Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 – 19.20

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Björn Aronsson

Utses att justera

Ida Ekeroth (S) och Anette Karlsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

………………………………………………………….

Sida 1

Verksamhetsledare Vätgas Sverige § 2

Malin Eriksson

Paragrafer

1-12

Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Ida Ekeroth
Anette Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

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
Elvi Fagerlund (M)
ersättare
Bert Levefelt (M)
ledamot
Rolf Rutgersson (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
Erik Ekblom (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Sandra Magnusson (M)
ledamot
Jonas Ivarsson (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Ingbritt Andersson (M)
ersättare
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Helena Hallerhed (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ersättare
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Jan Hallström (L)
ledamot
Morgan Forsberg (KD)
ledamot
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Johansson (S)
ledamot
Marina Smedberg (S)
ledamot
Therése Weckström (S)
ledamot
Janne Jansson (S)
ledamot
Linnea Wall (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Gun-Britt Alenljung (S)
ersättare
Björn Nilsson (S)
ledamot
Lars-Göran Kvist (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
Per Rosengren (V)
ledamot
Mikael Jonsson (V)
ledamot
Emil Frick (V)
ersättare
Nils Farken (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Marie Bivefors (SD)
ledamot
Ola Jonegård (SD)
ledamot
Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-01-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-01-25

Anslagsdatum

2016-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-02-26

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 1

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla

Beslut i utbildningsnämnden

Motion om utökat samarbete mellan näringsidkare och skolverksamheten.
Kommunfullmäktigebeslutade 2014-05-26 att bifalla motionen från Nils Farken (MP)
om utökat samarbete mellan näringsidkare och skolverksamheten. En uppstart av den
föreslagna verksamheten skulle utredas under år 2015.
Utifrån den höga arbetsbelastningen samt det ekonomiska läge som sektor utbildning/
utbildningsnämnden har för de kommande åren och för att klara förskolans
kärnuppdrag under år 2016 ser utbildningsnämnden inte att det är möjligt att utreda
och i nuläget genomföra ett utökat samarbete mellan näringsidkare/företagare och
skolverksamheten. Utredningen kommer att genomföras och prioriteras så snart som
möjligt efter år 2016. (KS 2014/443)
______________________________
Beslut i tekniska nämnden

Medborgarförslag om att binda ihop gångstråket genom Esplanaden ner till Fisktorget
genom att anlägga två övergångsställen.
Lena Nygren har lämnat in ett medborgarförslag om övergångsställen på Hamngatan
och Karlagatan så att Esplanadens gångstråk binds samman och förbinder Nya Torget
med Fisktorget. Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2015-12-08 att tillstyrka medborgarförslaget. (KS 2015/346)
______________________________________________________

Revisionsrapport

Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna.
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner genomfört en granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna. (KS 2015/469)
______________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 1 (forts).

___________________________
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Inspektion av överförmyndarens verksamhet i Mariestads kommun enligt 19
kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmyndarskapsförordningen. (KS 2015/467)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 2

Dnr 2016/00007

Information - Hur kan vätgas vara en av lösningarna till våra
utmaningar i energisystemet och i transportsektorn?
Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige, informerar om hur vätgas
som energikälla kan vara en av lösningarna till våra utmaningar i energisystemet och i
transportsektorn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 7

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 3

Dnr 2015/00388

Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Mariestads
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Christer Dalvik (MAP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Jenny Holmén, Strandvägen 8 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska anläggas en skatepark i anslutning till en lekpark, förslagvis på Karlsholme.
Det har tidigare tagits två initiativ från av fritidsavdelningen i detta ärende. Dessa har
resulterat i förslag om en skatepark i nära anslutning till skatehallen på Elvärket.
Kostnaden för skateparken beräknades då till ca 2 000 tkr för en 1 000 m2 stor park.
Den förhållandevis låga kostnaden beror på att marken utanför Elvärkets skatehall
redan är förberedd enligt detaljplan med bl.a. markberedning och dränering. Att
anlägga en skatepark vid Karlsholme bedöms därför bli betydligt dyrare.
Då den föreslagna parken vid Elvärket bortprioriterades p.g.a. projektets kostnader
är det fritidschefens och stadsplanechefens samlade bedömning att det i den rådande
ekonomiska situationen inte är ekonomisk genomförbart att anlägga en skatepark vid
Karlsholme. Därför föreslås kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Christer Dalvik (MAP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Jenny Holmén om att det ska anläggas en skatepark i
anslutning till en lekpark, förslagvis på Karlsholme.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 3 (forts).

