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Sammanträdesdatum
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 20.50

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Jonas Hedberg, VD Mariehus Fastigheter AB
Lennart Ström, ordförande i kommunrevisionen
Jonas Eriksson, ekonomichef

Sida 1

§ 34
§ 35
§ 38

Utses att justera

Anette Karlsson och Marie Molin

Plats och tid för justeringen

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

…………………………………………………………..

Malin Eriksson

Paragrafer

§§ 34-49

Ordförande

……………………………………………....
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Anette Karlsson
Marie Molin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)

ordförande

Cathrine Kronberg (M)

1:e vice ordförande

Gerd Larsson (S)

2:e vice ordförande

Johan Abrahamsson (M)

ledamot

Anette Karlsson (M)

”

Sten Bergheden (M)

”

ej §§ 39-49

Erik Ekblom (M)

”

ej § 37

Ingbritt Andersson (M)

ersättare

§ 37

Bert Levefelt (M)

ledamot

Siv Samuelsson (M)

”

Sandra Magnusson (M)

”

ej §§ 39-49

Björn Fagerlund (M)

”

ej § 46

Elvi Fagerlund (M)

ersättare

John-Gunnar Nilsson (M)

ledamot

ej § 37

Jonny Odhner (M)

ersättare

§ 37

Anita Ahl (M)

ledamot

Rolf Rutgersson (M)

”

Jonas Ivarsson (M)

”

ej § 37

Annlie Bergheden (M)

ersättare

§ 37

Rune Skogsberg (C)

ledamot

ej § 47

Helena Hallerhed (C)

”

Leif Andersson (C)

“

Johan Gotthardsson (L)

“

ej § 37

Göran Hellström (L)

ersättare

§ 37

Jan Hallström (L)

ledamot

Morgan Forsberg (KD)

”

Sven-Inge Eriksson (KD)

ersättare

Elvy Enoksson (S)

”

Ida Ekeroth (S)

ledamot

Marianne Kjellquist (S)

”

Gun-Britt Alenljung (S)

“

Janne Jansson (S)

”

Mathias Törnblom (S)

ersättare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sture Pettersson (S)

ledamot

Björn Nilsson (S)

“

Leif Udéhn (S)

“

Tuula Ojala (S)

“

ej §§ 38-49

Louise Max (S)

ersättare

§§ 38-49

Elisabeth Ljungkvist (S)

ledamot

Eivor Hallén (S)

ersättare

Leif Andersson (S)

ledamot

Marie Molin (S)

“

Lotta Boklund (S)

ersättare

Per Rosengren (V)

ledamot

Sara Wallmon (V)

”

Mikael Jonsson (V)

”

Marie Engström Rosengren (V) ”

Justerandes sign

BengtErik Askerlund (MP)

”

Tommy Appelgren (MP)

ersättare

Henrik Karlsson (-)

ledamot

Christer Dalvik (MAP)

”

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Anslagsdatum

2017-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-06-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige

Förändring i ärendelistan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i ärendelistan:
-

Ärende 4 (Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun) tas upp som
ärende 5.

-

Ärende 5 (Revisionsberättelse 2016 för Mariehus Fastigheter AB –
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt VD) tas upp som ärende 4.

________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 34

Dnr 2017/00163

Information om Mariehus Fastigheter AB:s verksamhet 2016

Mariehus Fastigheter AB informerar – i enligheter med föreskrifter för bolaget –
genom verkställande direktören Jonas Hedberg, om bolagets verksamhet.
Informationen innefattar även dotterbolagens verksamheter.
Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 35

Dnr 2017/00015

Handlingar att anmäla

Medborgarförslag om textilåtervinning (KS 2017/211)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning och till kommunalförbundet AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg)
för synpunkter.
Bakgrund

Eva Ericson på Marieholmsvägen 61 har i ett medborgarförslag förslagit att
Mariestads kommun ska starta textilåtervinning och införa separata återvinningskärl
för textilier.
Då avfallshanteringen inom kommunen hanteras och sköts av kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg överlämnas medborgarförslaget dit för synpunkter.
_________________________________
Medborgarförslag om kallbadhus (KS 2017/209)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Bakgrund

Maria Sandberg och Ulla Gustafsson på Björkvägen 9 i Mariestad har i ett
medborgarförslag föreslagit att det ska uppföras ett kallbadhus i Mariestad.
__________________________________
Medborgarförslag om fler soptunnor (KS 2017/221)
Kommunfullmäktiges beslut

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

Eleverna i klass 6 på Lockerudsskolan har i ett medborgarförslag gemensamt
föreslagit att det ska finnas fler soptunnor i Mariestads kommun. Önskvärt är även
att soptunnorna är snygga och passar in i den miljön de placeras i.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunfullmäktige
Kf § 35 (forts).

