnämnden att gå med
underskott på maximalt sex miljoner 2011. Beloppet motsvarar merkostnaderna för
hemtjänsten. Kravet att socialnämnden ska fortsätta arbetet med att få budget i balans
ska kvarstå och tillåtet underskott ska endast gälla för år 2011.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige medger att socialnämnden tillåts gå med underskott om maximalt
sex miljoner kronor år 2011, med anledning av det prognostiserade underskottet för
hemtjänsten, som alternativ till att tillskjuta budgetmedel. Kravet kvartsår dock att socialnämnden ska fortsätta arbetet med att få budget i balans och tillåtet underskott gäller
endast år 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 102 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Marianne Kjellquist (S) upplyser att socialnämndens underskott numera är cirka fyra
miljoner högre än beräkningen i prognos 2. Marianne Kjellquist yrkar därför att ärendet
ska återremitteras till socialnämnden för ytterligare beredning så att socialnämnden får
möjlighet att planera för ytterligare och långsiktigt hållbara besparingsåtgärder. Först därefter kan det slutliga underskottet för 2011 beräknas.
Ordföranden tar upp återremissyrkandet för beslut och finner att fullmäktige har beslutat
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av socialnämnden.
(Bilaga 41 A-F)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 103

KS 2011/0041

Beslut om antagande: Detaljplan för kv Falken, Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv Falken, Mariestads kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för kv Falken i
Mariestads tätort. Syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av
badhuset i Mariestad.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker förslaget.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 42 A-F)
_____________________________________________________________

Planeringschef Kristofer Svensson
Planarkitekt Hanna Asp
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 104

KS 2011/0154

Bestämmelser för ”Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg”
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bestämmelser för det nya samverkansorganet för kollektivtrafikfrågor i Skaraborgskommunerna, ”Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg”.
Bakgrund
Den 1 januari 2012 träder lagen om kollektivtrafik i kraft. Västra Götalandsregionen
(VGR) blir då regional kollektivtrafikenhet. Med anledning av detta har nuvarande Ägarrådet Skaraborg beslutat att ta fram förslag till bestämmelser för ett nytt samverkansorgan
i kollektivtrafikfrågor. Det nya samverkansorganet benämns Kollektivtrafiksamverkan
Skaraborg (KSV).
KSV:s uppgifter är bland annat att utveckla Målbild Skaraborg och att överlämna fastställd
målbild/kollektivtrafikprogram till VGR samt ta fram yttrande i övergripande strategiska
frågor såsom pris-, miljö- och tågstrategi. KSV åläggs även att behandla relaterade utvecklingsfrågor samt frågor som berör kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente och
på kommunernas vägnar fatta beslut om förändringar i färdtjänstreglementet.
Handläggarna av kollektivtrafikfrågor ska bilda en handläggargrupp. Inom den gruppen
ska en person utses med uppgift att vara sekreterare och föredragande vid möten med
KSV. De ärenden som ska behandlas av KSV ska beredas i handläggargruppen och läggs
sedan fram förslag till beslut.
Kommunalförbundets styrelse har rekommenderat medlemskommunerna att, senast den
31 oktober 2011, fastställa bestämmelserna.
Det antecknas att punkt 8 i bestämmelserna – efter korrigering av förslaget – ska ha
följande lydelse:
8. Antagande av bestämmelser
”Dessa bestämmelser ska godkännas av berörda kommuners fullmäktige”.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 104 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 43 A-D)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skaraborgs kommunalförbund
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-09-26

16

Kommunfullmäktige
Kf § 105

KS 2011/0110

Avgifter för serveringstillstånd med anledning av ny alkohollag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om nya ansökningsavgifter för serveringstillstånd och
kunskapsprov enligt alkohollagen i enlighet med socialnämndens förslag.
Bakgrund
En ny alkohollagstiftning infördes den 1 januari 2011. Ändringarna i förhållande till tidigare lagstiftning består i att kommunen kan bevilja nya former av serveringstillstånd.
Kommunen kommer även att ansvara för de kunskapsprov som ska utföras av den som
ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning.
Enligt alkohollagen har kommunerna rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om
serveringstillstånd. Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning
med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för
prövningen.
Socialförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om nya avgifter på grund
av den ändrade lagstiftningen.
Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för att klarlägga skillnaden mellan ”Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme” och
”Serveringstillstånd för tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme”.
Socialchef Eva Lotta Lindskog har beskrivit skillnaden mellan de olika tillstånden i en
skrivelse. Avgiftsförslaget har även kompletterats med en avgift för ”Stadigvarande
serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap”.
Socialnämnden har föreslagit följande avgifter:
-

Kunskapsprov för serveringstillstånd:

1 000 kr

-

Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:

5 000 kr

-

Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

-

Stadigvarande tillstånd för provsmakning vid tillverkningstillfälle:

4 200 kr

-

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang:
Tillsynsavgift ingår.