___________________________
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2015-11-12, Medborgarförslag om att anlägga en skatepark i
Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
anlägga en skatepark i Mariestads kommun

Expedieras till:
Jenny Holmén
Fritidschef Tomas Ekström
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sida 9

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 4

Dnr 2015/00002

Medborgarförslag om att anlägga en multisportarena på
grusplanen mellan Novab Arena och Leksbergsvägen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en
multisportarena på grusplanen mellan Novab arena och Leksbergsvägen.
Motiveringen till beslutet är att den tidigare avsedda ytan för kombinationsrinken inte kan
bebyggas då den idag används som parkering vid aktiviteter i Novab arena, Vadsbohallen
och Tunaholmshallen.
Bakgrund

Krister Carlsson, Vintervägen 6, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska
anläggas en multisportarena på grusytan mellan Novabhallen och Leksbergsvägen.
Multisportarenan ska användas för fotboll, basket, innebandy och handboll. Syftet är främst
att uppmuntra till spontanidrott hos barn och ungdomar, men arenan ska även vara
tillgänglig för Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet.
Under beredningen av medborgarförslaget har sektor samhällsbyggnad konstaterat att den
aktuella grusytan behövs för bland annat parkeringsändamål då det pågår evenemang inom
Novab arena, Vadsbohallen m.fl. anläggningar. Detta behov uppstår främst på helger.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Krister Carlsson om att det ska anläggas en multisportarena på
grusytan mellan Novabhallen och Leksbergsvägen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 4 (forts).

___________________________
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
2015-11-15, Medborgarförslag om att anlägga en multisportarena på grusplanen
mellan Novab arena och Leksbergsvägen
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag att
anlägga en multisportarena på grusplanen mellan Novab arena och
Leksbergsvägen
Expedieras till:
Krister Carlsson
Chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 5

Dnr 2015/00394

Motion om möjlighet att ansöka om försörjningsstöd via internet
med hjälp av e-legitimation
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att kunna erbjuda ansökan om försörjningsstöd som en e-tjänst.
Ett eventuellt införande av ansökan om försörjningsstöd som en e-tjänst ska slutligt
beslutas av berörda verksamhetsnämnder efter genomförd utredning.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska göra det
möjligt för kommunens invånare att ansöka om försörjningsstöd via internet med
hjälp av en giltig e-legitimation. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades till
sektor stöd och omsorg beredning.
Den tekniska utvecklingen innebär flera möjligheter att underlätta vardagen för
enskilda, inte minst olika former av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Det pågår ett arbete inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund med
att sprida kunskap om olika former av elektroniska hjälpmedel och tjänster till och
mellan kommunerna. Lidköpings kommun har under en tid arbetat med ”Mina
sidor” som innebär att den enskilde kan logga in i kommunens system och följa sitt
ärende. Det är även planerat för att kunna ansöka om försörjningsstöd med hjälp av
denna inloggning.
Olika exempel visar att tekniken finns för att ansöka om försörjningsstöd som en s.k.
e-tjänst. I Trelleborgs kommun finns sedan hösten 2015 en möjlighet att göra
elektronisk ansökan om försörjningsstöd. Dessa möjligheter finns även i det
verksamhetssystem som individ- och familjeomsorgen använder idag. Det finns stora
fördelar med att enskilda på egen hand kan göra elektroniska ansökningar av olika
slag, även försörjningsstöd.
Det krävs vidare utredning för att undersöka vilka anpassningar som skulle krävas för
att Mariestads kommun skulle införa en sådan elektronisk tjänst samt vilka
omställningskostnader det skulle innebära. Vidare behöver det undersökas vilka
konsekvenser en omställning skulle få och vilka förändringar av arbetssätt,
kompetens o.s.v. som skulle krävas. Det krävs också en översyn av hur det kan
säkerställas att enskilda inte hamnar utanför systemet om de inte har möjligheter att
göra elektroniska ansökningar, legitimera sig eller liknande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

Sida 12

Kommunfullmäktige
Kf § 5 (forts).