_______________________________
Motion om Mariestads kommuns arbete med barnkonventionen (KS 2017/223)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att det inom kommunen
ska genomföras utbildningsinsatser för att höja kunskapen om barns rättigheter samt
även att det i kommunens årsredovisning görs en beskrivning och utvärdering av hur
kommunen arbetar med frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Expedieras till:
AÖS
Sektor samhällsbyggnad
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 36

Dnr 2017/00177

Revisionsberättelse 2016 - Fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Bakgrund

De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda lekmannarevisorer
den verksamhet som bedrivs i kommunens företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för verksamheten.
De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till
fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten har bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som finns för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har gjort följande bedömning:

Justerandes sign

-

Styrelsen och nämnder i Mariestads kommun har, i allt väsentligt, bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har dock brutit mot Mariehus
Fastigheter AB:s bolagsordning § 2 och § 3 när de inte givit fullmäktige
möjlighet att ta ställning till inköp och ombyggnad av Ärlan 3 och Lejonet 9.

-

Ägardirektiven för kommunens bolag är otydliga och behöver revideras.

-

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

-

Styrelsens och nämndernas interna kontroll har i stora delar varit tillräcklig.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 36 (forts).

____________________________
-

Den finansiella måluppfyllelsen är mycket svag med anledning av att inget av
de finansiella mål som fullmäktige fastställt uppnås.

-

Utifrån årsredovisningens återrapportering är verksamhetens utfall i allt
väsentligt förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De
verksamhetsmässiga målen för 2016 är delvis uppfyllda.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna,
fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2016 fastställs. Den
är i allt väsentlig upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Behandling på sammanträdet

Kommunrevisionens ordförande Lennart Ström (S) föredrar revisionsberättelsen.
Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder inte
deltar i beslutet om ansvarsfrihet, envar så vitt gäller honom eller henne.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden samt lönenämnden och it-nämnden, och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunrevisionens förslag.
Underlag för beslut

Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2016, upprättad av kommunrevisionen
Revisionsrapport över årsredovisningen 2016, upprättad av PwC
Granskningsrapport för AB Stadens Hus år 2016
Granskningsrapport för Mariehus AB år 2016
Granskningsrapport för Mariehus Fastigheter AB år 2016
Granskningsrapport för VänerEnergi AB år 2016
Granskningsrapport för VänerEl år 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Granskningsrapport för KKAB år 2016

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 37

Dnr 2017/00178

Revisionsberättelse 2016 för Mariehus Fastigheter AB - Fråga
om ansvarsfrihet för styrelsen samt VD

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt VD i Mariehus
Fastigheter AB för verksamhetsåret 2016.
Erik Ekblom (M), John-Gunnar Nilsson (M), Jonas Ivarsson (M) och Johan
Gotthardsson (L) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i ärendet.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet.
Bakgrund

