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Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 – 19.25

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

kommunsekreterare Ola Blomberg § 28

Utses att justera

Dan Freij (kd) och Daniel Nilsson (v)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret senast den 11 mars 2011, klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

24 - 32

Ola Blomberg
Ordförande

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

Gerd Larsson
Justerande

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

Dan Freij (kd)

Justerandes signatur

Daniel Nilsson (v)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson (s)
Jan Wahn (c)
Leif Udéhn (s)
Jens Söder-Höij (s)
Linnéa Wall (s)
Therése Weckström (s)
Ola Bertilsson (s)
Gun-Brith Alenljung (s)
Marie-Louise Anoschkin (s)
Tommy Pettersson Friberg (s)
Marianne Johansson (s)
Sture Pettersson (s)
Ida Ekeroth (s)
Björn Nilsson (s)
Marie Molin (s)
Håkan Fernström (s)
Johan Abrahamsson (m)
Cathrin Josefsson (m)
Charlotte Matsson (m)
Johan Nordström (m)
Rolf Rutgersson (m)
Stellan Kronberg (m)
Marianne Aldén (m)
Ingbritt Andersson (m)
John-Gunnar Nilsson (m)
Mikael Axelsson (m)
Siv Samuelsson (m)
Björn Fagerlund (m)
Per Rosengren (v)
Åsa Olsson (v)
Mikael Jonsson (v)
Adrian Andersson (v)
Emelie Olsson (v)
Daniel Nilsson (v)
Christer Dalvik (map)
Evert Eklind (map)
Margareta Berggren (map)
Rune Skogsberg (c)
Leif Andersson (c)
Annika Jödahl (fp)
Leif Jonegård (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

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 24

KS 2011/0049

Medborgarförslag om plats för hundrastgård
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Nils-Gunnar Swartling, Telegrafgatan 2 B i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att gräsplanen bakom gamla fängelset ”Vita Duvan” kan användas som
hundrastgård.
___________________________________________________

Utvecklingsenheten
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 25

KS 2011/0057

Motion om upprustning av strategiska infarter i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Dan Freij (kd) och Magnus Landgren (kd) har i en motion föreslagit att kommunen
tillsammans med Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att projektera och anlägga tre strategiska punkter längs E20 för att på dessa platser marknadsföra Mariestad med kransorter.
___________________________________________________

Utvecklingsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 26

KS 2011/0059

Motion om att ompröva beslut om livemusik
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Stellan Kronberg (m) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ompröva ett tidigare beslut avseende arrangemang med livemusik utomhus som innebär att
endast fem spelningar per år får genomföras utan att begära tillstånd.
___________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 27

KS 2011/0052

Interpellation
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Med fullmäktiges medgivande ställer Siv Samuelsson (m) och Johan Abrahamsson
(m) en interpellation till kommunalrådet Christer Dalvik (map). Interpellationen avser flytten av Lärcentrum (Komvux) till Mariaskolan, ombyggnaden av Marieholmsskolan till förskola samt en ombyggnad av Österåsens skola alternativt Ljungdalen
till förskola.
Christer Dalvik besvarar interpellationen.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 28

Information om politikerportalen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunsekreterare Ola Blomberg informerar om politikerportalen och förtroendevaldas e-postadresser.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 29