___________________________
En utredning skulle även kunna svara på om det finns andra delar inom individ- och
familjeomsorgen som kan ha liknande tjänster.
Chefen för IFO förespråkar att en utredning angående möjligheten att ansöka om
försörjningsstöd ska genomföras samt att uppdraget utökas till att se över om det
även finns andra typer av bistånd inom individ- och familjeomsorgen som kan sökas
på liknande sätt.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Janne Jansson (S) om möjlighet att ansöka om försörjningsstöd via internet
(digitalt) med hjälp av e-legitimation.
Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschefen Anette Karlsson 2015-12-18,
Remissvar ang möjlighet att ansöka om försörjningsstöd via internet med hjälp av elegitimation Dnr KS 2015/394.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om möjlighet att ansöka
om försörjningsstöd via internet med hjälp av e-legitimation
Expedieras till:
Janne Jansson
Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Kommunikationschef Annika Björklund
Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 13

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 6

Dnr 2012/00320

Motion om konstgräsyta och kombinationsrink i nära
anslutning till Tunaholmsskolan
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att det ska anläggas en multisportarena i anslutning till
en av de nya skolor som ska byggas i de västra delarna av Mariestad.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian Andersson (V),
Maria Holm (V) samt Per Rosengren (V) har i en gemensam motion föreslagit att det
ska anläggas en kostgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till
Tunaholmsskolan. Konstgräsytan ska även kunna användas i undervisning. Vidare
föreslår motionärerna att det på samma yta ska anläggas en kombinationsrink för
basket, handboll och fotboll.
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2013-04-29. Fullmäktige beslutade att
återremittera ärendet för fortsatt utredning av kostnaderna för anläggningarna.
Ärendet överlämnades till verksamhet teknik för fortsatt beredning.
Den plats som har varit föreslagen för denna aktivitet är grusytan mellan den nu
uppförda Novab arena och Leksbergsvägen. Fastighetsavdelningen har tillsammans
med fritidsaveldningen tidigare utrett och lämnat förslag på en s.k. multisportarena
med konstgräsunderlag i enlighet med motionen. I den kalkyl som upprättades
uppgick investeringskostnaden till ca 1 130 tkr och driftkostnaden till 160 tkr, vilket i
denna del gav en total driftkostnad inklusive kapitalkostnader om ca 230 tkr per år. I
beräknings-underlaget ingick inte kostnader för mål, sarger och liknande utrustning.
Utredning av kostnader i enlighet med uppdraget i återremissen:
Driftkostnaden uppskattas till 200 tkr/år vid veckovis tillsyn, borstning, sladdning,
djuprengöring samt kostnader för drivmedel, el och förbrukningsmaterial. Snöröjning
uppskattas till ca10 tkr/år.
Den sammanvägda drift- och underhållskostnaden inklusive kapitalkostnad uppgår
således till 440 tkr per år.
Då konstgräset planerades att läggas direkt ovanpå befintlig grusad yta, utan
underliggande dräneringsarbete, kan det betyda att arenan inte kan användas fullt ut
under vintersäsongen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 6 (forts).