3 200 kr

-

Stadigvarande serveringstillstånd till cateringföretag för slutna sällskap: 7 400 kr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 105 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat om nya avgifter i enlighet med förslaget.
(Bilaga 44 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 106

KS 2011/0077

Nytt samverkansavtal för gemensam lönenämnd
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal för interkommunalt samarbete inom
löneadministration för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner.
Bakgrund
Lönenämnden har tagit fram ett förslag till ändrat samverkansavtal för gemensam lönenämnd. Ändringarna beror på att Karlsborgs kommun kommer att ingå i den gemensamma lönenämnden. Förslaget innebär bland annat att personal i Karlsborgs kommun
kommer att erbjudas anställning i Gullspångs kommun. Förslaget till nytt samverkansavtal är giltigt när samtliga kommuners fullmäktige har godkänt avtalet.
Det nya samverkansavtalet har även anpassats till den översyn av reglementen och
samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 45 A-B)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Lönenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 107

KS 2011/0078

Nytt reglemente för gemensam lönenämnd
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för löneadminstration.
Bakgrund
Lönenämnden har tagit fram ett nytt reglemente för gemensam lönenämnd. Ändringarna
beror på att Karlsborgs kommun ska ingå i den gemensamma lönenämnden. Förslaget är
giltigt när samtliga kommuners fullmäktige har godkänt dokumentet.
Det nya reglementet har även anpassats till den översyn av reglementen och samverkansavtal som har påbörjats under år 2010 för samtliga MTG-nämnder.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 46 A-B)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Lönenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 108

KS 2011/0059

Motion om att ompröva beslut om livemusik utomhus
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom endast miljö- och byggnadsnämnden
kan besluta i denna fråga.
Bakgrund
Stellan Kronberg (M) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ompröva
tidigare beslut som gäller arrangemang med livemusik utomhus och som innebär att
endast fem spelningar per år får genomföras utan att begära tillstånd.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har framfört att kommunfullmäktige aldrig har fattat
något beslut om ”Riktlinjer till skydd mot störande buller från offentliga tillställningar
eller allmänna sammankomster”. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram sådana
lokala riktlinjer, som stämmer överens med de nationella reglerna. Riktlinjerna är till för
att vägleda såväl miljö- och byggnadsförvaltningen som medborgare och arrangörer om
hur man ska undvika att skapa en betydande olägenhet från konsertmusik utomhus. Det
är upp till var och en i miljö- och byggnadsnämnden att föreslå en översyn av riktlinjerna.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Stellan Kronberg (M) och Johan Abrahamsson (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Jens Söder (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
Ledamöterna från moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
(Bilaga 47 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stellan Kronberg
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 109

KS 2011/0139

Motion om att namnge torget bakom Mariestads teater i kv Lärkan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att kulturnämnden har beslutat att ge torget bakom
Mariestads teater namnet ”Magnoliatorget”.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund
Dan Freij (KD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska namnge det lilla
torget bakom teatern i kv Lärkan till ”Magnoliatorget”.
Det antecknas att kulturnämnden i maj 2011 beslutat att platsen ska heta ”Magnoliatorget”.
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 48 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dan Freij
Kulturnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 110

KS 2011/0138

Motion om att utlysa en tävling för att utse årets trädgård
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår Dan Freijs (KD) motion.
Motiveringen till beslutet är att det inte är kommunens uppgift att anordna denna typ
av tävling.
Bakgrund
Dan Freij (KD) har föreslagit att det ska utlysas en tävling där kommunens invånare kan
nominera en trädgård som ”kommunens vackraste trädgård” alternativt ”årets trädgård”.
Ägaren till den trädgård som vinner bör uppmärksammas och få ett pris samt en vandringspokal.
Kulturnämnden har föreslagit att Trädgårdsföreningen ska få i uppdrag att ta emot förslag, sortera och välja lämpliga kandidater till en finalomgång. Nämnden har vidare föreslagit att en jury bestående av representanter från de olika intressenterna samt en känd
trädgårdsprofil ska utse vinnaren.
Kommunstyrlesens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Dan Freij (KD), Rune Skogsberg (C) och Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till
motionen.
Jens Söder (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
Ledamöterna från moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet reserverar sig mot beslutet.
(Bilaga 49 A-C)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dan Freij
Kulturnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 111

KS 2011/0228

Sammanträdesdagar 2012
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2012 enligt följande
uppställning:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