KS 2010/0175

Medborgarförslag om klocka i centrum
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Mariehus Fastigheter AB, genom
dotterbolaget Stadens Hus AB, sätter upp en klocka på stadshuset ut mot nya
torget.
Bakgrund
Margareta Gandefelt har inkommit med ett medborgarförslag i vilket hon föreslår
att en klocka sätts upp på Cityhuset alternativt Knallenhuset vid nya torget. Motiveringen till förslaget är att klockan i kyrktornet inte syns i vissa delar av stadens centrum.
De fastigheter som föreslås som lämpliga har privata ägare varför Mariestads kommun inte har någon möjlighet att besluta om en eventuell klocka på fastigheten.
Mariestads kommun äger dock (genom det kommunala bolaget Mariehus AB) fastigheten Uttern 4 (Stadshuset) som är belägen vid nya torget.
Kommunledningskontorets uppfattning är att det inte är någon prioriterad kommunal angelägenhet att avsätta pengar för att sätta upp en klocka på stadshuset. Kommunledningskontoret har därför diskuterat medborgarförslaget med verkställande
direktören för Mariehus AB som ställer sig positiv till förslaget. Verkställande direktören har åtagit sig att utarbeta ett förslag till en klocka på stadshusets fasad. Detta
förslag kommer att underställas styrelsen för Stadens Hus AB för beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att Mariestads kommun ställer sig positiv till att
Mariehus Fastigheter AB, genom dotterbolaget Stadens Hus AB, sätter upp en
klocka på stadshuset ut mot nya torget.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 29 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Christer Dalvik (map) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige
har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 9 A-C)
_______________________
Margareta Gandefelt
Mariehus AB, Jonas Hedberg
Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 30

KS 2010/0079

Inrättande av en kundtjänst i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en kundtjänst enligt förstudiens förslag.
2. Finansieringen av kundtjänsten sker genom tilläggsanslag i 2011 års budget
med 2 000 tkr i driftbudgeten samt 500 tkr i investeringsbudgeten. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens eget kapital. I 2012 års
budget inarbetas 4 000 tkr i driftbudgeten samt 3 200 tkr i investeringsbudgeten.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-26 att det skulle genomföras en förstudie
med syfte att utreda förutsättningar för en kundtjänst i Mariestads kommun. Beslutet innefattade även att det skulle anställas en projektledare som skulle leda arbetet
med förstudien på heltid. Projektledare Ulf Jansson har lämnat lägesrapporter om
förstudien vid arbetsutskottets sammanträden 2010-10-27 och 2010-12-08 samt vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-01-31.
Grundtanken med en kundtjänst är att ge medborgarna förbättrad service och information. Medborgaren ska i så stor utsträckning som möjligt få hjälp med sitt
ärende direkt i kundtjänst. Genom att samordna och effektivisera verksamheter
kommer det även att innebära ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av resurserna.
I dag tvingas förvaltningarna hantera mängder av enklare informationsärenden som
skulle kunna utföras i en kundtjänst och därmed avlasta förvaltningen, korta ner
väntetiderna för t.ex. bygglov och därmed få nöjdare medborgare.
Kundtjänsten ersätter en traditionell växelfunktion som har till huvuduppgift att vidarekoppla samtal. I kundtjänsten kopplas endast ett fåtal samtal vidare. Avsikten är
att de som arbetar i kundtjänsten ska kunna hjälpa den som ringer direkt. Detta möjliggörs genom bl.a. följande tre grundförutsättningar; avtal, checklistor och ärendesystem. Kundtjänsten sluter avtal med förvaltningarna om vilka uppgifter som kundtjänst ska ta över. Hur dessa uppgifter ska utföras sammanställs i checklistor. Dessa är
detaljerade och ökar möjligheten för ett rättvist och korrekt bemötande av alla medborgare, oavsett vem man frågar får man samma svar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 30 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alla inkomna ärenden registreras i ett datorbaserat ärendesystem vilket säkerställer
spårbarhet. I de fall då kundtjänsten inte kan hjälpa medborgaren direkt skickas
ärendet vidare med ärendesystemet. Medborgaren behöver inte hänvisas till att själv
försöka få tag på rätt handläggare utan kan känna sig trygg i att dennes ärende är påbörjat och att han/hon kommer att bli kontaktad av aktuell handläggare inom kort.
Förstudien föreslår att en välstrukturerad kundtjänst införs. Införandetiden beräknas
till ca 18 månader, driftstart kan därmed ske under hösten 2012. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 6 000 tkr i driftskostnader samt 3 700 tkr i investeringskostnader.
Finansiering sker genom tilläggsanslag i 2011 års budget med 2 000 tkr i driftbudgeten samt 500 tkr i investeringsbudgeten. I 2012 års budget inarbetas 4 000 tkr i
driftbudgeten samt 3 200 tkr i investeringsbudgeten.
Förslaget har behandlats på Centrala Samverkansgruppen 2011-02-03 som beslutade
att tillstyrka förslaget till inrättande av en kundtjänst.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder Höij (s), Johan Abrahamsson (m) samt Christer Dalvik (map) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige
har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 10 A-C)
_______________________
Projektledare Ulf Jansson
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2011-02-28