PwC:s auktoriserade revisor Jonas Hjelmqvist har i revisionsberättelsen för Mariehus
Fastigheter AB förslagit att styrelseledamöterna Erik Ekblom (M), Anders Johansson
(C), John-Gunnar Nilsson (M) och Johan Gotthardsson (L) inte ska beviljas
ansvarsfrihet. Skälen till revisorns bedömning framgår av revisionsberättelsen.
I de fall revisor inte tillstyrkt ansvarsfrihet för en bolagsstyrelse, ska ärendet avgöras
av fullmäktige (se reglemente för kommunstyrelsen, § 3 sid 4). Frågan om
ansvarsfrihet ska beredas av kommunfullmäktiges presidium innan frågan överlämnas
till fullmäktige för beslut. Presidiet har mot den bakgrunden begärt in yttrande från
styrelsen i Mariehus Fastigheter AB.
Kommunfullmäktiges presidium har vid möte 2017-05-17 berett ärendet och gjort
följande bedömning:
Med stor förutsägbarhet har presidiet konstaterat att det inte heller i detta forum
(fullmäktiges presidium) finns en samstämmig bedömning med avseende på den
kritik som framförts vid revision av Mariehus Fastigheter AB:s förvärv av
fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9.
Presidiets ordförande Jan Wahn (C) och 1:a vice ordförande Cathrine Kronberg (M)
delar i allt väsentligt styrelsens i Mariehus Fastigheter AB uppfattning om sitt
agerande i dessa fastighetsaffärer. Därför föreslår de att VD och styrelsen i sin helhet
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Presidiets 2:a vice ordförande Gerd Larsson (S) förslår presidiet att besluta i enlighet
med revisorns förslag, vilket är att ansvarsfrihet inte beviljas för Erik Ekblom (M),

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 37 (forts).

____________________________
Anders Johansson (C), John-Gunnar Nilsson (M) och Johan Gotthardsson (L) för
verksamhetsåret 2016.
Efter att ordföranden Jan Wahn (C) ställt de två förslagen under proposition
konstateras att presidiet har beslutat i enlighet med majoritetens förslag, vilket är att
förslå fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för VD och styrelsen i Mariehus
Fastigheter AB.
Gerd Larsson (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Behandling på sammanträdet

Gerd Larsson (S) yrkar att fullmäktige inte ska bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna
Anders Johansson (C), John-Gunnar Nilsson (M), Erik Ekblom (M) och Johan
Gotthardsson (L).
Ida Ekeroth (S), Marianne Kjellqvist (S), Leif Udéhn (S) och Per Rosengren (V)
tillstyrker Gerd Larssons (S) yrkande.
Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP), Jan Hallström (L) och Rune
Skogsberg (C) tillstyrker presidiets förslag till beslut vilket är att kommunfullmäktige
ska bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och VD i Mariehus Fastigheter AB.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med presidiets förslag till
beslut röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Gerd
Larssons (S) förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 22 nej-röster. (3 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med presidiets förslag vilket är att
bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och VD i Mariehus Fastigheter AB. Hur var och en
röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fullmäktiges presidium 2017-05-17, Revisionsberättelse 2016 för
Mariehus Fastigheter AB - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Mariehus Fastigheter AB

Justerandes sign
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____________________________
Protokoll från styrelsemöte i Mariehus Fastigheter AB 2017-05-09 med svar från styrelsen
avseende ansvarsfrihetsfrågan
Revisionsberättelse 2016 för Mariehus Fastigheter AB upprättad av PwC i mars 2017
Årsredovisning 2016 för Mariehus Fastigheter AB

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Styrelsen i Mariehus Fastigheter AB

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 38

Dnr 2017/00090

Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för år 2016 i Mariestads
kommun.
Bakgrund

Efter varje enskilt verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i
annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2016. Ekonomichef Jonas Eriksson informerar om årsredovisningen på
sammanträdet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun
Revisionsrapport. Granskning av årsredovisning 2016 upprättad av PwC i mars 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-23,
Årsredovisning 2016 för Mariestads kommun
Protokollsutdrag Ks § 29/17

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Redovisningschef Lars Bergqvist, Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 39

Dnr 2016/00202

Beslut om antagande: Ändring av del av detaljplan för Humlet 2,
Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort.
Bakgrund

Ägaren till fastigheten Humlet 2, tillika ägare av Hotel Wictoria, inkom i mars 2016
med ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten. Ägaren avser
bygga till befintlig byggnad med en bostad. Gällande plan medger ingen byggrätt
varför planen måste ändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att lämna positivt planbesked
samt ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation på fastigheten, ändra
markanvändningen så den medger rådande verksamhet och utveckling av densamma
samt att säkerställa byggnadens historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska värden
genom skyddsbestämmelse och bestämmelse om utseende för nya byggnader.
Planområdet är beläget i centrala Mariestad och gränsar i norr till Drottninggatan, i
öster till Kvarngatan och till fastigheten Humlet 1 (Humlet seniorboende) i söder och
väster. Planområdet omfattar fastigheten Humlet 2, drygt 2 400 m2 kvartersmark.
Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd och granskning under höst/vinter
2016 samt våren 2017. Inkomna yttranden under samråd och granskning har
sammanställts och kommenterats i ett särskilt utlåtande respektive
granskningsutlåtande. Under granskningsskedet har inga synpunkter framkommit
som föranlett förändringar i antagandehandlingen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign
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____________________________
Underlag för beslut