___________________________
Verksamhet teknik konstaterar vidare att den tidigare avsedda ytan för kombinationsrinken inte kan bebyggas då den idag används som parkering vid aktiviteter i Novab
arena, Vadsbohallen och Tunaholmshallen. Detta behov uppstår framför allt på
helger.
Kommunchefen påtalar att handläggningen av ärendet inte följt normala rutiner.
Trots ett flertal uppmaningar har underlaget inte levererats. Kommunchefen beklagar
den långa handläggningstiden.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om en konstgräsyta och
kombinationsrink i nära anslutning Tunaholmsskolan.
Beslutet motiveras med att den avsedda ytan behöver nyttjas som
parkeringsplats för Novab arena. Utöver detta finns inget ekonomiskt utrymme
för åtgärden i drift- eller investeringsbudgeten.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att
det ska anläggas en multisportarena i anslutning till en av de nya skolor som ska byggas
i de västra delarna av Mariestad.
Nils Farken (MP) tillstyrker Abrahamssons (M) yrkande.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Abrahamssons (M) förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion från Åsa Olsson (V), Emelie Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Adrian
Andersson (V), Maria Holm (V) samt Per Rosengren (V) i vilken de föreslår att det ska
anläggas en kostgräsyta för utomhusaktiviteter i nära anslutning till Tunaholmsskolan.
Skrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson 2015-11-06, Motion
om konstgräsyta och kombinationsrink i nära anslutning Tunaholmsskolan
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-02-13, Motion om att anlägga
en konstgräsplan i anslutning till bollhallen vid Vadsbogymnasiet och
Tunaholmsskolan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om konstgräsyta och
kombinationsrink i nära anslutning Tunaholmsskolan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Åsa Olsson
Emelie Olsson
Mikael Jonsson
Adrian Andersson
Maria Holm
Per Rosengren
Chef för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 7

Dnr 2015/00470

Styrdokument för Mariestad kommuns arbete med
krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till styrdokument för
Mariestad kommuns arbete med krisberedskap.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till plan för hantering av
extraordinära händelser.
Bakgrund

Mariestads kommun får ersättning för uppgifter enligt lagen (SFS 2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. Hur ersättningen ska användas regleras i en överenskommelse
mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Överenskommelsen preciserar även hur uppgifter inom
krisberedskaps-området ska genomföras samt hur verksamhet och ersättning ska
följas upp.
En del i överenskommelsen är att alla kommuner ska ta fram ett styrdokument som
på ett övergripande plan beskriver krisberedskapsarbetet.
Dokumentet ska innehålla en:
-

Beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden
för att reducera eller eliminera risker och sårbarheter samt för att öka förmågan
att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

-

Beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som beskrivs i
överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas.

-

Övnings- och utbildningsplan för mandatperioden

-

Plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.

Dessa områden behandlas i upprättat styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap. Planen för hantering av extraordinära händelser är viktig i
sammanhanget och lyfts därför fram särskilt i hanteringen av styrdokumentet. Det är
dock en bilaga till styrdokumentet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-01-25

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 7 (forts).

___________________________
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av säkerhetssamordnarna Per Ahlström och Johan Walfridson
2015-13-23, Styrdokument Mariestad kommuns arbete med krisberedskap.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Styrdokument för Mariestad
kommuns arbete med krisberedskap.
Förslag till styrdokument för Mariestad kommuns arbete med krisberedskap.
Förslag till plan för hantering av extraordinära händelser.
Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 8

Dnr 2015/00034

Justering av Mariestads kommuns målstyrningsmodell
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till justering av Mariestads
kommuns målstyrningsmodell.
Bakgrund

Befintlig målstyrningsmodell beslutades år 2009. När modellen fastslogs togs även
beslut om att utvärdera modellen efter fyra år. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav
2015-01-21 kommunchefen i uppdrag att utvärdera målstyrningsmodellen och vid
behov revidera den. Uppdraget delegerades till kvalitetschef Maria Torp i samverkan
med kvalitetsutvecklare sektor utbildning, Ulrika Törnberg, verksamhetsutvecklare
sektor stöd och omsorg, Katrin Jedselius, kvalitetsutvecklare sektor samhällsbyggnad,
Thomas Lindkvist samt controller sektor ledning Håcan Lundqvist. Utvärderingen
resulterade i förslag till utvecklad målstyrningsmodell, se rapporten; ”Utvärdering
målstyrningsmodellen 201-10-12”.
Kommunstyrelsen gav 2015-11-16 kvalitetschefen i uppdrag att justera befintlig
målstyrningsmodell utifrån de synpunkter som framkommit i utvärderingen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kvalitetschef Maria Torp 2015-12-09, Justerad
målstyrningsmodell.
Förslag till justering av Mariestads kommuns målstyrningsmodell.
Utvärdering målstyrningsmodellen 2015-10-12.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-16, Justering av
Mariestads kommuns målstyrningsmodell.
Expedieras till:
Samtliga nämnder, Samtliga sektorchefer, Kvalitetschef Maria Torp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 9

