Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 16.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (-)
Göran Hellström (L)
Linnea Wall (S)
Sture Pettersson (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Tuula Ojala (S)
Sandra Magnusson (M)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot, ej § 126
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
tj. görande ersättare § 126

Övriga deltagare

Björn Pettersson (M)
Stefan Erikson (M)
Anette Karlsson
Peter Åhling
Amanda Haglind
Ola Blomberg
Malin Eriksson

ersättare
ersättare
IFO-chef § 108
drogförbyggande fältassistent § 108
VA-ingenjör § 121
administrativ chef
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 108-129

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-05-30

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Anslagsdatum

2016-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-06-23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 3

Kommunstyrelsen
Ks § 108

Dnr 2016/00203

Information om drogsituationen i Mariestads kommun ur ett individoch familjeomsorgsperspektiv
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Bakgrund

Vid återkommande tillfällen erhåller kommunens företrädare information om att det
förekommer mycket droger bland unga i Mariestads kommun. Med anledning av detta
samarbetar socialsekreterare med ungdomsmottagning och skolan för att upptäcka de
ungdomar som skulle kunna vara aktuella. Det sker även en kommunal samverkan på
övergripande nivå där även polisen deltar.
Det finns en lagstadgad skyldighet för verksamheter som arbetar med barn och unga att
informera socialtjänsten om någon misstänker att ett barn/ungdom far illa. Detta är väl
känt bland medarbetare i förskola/skola, hälso- och sjukvården samt polisen som ofta gör
så kallade. anmälningar, enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Det är dock få av dessa
anmälningar som handlar om ungdomar som begår brott eller med anledning av droger
eller alkohol.
Sedan januari 2016 finns en drogförebyggande fältassistent anställd i kommunen.
Fältassistenten har upprättat en handlingsplan för arbetet. Handlingsplanen omfattar tre
fokusområden:
-

Generellt förebyggande arbete

-

Riktade insatser för att hindra unga från att prova narkotika

-

Kompetensutveckling för vuxna

Arbetet har främst handlat om att göra sig bekant med kommunen samt göra sig känd för
ungdomar, föräldrar och verksamheter som möter ungdomar. Fältassistenten lägger stor
vikt vid att befinna sig på ungdomars arenor för att skapa kontakter och har även börjat ha
enskilda kontaktar med några ungdomar.
Fältassistenten har även upprättat en plan för det fortsatta arbetet med att stödja och bidra
till kompetensutveckling för både personal och föräldrar med start, hösten 2016.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson samt chefen för
sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-05-04, Information om drogsituationen i
Mariestads kommun ur ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.
Rapport – Information om drogsituationen i Mariestads kommun ur ett individ och
familjeomsorgsperspektiv, upprättad av Anette Karlsson, individ- och familjeomsorgschef
och Lotta Hjoberg, chef sektor stöd och omsorg.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Information om drogsituationen i
Mariestads kommun ur ett individ- och familjeomsorgsperspektiv.

Expedieras till:
IFO-chef Anette Karlsson
Chef sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 109

Dnr 2013/00234

Inriktning för fortsatt utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Mariestads kommuns landsbygd 2016-2020.
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige 2016-04-25 beslutade att Mariestads
har skapat möjligheter för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen i avvaktan på
utbetalning av bidrag från länsstyrelsen.
Bakgrund

Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad
på landsbygden, delvis med stöd från Västra Götalandsregionen. Utbyggnaden sker genom
att man bygger ut ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas
stadsnät i Mariestad och Töreboda. Stamnätet sträcker sig genom ovanstående kommuner
med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs etableras
efter hand så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar och företag kommer att
ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. Valet av sträckor har förhandlats med VGR.
Satsningen omfattar för närvarande ca 15 miljoner kronor i de två kommunerna, varav
kommunerna själva bidrar med ca 8 miljoner kronor.
Den kommunala fibernätsutbyggnaden har upphandlats enligt gällande regelverk.
Mariestad och Töreboda kommuner har tecknat avtal med VänerEnergi AB som fått
uppdraget att bygga ut stamnätet.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 att VänerEnergi AB, i samverkan med lokala
fiberföreningar, ska ansvara för den totala fiberutbyggnaden utanför centralorten för att
uppnå det nationella bredbandsmålet. Kommunfullmäktige gav samtidigt VänerEnergi AB
i uppdrag att från år 2015, utifrån stödreglerna i det nya Landsbygdsprogrammet eller på
helt marknadsmässiga villkor, i samverkan med lokala fiberföreningar, hantera en fortsatt
utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.
För att precisera uppdraget har VänerEnergi AB upprättat ett dokument för inriktning av
den fortsatta utbyggnaden av fibernät i Mariestads kommun. Dokumentet beskriver hur
VänerEnergi AB har uppfattat uppdraget från kommunfullmäktige. VänerEnergi AB
anhåller om att Mariestads kommun godkänner den upprättade dokumentet ”Inriktning
för fortsatt utbyggnad av fibernät i Mariestads kommun”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-21 att överlämna ärendet till
stadsjuristen för att, i samverkan med VänerEnergi AB, revidera och förtydliga delar av
dokumentet. Ett reviderat dokument underställdes 2016-01-05 kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för att revideras
enligt följande:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Punkten 5.2, d, ska kompletteras enligt följande; God redundans i fibernäten ska inte bara
gälla VänerEnergis stomnät. Det ska gälla såväl stomnät som samtliga fiberföreningars
accessnät för att därmed möjliggöra gemensamma upphandlingar av kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer till gagn för kommunens invånare.
Punkten 6, texten ska så långt det är möjligt överföras till punkten 7.
Punkten 7 d, ändras till efter överenskommelse med berörd fiberförening.
Punkten 7 e, ändras från ksau till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Förslag till Inriktning för fortsatt utbyggnad av fibernät på Mariestads kommuns landsbygd
2015-2020.
Sammanställning över de revideringar som gjorts i dokumentet med anledning av
kommunstyrelsens arbetsutskotts återremiss 2016-01-05.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Inriktning för fortsatt utbyggnad av
fibernät på Mariestads kommuns landsbygd 2015-2020.

Expedieras till:
VD för VänerEnergi AB Rolf Åkesson
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 110

Dnr 2016/00193

Medfinansiering av masterskurs
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera halva kostnaden, maximalt 60 tkr, för att
masterskursen Design for Sustainable Development in a Local Context åter genomförs i
Mariestad år 2018.
Kostnaden finansieras genom kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Mariestads kommun har möjlighet att åter bli värdkommun för Chalmers mastersutbildning Design for Sustainable Development in a Local Context. Kursen har tidigare
genomförts i Mariestad hösten år 2012 med slututställning och redovisning i januari år
2013. Studenternas arbeten har därefter funnits med som inspirationsunderlag till
planarbetet i stort och inte minst till Fördjupad översiktsplan Mariestad 2013-2030.
Det finns idag intresse för att följa upp arbetet och åter ta hjälp av studenternas analyser
utifrån dagens utgångsläge. Arbetet skulle kunna genomföras år 2017 alternativt år 2018,
beroende på hur långt Chalmers har kommit med att boka upp kursen mot andra
kommuner.
För att masterskursen ska kunna äga rum måste kommunens verksamheter, inte minst
inom sektorn samhällsbyggnad, vara behjälplig med kartmaterial, rapporter, statistik med
mera men också andra sektorer kan komma att beröras.
Utöver detta kommer kostnader att tillkomma i form av logi, resor (Göteborg och
Mariestad) samt representation. Den totala kostnaden beräknas uppgå till maximalt 120 tkr.
Stadsplanering kan finansiera hälften, det vill säga 60 tkr. Resterande summa ansöks hos
kommunstyrelsens medel till förfogande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för Dacapo Maria Henriksson 2016-04-27, Mariestad åter
värdkommun för masterskursen Panning and Design for Sustainable Development in a
Local Context.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medfinansiering av masterskursen
Panning and Design for Sustainable Development in a Local Context.

Expedieras till:
Chef för Dacapo Maria Henriksson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 111

Dnr 2016/00186

Ansökan om medel för ny motor till M/S Marianne
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från M/S Marianne Ekonomisk
Förening om medel för en ny motor.

2.

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag utreda förutsättningarna för
Mariestads kommuns långsiktiga engagemang i M/S Marianne.