Förslag till Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun,
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Förslag till Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun,
Planbeskrivning (antagandehandling)
Förslag till Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun,
Granskningsutlåtande
Kulturhistorisk beskrivning – Hôtel Wictoria
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-26, Beslut om
antagande: Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort.
Protokollsutdrag Ks § 78/17

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Assistent Anneli Åkesson
Tony Bustad
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Kf § 40

Dnr 2016/00346

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Mariestads hamn, Mariestads centralort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Mariestads hamn,
Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-21, § 380 att ge
stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av
Mariestads hamn.
Syftet med planändringen är att utöver gällande markanvändning (hamnändamål)
även medge parkeringsändamål.
Planområdet ligger i Mariestads hamn. Det omfattar ca 2,65 ha och är beläget ca 700
meter nordväst om Mariestads centrum. Planområdet gränsar i söder till kv. Bojen, i
väster till vattenområden, i norr till yttre hamnområdet och i öster dels till
vattenområden och dels ett parkområde.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestad centralort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning under hösten 2016
respektive våren 2017. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande
samt ett granskningsutlåtande.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-27, Beslut
om antagande: Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads
centralort, Marietstads kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 40 (forts).

____________________________
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Granskningsutlåtande
Protokollsutdrag Ks § 79/17

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 41

Dnr 2016/00329

Beslut om antagande: Detaljplan för Sandvikshusen,
Mariestads centralort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sandvikshusen, Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-22 att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan för områden benämnda Sandvikshusen, Vadsbohöjden,
Bantorget och Mariakvarteren. Detta planförslag gäller för området kallat
Sandvikshusen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus
inom planområdet. Utgångspunkten är att det på platsen ska uppföras fyra nya
flerbostadshus, omfattande cirka 140-160 lägenheter.
Planområdet ansluter till befintlig bebyggelse i norr, öster och söder. Planområdet
omfattar ett cirka 2,3 hektar stort område beläget ungefär 1,5 kilometer sydväst från
Mariestads centrumkärna.
Detaljplanearbetet har föregåtts av ett programskede där det genom analys av
området och utifrån befintliga förutsättningar har föreslagits en grundläggande
struktur för bebyggelse, grönytor, trafik m.m. Denna detaljplan tar fasta på
planprogrammets innehåll.
Förslag till detaljplan för Sandvikshusen har varit föremål för samråd och granskning
under vinter 2016-2017 respektive vår 2017. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 41 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-27, Beslut
om antagande: Detaljplan för Sandvikshusen, Mariestads centralort, Mariestads
kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande
Protokollsutdrag Ks § 80/17

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sida 22

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 42

Dnr 2016/00260

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av kv Apeln,
Mariestad centralort