30
27
26
23
28
18
--24
29
26
17

Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar. Förslaget
bygger på principen att fullmäktiges sammanträden ska förläggas till måndagen i den sista
veckan i varje månad med undantag av juli och augusti. Valet av dag bygger på önskemål
om synkronisering mot andra sammanträden inom bland annat regionfullmäktige och
samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet
med förslaget.
(Bilaga 50)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 112

KS 2011/0245

Entledigande av val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet
Norra Skaraborg (FINSAM)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Tommy Pettersson-Friberg (S) från uppdraget att vara
ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg (FINSAM). På förslag
av valberedningen väljer fullmäktige Marianne Kjellquist (S) till ny ersättare efter
Pettersson-Friberg.
Bakgrund
Tommy Pettersson-Friberg (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg (FINSAM).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marianne Kjellquist
Tommy Pettersson-Friberg
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 113

KS 2011/0242

Entledigande från uppdrag att vara ledamot av kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jonas Lamprecht (V) från uppdraget att vara ledamot av
kommunfullmäktige.
Ny röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter
Lamprecht.
Bakgrund
Jonas Lamprecht (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot av
kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jonas Lamprecht
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 114

KS 2011/0243

Entledigande från uppdrag att vara ledamot av kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Axelsson (M) från uppdraget att vara ledamot av
kommunfullmäktige.
Ny röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter
Axelsson.
Bakgrund
Mikael Axelsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot av
kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Axelsson
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 115

KS 2011/0243

Entledigande av val av ledamot i tekniska nämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Axelsson (M) från uppdraget att vara ledamot i
tekniska nämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anita
Welander (MAP) till ny ledamot efter Axelsson.
Bakgrund
Mikael Axelsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i tekniska nämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anita Welander
Mikael Axelsson
Tekniska nämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 116

KS 2011/0243

Entledigande av val av ledamot i avfallsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Axelsson (M) från uppdraget att vara ledamot i
avfallsnämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anita Welander
(MAP) till ny ledamot efter Axelsson.
Bakgrund
Mikael Axelsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
avfallsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anita Welander
Mikael Axelsson
Avfallsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 117

KS 2011/0243

Entledigande av val av ersättare i kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Mikael Axelsson (M) från uppdraget att vara ersättare i
kulturnämnden. Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare
efter Axelsson.
Bakgrund
Mikael Axelsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
kulturnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Axelsson
Kulturnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 118

KS 2011/0244

Entledigande och val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Inga-Lill Berg (V) från uppdraget att vara 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige
Mikael Jonsson (V) till ny 1:e vice ordförande efter Berg.
Bakgrund
Inga-Lill Berg (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara 1:e vice ordförande
i kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Jonsson
Inga-Lill Berg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 119

KS 2011/0244

Entledigande och val av ledamot, tillika 1:e vice ordförande, i
socialnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Inga-Lill Berg (V) från uppdraget att vara ledamot,
tillika1:e vice ordförande i socialnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Emelie Olsson (V) till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande efter Berg.
Bakgrund
Inga-Lill Berg (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot och 1:e
vice ordförande i socialnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emelie Olsson
Inga-Lill Berg
Socialnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 120

KS 2011/0244

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Inga-Lill Berg (V) från uppdraget att vara ersättare i
kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Emelie Olsson (V)
till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Berg.
Bakgrund
Inga-Lill Berg (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i kommunstyrelsen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emelie Olsson
Inga-Lill Berg
Kommunsekreterare Ola Blomberg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 121

KS 2011/0258

Entledigande från uppdraget att vara ledamot av kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Dan Freij (KD) från uppdraget att vara ledamot av
kommunfullmäktige.
Ny röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter
Freij.
Bakgrund
Dan Freij (KD) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot av kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dan Freij
Länsstyrelsen
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 122

KS 2011/0259

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Matsson (M) från uppdraget att vara ledamot
i kommunstyrelsen. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren Björn
Fagerlund (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Matsson samt Charlotte Matsson
till ny ersättare efter Björn Fagerlund.
Bakgrund
Charlotte Matsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Björn Fagerlund
Charlotte Matsson
Kommunsekreterare Ola Blomberg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-09-26

Kommunfullmäktige
Kf § 123

KS 2011/0257

Entledigande och val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jonas Ivarsson (M) från uppdraget att vara ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden. På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Gunilla
Norman (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ivarsson.
Bakgrund
Jonas Ivarsson (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i miljöoch byggnadsnämnden.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gunilla Norman
Jonas Ivarsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-09-26

Anslagsdatum

2011-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-10-31
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