Kommunfullmäktige
Kf § 31

KS 2011/0001

Ansökan om borgen från Mariestad Töreboda Energi AB
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Mariestad Töreboda Energi AB
begärd borgen om 30 miljoner kronor med en löptid om 25 år.
2. Kommunfullmäktige ger ekonomichefen i uppdrag att slutligt godkänna
övriga villkor för borgensåtagandet.
Bakgrund
Mariestad Töreboda Energi AB (MTEAB) har inkommit med anhållan om att Mariestads kommun beviljar ytterligare borgen om 30 miljoner kronor för upptagande
av nya lån.
MTEAB ägs av Mariestads kommun till 88 procent och Töreboda Kommun till 12
procent. Bolaget har de senaste åren investerat kraftigt inom samtliga affärsområden
och den totala låneskulden uppgår till ca 225 miljoner kr. Under år 2011 uppgår de
budgeterade investeringarna till ca 76 miljoner kr vilket medför att bolaget har ett
upplåningsbehov om ca 30 miljoner kr.
För befintliga lån har bolaget borgen från Mariestads kommun om 105 miljoner kr
och från Töreboda kommun om 40 miljoner kr. Bolaget framhåller i skrivelsen att
bankerna, efter den senaste finanskrisen, kräver borgen för nyutlåning till ett kommunägt bolag. Detta oavsett bolagets ekonomiska situation.
Enligt kommunens regler för borgen är det tillåtet att bevilja borgen till kommunens
företag för investeringar. Borgen förutsätter dock att den som ansöker om borgen
inte kan ställa annan säkerhet. Bankerna gör alltid en individuell prövning vid varje
låneförfrågan. I detta fall är kredit endast beviljad med säkerhet av kommunal borgen. Ekonomichefens bedömning är att en kommunal borgen är en förutsättning
för att MTEAB ska få lån.
I kommunens regler för borgen står att vid borgen för delägda företag får kommunens borgensåtagande inte vara större än kommunens andel i företaget. Efter årets
lån kommer Mariestad att borga för 77 procent och Töreboda kommun för 23 procent.
Av dessa anledningar rekommenderar ekonomichefen att kommunen beviljar
MTEABs begärda borgen på 30 miljoner kr. För borgensåtaganden till kommunägda företag ska kommunen enligt reglerna ta ut en årlig avgift om 0.1 procent av
lånebeloppet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 31 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Stellan Kronberg (m), Per Rosengren (v) samt Charlotte Matsson (m) anmäler jäv
och deltar inte i handläggning och beslut.
Jens Söder Höij (s) samt Johan Abrahamsson (m) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige
har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 11 A-D)
_______________________
Mariestad Töreboda Energi AB
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 32

KS 2010/0298

Val av vice ordförande i den gemensamma avfallsnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
För mandatperioden 2011-2014 väljer fullmäktige Keijo Wedin (s) till vice
ordförande i den gemensamma avfallsnämnden. (Nominerad av Gullspång).
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp valberedningens förslag till beslut och finner att fullmäktige
har beslutat i enlighet med förslaget.
_______________________
Keijo Wedin
Avfallsnämnden
Lönekontoret
Gullspångs kommun

Justerandes signatur

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

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-02-28

Anslagsdatum

2011-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2011-04-04

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