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av kv. Apeln,
Mariestads centralort
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-29 att meddela positivt
planbesked för upphävande av fastighetsindelning för del av kv. Apeln, Mariestad
centralort samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring
av detaljplan.
Mark- och exploateringsavdelningen har i ett köpekontrakt överlåtit del av
fastigheten Apeln 13 till ägarna av fastigheten Apeln 14. I köpekontraktet står att
markområdet ska, genom fastighetsreglering, överföras till Apel 14. För fastigheten
Apeln 14 gäller tomtindelning T 99 från 1922-10-18. För att fastighetsreglering skall
kunna genomföras måste tomtindelningen upphävas. Detta kan endast genomföras i
en detaljplaneändring.
Förslag till ändring av detaljplan genom tillägg för del av kv. Apeln innebär att endast
fastighetsplanen för del av kv. Apeln upphävs. Detaljplanen syftar inte till att ändra
några andra planbestämmelser vilket innebär att stadsplanen för Mariestad, upprättad
1922, fortsätter gälla.
Stadsplaneavdelningen gör bedömningen att upphävande av gällande fastighetsplan
för del av kv. Apeln och vidare avstyckning och fastighetsbildning för nybyggnation
är positiv. Föreslagen detaljplan upprättas med standardförfarande och antas inte
medföra betydande miljöpåverkan. Inkomna synpunkter redovisas i
samrådsredogörelse.
Förslag till detaljplan var föremål för samråd fr.o.m. 29 juni t.o.m. 29 juli 2016.
Inkomna yttranden har sammanställts i ett särskilt utlåtande.
Planen har varit föremål för granskning under tiden 19 oktober 2016 till och med 19
november 2016. Inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 42 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort, Plankarta.
Förslag till detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort,
Granskningsutlåtande.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-06, Beslut om
antagande: Ändring av detaljplan för del av kv. Apeln, Mariestad centralort
Protokollsutdrag Ks § 81/17

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Mona Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 24

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 43

Dnr 2014/00403

Beslut om antagande: Utvecklingsplan för Sjötorp

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till utvecklingsplan för
Sjötorp.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-11 att anta fem mål som syftar till att bidra att
uppnå Vision Mariestad 2030. Ett av dessa mål var att upprätta en utvecklingsplan
för Sjötorp för att främja boende och besöksmål.
Framtagande av utvecklingsplan för Sjötorp har skett i samarbete med företagare,
representanter från föreningar, boende och berörda kommunala verksamheter. Vid
två tillfällen har stadsplaneavdelningen bjudit in boende, verksamma och övriga
intressenter i Sjötorp för att inhämta och diskutera förslag till utvecklingsområden,
vilka ligger till grund för utvecklingsplanen.
Information och avstämningar har skett löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott
under utvecklingsplanens framtagande.
Följande investeringar/åtgärder föreslås i utvecklingsplanen:
- Parkering Sjötorps båtklubb
- Parkering och hållplats Torget
- Bussparkering Slussvägen – Kyrkvägen
- Översyn av trafikreglering på kommunens anläggningar
- Entré Sjötorp
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 43 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Förslag till Utvecklingsplan för Sjötorp, antagandehandling upprättad i april 2017
Särskilt utlåtande
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-24, Beslut om
antagande: Utvecklingsplan för Sjötorp
Protokollsutdrag Ks § 82/17

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Tekniska nämnden
Projektchef VA/gata Johan Bengtsson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 25

Sammanträdesprotokoll
Sida 26

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 44

Dnr 2017/00160

Revidering av taxor för upplåtelse av allmän plats

Kommunfullmäktigs beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderade avgifter för
upplåtelse av allmän plats för Mariestads kommun att gälla från den 1 juni 2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2016-04-11 verksamhet teknik i uppdrag att under hösten
2016 genomföra en översyn av avgifterna för upplåtelse av allmän plats.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30 att återremittera ärendet för en översyn
av samtliga taxor som berör kommunens näringsidkare. Syftet med översynen var att
utreda om det är möjligt att, utöver taxan för uteserveringar, även sänka andra taxor
riktade mot kommunens näringsidkare.
Ett reviderat förslag presenterades för tekniska nämndens arbetsutskott som
beslutade att återremittera ärendet för att revidera kostnaden för
uteserveringar/verandor till 105 kr/m2 per säsong samt komplettera ärendet med ett
kostnadsunderlag som visar på intäktsbortfall för sänkningen. Arbetsutskottet gav
även verksamhet teknik i uppdrag att genomföra en översyn av övriga taxor som
omfattas i dokumentet. Denna revidering är nu justerad i dokumentet och ett
kalkylerat intäktsbortfall är ca 50 tkr per år.
Vid upplåtelse av allmän plats tas yta i anspråk av t.ex. näringsidkare på bekostnad av
tillgänglighet och utrymme för fotgängare/cyklister. Förslaget till nya taxor baseras
på en jämförelse med andra kommuners avgiftsnivåer samt en uppdatering av poster
som verksamheten har saknat stöd för i nuvarande taxa för vissa typer av upplåtelse.
Taxan för upplåtelse av allmän plats ska återspegla nyttan av utnyttjandet av marken
för den som ianspråktar ytan samt vilken inverkan det har för allmänheten. Med
anledning av detta är verksamhetens bedömning att föreslagna taxor, med justering
av taxan med tillägg för uteserveringar i mindre gott läge, överensstämmer med
nyttan av upplåtelsen.
Förtydligande av vilka förändringar som föreslagits från nu gällande taxa:

Justerandes sign

-

Taxan för uteserveringar föreslås sänkas.