Bakgrund

M/S Marianne Ekonomisk Förening (org. Nr. 769610-6918) har inkommit med en
ansökan om 300 tkr som delfinansiering av motorbyte. Föreningen har för avsikt att
fortsätta bedriva skärgårdsturer i Mariestad samt kryssningar på Vänern.
M/S Marianne har under flera säsonger erbjudit besökare och invånare båtturer på Vänern.
Föreningen har erhållit ett driftbidrag om 150 tkr för säsongerna år 2012, 2013, 2014 samt
2015. År 2014 hade fartyget 425 passagerare. År 2013 var det totalt 406 passagerare.
Under hösten år 2013 erhöll föreningen ett bidrag om 70 tkr för att uppgradera
M/S Marianne för trafik i s.k. D-områden.
På grund av motorhaveri kunde uppdraget inte fullföljas säsongen år 2015. Antalet
passagerare år 2015 uppgick till 177 stycken.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från M/S Marianne Ekonomisk Förening 2016-04-18, Ansökan om medel för ny
motor till M/S Marianne.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson samt utvecklingschef Ramona Nilsson
2016-04-27, Ansökan om medel för ny motor till M/S Marianne.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ansökan om medel för ny motor till
M/S Marianne

Expedieras till:
M/S Marianne Ekonomisk Förening
Turistchef Lotta Samuelsson
Utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 112

Dnr 2014/00438

Motion om att tillskapa en actionpark i centrala Mariestad
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion konstaterat att det saknas investeringsmedel i
kommunens flerårsbudget för att anlägga en skatepark. Dalvik konstaterar vidare att
behovet har förändrats och föreslår därför att det ska anläggas en ”actionpark” i centrala
Mariestad.
Administrativa enheten, som övertog beredningen av ärendet 2016-04-27, tolkar begreppet
”actionpark” som en stor skatepark i betong avsedd för skateboard, inlines, BMX-cyklar
samt kickbike. Denna tolkning av begreppet ”actionpark” är baserad på de två befintliga
”actionparker” som har anlagts i Skaraborg (Tibro och Götene).
Frågan om att anlägga en skatepark har varit aktuell tidigare i Mariestads kommun. Ärendet
har vid två tillfällen beretts och kostnadsberäknats av fritidschefen. Vid båda dessa tillfällen
har den föreslagna skateparken bortprioriterats i samband med den politiska behandlingen
av ärendet.
Vidare behandlade kommunfullmäktige 2016-01-25 ett medborgarförslag från Jenny
Holmén om att det ska anläggas en skatepark i anslutning till en lekpark, förslagvis på
Karlsholme. Kommunfullmäktige beslutade att avslå medborgarförslaget.
Mot bakgrund av att samma/motsvarande förslag vid tre tidigare tillfällen har
avslagits/bortprioriterats är det inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en fullskalig
projektering och kostnadsberäkning innan kommunfullmäktige har tagit ställning i frågan.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Motion av Christer Dalvik (MAP) om att tillskapa en actionpark i centrala Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-04-27, Motion om att
tillskapa en actionpark i centrala Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att tillskapa en actionpark
i centrala Mariestad.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Christer Dalvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/00041

Motion om arbetstid, tillsvidareanställning och tjänstgöringsgrad för
personal inom hemtjänsten.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och konstaterar att åtgärder i enlighet med
motionens intention har vidtagits.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att vikarier inom hemtjänsten ska ha ett
sammanhängande arbetspass på minst fyra timmar per dag samt att kommunen ska
tillsvidareanställa fler inom hemtjänsten med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.
Ärendet överlämnades till sektor stöd och omsorg för beredning.
Chefen för sektor stöd och omsorg framhåller att det under våren 2014 anställdes 33
personer i hemtjänsten på en sysselsättningsgrad om 75 procent. Denna utökning
motsvarade vid tillfället behovet av tillsvidareanställd personal.
Bemanningsenheten har under perioden januari 2014 fram till mars 2016 anställt 91
personer i kommunens långtidspool på en sysselsättningsgrad om 75 procent.
Dessa båda insatser innebär att äldreomsorgen i Mariestad har fler tillsvidareanställda
personer i verksamheten mars 2016 jämfört med februari 2014 då motionen skrevs.
Chefen för sektor stöd och omsorg bedömer därmed att motionen är besvarad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Motion av Marianne Kjellquist (S) i vilken hon föreslår att vikarier inom hemtjänsten ska
ha ett sammanhängande arbetspass på minst fyra timmar per dag samt att kommunen ska
tillsvidareanställa fler inom hemtjänsten med en tjänstgöringsgrad om minst 50 procent.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg 2016-05-04,
Motion KS 2014/41.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om arbetstid,
tillsvidareanställning och tjänstgöringsgrad för personal inom hemtjänsten.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marianne Kjellquist)
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