Dnr 2014/00473

Antagande av cykelnätsplan för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelnätsplan för Mariestads kommun.
Nya gång- och cykelbanor beaktas i kommande budgetprocesser.
Bakgrund

Ett av målen för kommunstyrelsens verksamheter år 2015 är att upprätta en
cykelnätsplan för Mariestads tätort och landsbygd.
Arbetet med cykelnätsplanen har utförts av stadsplaneavdelningen i samråd med
övriga berörda verksamheter inom sektor samhällsbyggnad. Underlag till arbetet med
att prioritera det befintliga nätet har upprättats av en konsult på uppdrag av
projektavdelningen.
Planen redovisar det befintliga cykelnätet samt förslag till upprustning och
utveckling. Förslagen är prioriterade och uppdelade på Mariestads centralort samt
landsbygden. I planen lämnas även en del information om cykling överlag, vilka
regler som gäller samt varför det är viktigt.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt Hanna
Asp 2015-12-07, Förslag till beslut: antagande av cykelnätsplan, Mariestads kommun
2015-2030.
Förslag till beslut: Antagande av cykelnätsplan för Mariestads kommun 2015-2030.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Antagande av
cykelnätsplan för Mariestads kommun 2015-2030.
Expedieras till: Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Planarkitekt Hanna Asp
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 10

Dnr 2015/00042

Ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson (-) i nämnder och
styrelser
Kommunfullmäktiges beslut

Följande turordning ska gälla för ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson (-) vid
sammanträde med nämnder och styrelse: M, C, L, KD.
Bakgrund

Enligt kommunallagen (6 kap 10 §) ska kommunfullmäktige besluta om i vilken turordning
ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder ska tjänstgöra. Mot bakgrund av att
Henrik Karlsson (-), tidigare Mariestadspartiet, inte längre representerar Mariestadspartiet
bör en inträdesordning finnas även för Karlsson.
Vid sammanträde den 26 januari 2015 beslutade fullmäktige om turordningen för ersättares
tjänstgöring för Henrik Karlsson (-) vid sammanträden med nämnder och styrelser.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten med hänvisning till att ärendet inte hade
behandlats av kommunstyrelsen samt att ärendet inte fanns med på kommunfullmäktiges
föredragningslista.
Förvaltningsrätten biföll överklagandet med motiveringen att ärendet saknades på
kungörelsen för fullmäktiges sammanträde. Ett nytt beslut om avseende turordningen för
ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson (-) i nämnder och styrelser bör därför tas.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Kf § 179/15, Handling att anmäla - Beslut från förvaltningsrätten i
Jönköping
Protokollsutdrag Kf § 24/15, Ersättares tjänstgöring för Henrik Karlsson (-) i nämnder
och styrelser
Skrivelse från Henrik Karlsson 2015-01-26, Inträdesordning för Henrik Karlsson
Expedieras till: Henrik Karlsson, Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 11

Dnr 2016/00018

Entledigande och val av ersättare i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Brita Kvicklund (L) från uppdraget att vara
ersättare i utbildningsnämnden.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Lennart Daghed (L)
till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Kvicklund (L).
Bakgrund

Brita Kvicklund (L) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare
i utbildningsnämnden.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Lönekontoret
Utbildningsnämnden
Brita Kvicklund
Lennart Daghed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 22

Sammanträdesdatum
2016-01-25

Kommunfullmäktige
Kf § 12

Dnr 2016/00019

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Brita Kvicklund (L) från uppdraget att vara
ersättare i socialnämnden.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Lars Idunger (L) till ny
ersättare i socialnämnden efter Kvicklund (L).
Bakgrund

Brita Kvicklund (L) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
socialnämnden.
Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Lönekontoret
Socialnämnden
Brita Kvicklund
Lars Idunger

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