-

Taxan för byggställning/container föreslås i stort oförändrad för större
etableringar samt sänks kraftigt för mindre etableringar. Ställningar som
medger passage under faktureras ej.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 27

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 44 (forts).

____________________________
-

Taxan för varuexponering för butikerna föreslås reduceras kraftigt.
(Nuvarande taxa: 90 kr/dag*365 dagar = 32 850 kr/år, förslag 1200 kr/år)

-

Taxan för tillfällig försäljning föreslås oförändrad då den ligger på en rimlig
nivå.

-

Taxan för cirkus/tivoli föreslås höjas.

A. Försäljningsändamål

Nuvarande avgift

Förslag ny avgift

1. Kiosker med blandat
varusortiment
2. Tillfällig försäljning eller
demonstration av
produkter (max 10 kvm)
3. Uteserveringar/
Restaurangverandor

26 430 kr/kiosk/år
19 305 kr/kiosk/år
220 kr/dag

26 500 kr/kiosk/år
19 400 kr/kiosk/år
220 kr/dag

210 kr/m2/säsong

105 kr/m2/säsong

Den högre avgiften avser upplåtelse i gott läge och den lägre avgiften avser upplåtelse
i mindre gott läge. Med gott läge anses det område som innefattar Kungsgatan,
Österlånggatan, Kyrkogatan, Komministergatan, Nya torget samt hamnen.
B. Annat kommersiellt ändamål
1. Affischpelare
2. Skyltvaror/vagnsställ vid
butikslokal, max 1m ut från fasad
3. Cirkus, tivoli (till och
frånkoppling av el, vatten och
renhållning debiteras enligt taxa)
4. Reklamskyltar (trottoarpratare)
på gångbana, max 2 år

Justerandes sign

Nuvarande
avgift
1135 kr/år

Förslag ny avgift

90 kr/dag

1 200 kr/år

935 kr/tillfälle

1 500 kr/tillfälle

560 kr/år och
tillstånd

600 kr/år och
tillstånd

Utdragsbestyrkande

1 200 kr/år

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 44 (forts).

_____________________________
C. Annat ändamål
(gångbana/gatumark/park)
1. Byggställning/bodar/upplag
2. Avstängning av gångbana/
körbana i samband med
fasadrenoveringar mm.
3. Uppställning av
container/skylift

Nuvarande
avgift
70-365 kr/
m2/månad
70-365 kr/
m2/månad

Förslag ny avgift

70-365 kr/
m2/månad

230 kr/st./vecka

20 kr/m2/vecka
20 kr/m2/vecka

Tekniska nämnden beslutade 2017-04-11 att föreslå kommunfullmäktige i Maristad
att anta ”Avgifter, upplåtelse av allmän plats” för Mariestads kommun samt att de
nya avgifterna ska gälla från 2017-05-01.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att avgiften för uteserveringar ska vara oförändrad, dvs
210 kronor.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-04-11, Revidering av taxor för
upplåtelse av allmän plats.
Reviderat förslag till taxor för upplåtelse av allmän plats.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-07, Revidering av
taxor för upplåtelse av allmän plats
Protokollsutdrag Ks § 85/17.
Expedieras till: Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 28