Justerandes signatur
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Dnr 2015/00284

Medborgarförslag om ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen
och Förrådsgatan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige noterar att det finns möjligheter för en ny vägförbindelse
mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan enligt detaljplanen för området. Vidare
skulle det vara gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggårdens
verksamhetsområde.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att projektera och
kostnadsberäkna vägförbindelsen mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan samt en
eventuell ombyggnad av befintlig rondell.

Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det anläggs en ny vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och Förrådsgatan i
anslutning till den nybyggda rondellen vid Coop. Medborgarförslaget överlämnades till
stadsplanechefen för beredning.
Stadsplanechefen konstaterar att det finns möjligheter för en ny vägförbindelse mellan
Göteborgsvägen och förrådsgatan enligt detaljplanen för området. Vidare skulle det vara
gynnsamt för tillgängligheten och trafikrörelser i Haggårdens verksamhetsområde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag från Tommy Andrén om att det anläggs en ny vägförbindelse mellan
Göteborgsvägen och Förrådsgatan.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt mark- och
exploateringschef Erik Randén 2015-10-28, Medborgarförslag om ny vägförbindelse
mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan.

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Kommunstyrelsen
Ks § 114 (forts).

________________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om ny
vägförbindelse mellan Göteborgsvägen och förrådsgatan.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tommy Andrén)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)
(Mark- och exploateringschef Erik Randén)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/00286

Medborgarförslag om tillbyggnader på den planerade bron över
Tidan vid Trädgårdsskolan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
En tillbyggnad i form av en ytterligare broförbindelse från den redan planerade bron över
Tidan över till residensön Marieholm, eller under Marieholmsbron, skulle innebära stora
ingrepp i det statliga byggnadsminnet. Det skulle även innebära stora kostnader samt vara
en miljömässigt olämplig byggnation i en känslig vattenmiljö.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att kommunen ska göra påbyggnad till den bro som planeras över Tidan mellan
Universitetsparken och Trädgårdens skola. Medborgarförslaget överlämnades till
stadsplanechefen för beredning.
Den gång- och cykelbro som är planerad över Tidan, ”Universitetsbron”, är under
projektering och det upprättade förslaget medger inga ytterligare påbyggnader. Detta utav
såväl kostnadsskäl som detaljplaneskäl.
Vidare skulle en tillbyggnad i form av en ytterligare broförbindelse från den redan
planerade bron över Tidan över till residens-ön Marieholm, eller under Marieholmsbron,
innebära stora ingrepp i det statliga byggnadsminnet. Det skulle även innebära stora
kostnader samt vara en miljömässigt olämplig byggnation i en känslig vattenmiljö.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag från Tommy Andrén om tillbyggnader på den planerade bron över
Tidan vid Trädgårdsskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 18

Kommunstyrelsen
Ks § 115 (forts).

________________________________
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt mark- och
exploateringschef Erik Randén 2015-10-28, Medborgarförslag om tillbyggnader på den
planerade bron över Tidan vid Trädgårdsskolan.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om tillbyggnader
på den planerade bron över Tidan vid Trädgårdsskolan.

Expedieras till:
Tommy Andrén
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 19

Kommunstyrelsen
Ks § 116

Dnr 2015/00287

Medborgarförslag om cykelväg längs Marieforsleden från
vattentornet till Sandbäcksvägen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Mot bakgrund av en hög investeringskostnad samt att befintligt gång- och cykelnät bedöms
vara tillräckligt, ska trafiksäkrande och kvalitetshöjande åtgärder ske på befintliga gång- och
cykelbanor framför nya sträckor och anläggningar. Frågan har tidigare hanterats i
kommunens cykelnätsplan.
Bakgrund