Sammanträdesprotokoll
Sida 29

Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 45

Dnr 2017/00006

Partistöd 2017

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna ansökningar och begäran om
partistöd samt betala ut partistöd för år 2017 till redovisande partier.
Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12
§§). Den nya reglerna innebär att:
Partier som erhåller partistöd måste årligen redovisa att stödet använts för sitt
ändamål. Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna
utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett
intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade med anledning av ovanstående att
partierna i fullmäktige ska lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med
rekvisitionen av partistödet.
I SKL:s kommentarer till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring
redovisning, granskning och utbetalning. Bland annat står det:
Lagstiftningen är utformad så att det åligger kommunen som avser att lämna
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bland annat
att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som mottagits
för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.
Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits.
Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg, ska fullmäktige
besluta att stöd inte ska utbetalas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media.
Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till
medborgare och media är en fråga för respektive parti.
Inför 2017 års beslut om utbetalning av partistöd har administrativa enheten tagit
fram en gemensam mall för redovisning av partistöd, så att samtliga partier redovisar
sitt stöd på ett likartat sätt. Mallen innehåller ansökan, redovisning och
granskningsintyg.
Samtliga partier utom Sverigedemokrater har inkommit med ansökan/begäran om
partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-04-26,
Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2017
Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2017 samt skriftliga redovisningar och
granskningsintyg
Protokollsutdrag Ks § 77/17.

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 46

Dnr 2017/00182

Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2016

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning år 2016 för
Tolkförmedling Väst.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2016.
Björn Fagerlund (M) och Ida Ekeroth (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut i ärendet.
Bakgrund

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som genom att bedriva språktolk- och
översättningsförmedling har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning och
översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.
Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion under år 2016.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Den ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och
pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda
ledamöterna i direktionen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2016
Protokollsutdrag från direktionen 2017-04-07, § 275 gällande årsredovisning 2016
PM med bedömning avseende årsredovisning 2016 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst upprättad av PwC:s auktoriserade revisor Gunilla Lönnbratt
2017-04-21
Revisionsberättelse för år 2016 upprättad av revisorerna i Tolkförmedling Väst 201704-13
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-03,
Ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst år 2016
Protokollsutdrag Ks § 76/17

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00139

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen i
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2016.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med
lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning,
räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2016.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 34

Kommunfullmäktige
Kf § 47 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2016.
Revisionsberättelse för år 2016 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Granskning av årsredovisning och intern kontroll 2016 inom Samordningsförbundet
i Norra Skaraborg, upprättad av pwc i mars 2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-28, Ansvarsfrihet
för ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg
2016
Protokollsutdrag Ks § 75/17.

Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-05-29

Kommunfullmäktige
Kf § 48

Dnr 2017/00140

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg
år 2016

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för verksamhetsåret
2016.
Sven-Inge Eriksson (KD) och Björn Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar för
den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping,
Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.
Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2016. Årets resultat visar ett
underskott om 8 600 tkr vilket kan jämföras med ett budgeterat underskott om 6 700
tkr och det vid delåret budgeterade underskottet om 7 000 tkr. Direktionen beslutade
i samband med antagandet av årsredovisningen att inte återställa underskottet och
som synnerligt skäl för detta ange stark ekonomisk ställning. Underskottet ligger även
i linje med målsättningen att använda delar av det egna kapitalet som nu uppgår till
63 700 tkr för att finansiera insamlingen av matavfall. Direktionens antagna
ekonomiska handlingsprogram visar även detta då underskott på i genomsnitt ca
15 000 tkr planeras för de närmaste tre åren.
Revisorerna konstaterar att det finansiella målet i form av soliditetsmål uppnås samt
att även verksamhetsmålen uppnås i flertalet fall.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna
kontrollen har varit tillräcklig samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och direktionens
enskilda ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 48 (forts).

____________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning för Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016 inklusive
revisionsberättelse och granskningsutlåtande.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-30, Ansvarsfrihet
för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg år 2016
Protokollsutdrag Ks § 74/17.

Expedieras till:
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 49

Dnr 2017/00027

Valärenden

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i fullmäktige (KS 2017/218)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Annika Käll (L) från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få
utsett ny ersättare efter Käll (L).
Bakgrund

Annika Käll (L) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Lönekontoret
Länsstyrelsen
Annika Käll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 38

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1, Omröstning § 37

Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M) Ing-britt Andersson (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M) Jonny Odhner (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M) Annelie Bergheden (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L) Göran Hellström (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

NEJ

Elvy Enoksson (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1, Omröstning § 37 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Eivor Hallén (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Lotta Boklund (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Tommy Appelgren (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

24

22

Utdragsbestyrkande

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 40