Tommy Andrén, Drottning Kristinas väg 65 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att det anläggs en cykelväg längs Marieforsleden från vattentornet till rondellen
vid Sandbäcksvägen. Ärendet överlämnades till stadsplanechefen för beredning.
Den föreslagna sträckan uppgår till ca 2 500 meter. Kostnaden beräknas till ca 1 500 –
2 000 kr/löpmetern, totalt ca 3 750 tkr – 5 000 tkr. Mot bakgrund av de höga
investeringskostnaderna samt att befintligt gång- och cykelnät bedöms vara tillräckligt
föreslås medborgarförslaget avslås. I första hand bör eventuella åtgärder ske på befintliga
gång- och cykelbanor framför nya sträckor och anläggningar.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag från Tommy Andrén om att det anläggs en cykelväg längs
Marieforsleden från vattentornet till rondellen vid Sandbäcksvägen.
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2015-12-10, Medborgarförslag
om cykelväg längs Marieforsleden från vattentornet till Sandbäcksvägen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 20

Kommunstyrelsen
Ks § 116 (forts).

________________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om cykelväg längs
Marieforsleden från vattentornet till Sandbäcksvägen.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tommy Andrén)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 21

Kommunstyrelsen
Ks § 117

Dnr 2015/00010

Medborgarförslag om att iordningställa en liten "oas" utmed
gångvägen vid cirkusplatsen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om att anlägga en liten oas utmed
gångvägen nedanför cirkusplatsen.
Motiveringen till beslutet är att hela området (Sjöstaden etapp 2) står inför detaljplanering.
Bakgrund

Ingela Johansson, Marieforsleden 54, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen
ska anlägga en liten oas strax norr om den så kallade cirkusplatsen. Kommunfullmäktige
överlämnade 2015-01-26 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Ärendet
överlämnades till sektor samhällsbyggnad.
Förslagsställaren har vid telefonkontakt ytterligare beskrivit hur ett område utmed
gångvägen skulle kunna bli mer attraktivt genom gestaltningsåtgärder i form av vegetation,
ytskikt och möblering. Hon anser att: ”-Nu när den fina strandpromenaden runt
Karlsholme blivit så väl iordningställd borde man fortsätta att göra fint hela vägen österut
mot Strandgården”.
Sektor samhällsbyggnad tycker att förslaget är bra och klart motiverat men gör
bedömningen att gestaltning och iordningställande av hela området just nu planeras. I
pågående förstudie och detaljplanearbete med Sjöstaden etapp 2 ingår såväl bostäder,
grönstråk, hamnverksamhet och promenadvägar i området kring Katthavet. Det är ett
uppdrag som är högt prioriterat.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag från Ingela Johansson om att kommunen ska anlägga en liten oas strax
norr om den så kallade cirkusplatsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 22

Kommunstyrelsen
Ks § 117 (forts).

________________________________
Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson 2015-02-10, Svar: medborgarförslag om att anlägga en liten oas utmed
gångvägen nedanför cirkusplatsen.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att anlägga en
liten oas utmed gångvägen nedanför cirkusplatsen.

Expedieras till:
Ingela Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 23

Kommunstyrelsen
Ks § 118

Dnr 2016/00204

Statsbidrag för utökad matematikundervisning 2016
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeten för statsbidraget för ytterligare
undervisningstid i matematik till utbildningsnämnden. Beloppet för år 2016 är
605 tkr.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att statsbidragen för utökad matematikundervisning i
årskurserna 4-6 läggs in i utbildningsnämndens budgetramar för plan 2017-2019.

Bakgrund

Regeringen har beslutat om ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan och
grundsärskolan. Den utökade undervisningstiden fördelas med 60 minuter per vecka i
årskurserna 4 – 6. Lagändringen träder i kraft 2016-07-01 och tillämpas från och med
höstterminen 2016.
Beslut om ytterligare undervisningstid i matematik medför ett utökat åtagande för
huvudmännen. I propositionen p. 8.1 (2015/16:149 ”Ytterligare undervisningstid i
matematik”) beskrivs de ekonomiska konsekvenserna som en utökning av undervisningstid
i matematik medför för kommunerna. Kostnadsökningen beror främst på ökade
lönekostnader för lärare som undervisar i matematik.
Regeringen har i budgetpropositionen för år 2016 fastslagit en höjning av nivån på anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med 245 miljoner kr som ska avsättas och täcka
huvudmannens kostnader för detta ändamål. För 2017-2019 beräknas 490 miljoner kr
avsättas årligen.
Statsbidraget för ytterligare undervisningstid i matematik är 25 kr/invånare för år 2016. För
år 2017 uppgår statsbidraget till 50 kr/invånare och för 2018-2019 uppgår det till 49
kr/invånare. Invånarantalet i Mariestads kommun år 2016 är beräknat till 24 200 invånare.
Detta innebär att statsbidraget för år 2016 uppgår till 605 tkr.
För att klara kostnadsökningarna som en utökning av undervisningstid i matematik medför
och för att kunna efterleva det statliga uppdraget och Skollagen, behöver de utökade
statsbidragen tillfalla utbildningsnämnden från och med år 2016. Detta innebär således att
det budgeterade resultatet för år 2016 i så fall sänks med motsvarande belopp om 605 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 24

Kommunstyrelsen
Ks § 118 (forts).

________________________________
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Statsbidrag för ytterligare
undervisningstid i matematik.

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Utredare Maria Helgée
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 25

Kommunstyrelsen
Ks § 119

Dnr 2013/00437

Begäran från tekniska nämnden om att överföra investeringsmedel
från år 2016 till år 2017 avseende skolprojekt väster
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att överföra investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för de
två skolprojekten. För projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" flyttas 22 000 tkr och för
projekt 2492 "Ny skola väster, Prisma" flyttas 30 000 tkr.
Motivet är att anpassa investeringskostnaderna till avtalad tidsplan samt skapa
förutsättningar för ett tydligt prognosarbete under innevarande år.
Bakgrund

Inför byggandet av de två nya grundskolorna i område väster, Unicaskolan samt
Prismaskolan, beslutades om en budget om totalt 280 000 tkr. Budgeten för åren 20152017 fördelades enligt nedanstående sammanställning (tkr):
År 2015

År 2016

År 2017

Tekniska nämnden

35 000

168 000

58 000

Kommunstyrelsen

0

7 000

0

Utbildningsnämnden

0

0

12 000

I samband med projektens framskridande visar prognoserna på en annan takt gällande
förbrukning av investeringsmedel. För att budgeten ska stämma bättre överens med
kommande utfall föreslås att investeringsmedel överförs från år 2016 till år 2017. För
projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" föreslås 22 000 tkr flyttas och för projekt 2492 "Ny
skola väster, Prisma" föreslås 30 000 tkr flyttas.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-10 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att flytta investeringsmedel från år 2016 till år 2017 för de två skolprojekten. För
projekt 2491 "Ny skola väster, Unica" flyttas 22 000 tkr och för projekt 2492 "Ny skola
väster, Prisma" flyttas 30 000 tkr.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 26

Kommunstyrelsen
Ks § 119 (forts).

________________________________
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 120, Begäran om
förflyttning av investeringsbudget avseende projekten Skolor Väster från år 2016 till år
2017.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden om
att överföra investeringsmedel från år 2016 till år 2017 avseende skolprojekt väster.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 27

Kommunstyrelsen
Ks § 120

Dnr 2014/00072

Begäran från tekniska nämnden om utökad investeringsbudget för
år 2016 avseende projekt Brunnsbergs Ridskola
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka tekniska nämndens investeringsbudget för år 2016
med 4 000 tkr. Investeringsmedlen ska tillföras projekt 2499 "Brunnsberg,
tillbyggnad/renovering".
Bakgrund

Investeringsbudgeten för år 2015 med plan 2016-2017 finns investeringsprojektet "Ridhus" budgeterat med en summa om 4 500 tkr för år 2015 och 4 500 tkr för år 2016. I den
beslutade investeringsbudgeten för år 2016 finns investeringen för tillbyggnad/renovering
inte längre kvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-08 om en investering om totalt 8 500
tkr för projektet. Det innebär att 4 000 tkr behöver tillföras tekniska nämndens
investeringsbudget för innevarande år genom en utökning av kommunens
investeringsbudget, projekt 2499.
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-10 att föreslå kommunfullmäktige återföra 4 000 tkr
i investeringsbudgeten för år 2016. Investeringsmedlen ska föras till projekt 2499
"Brunnsberg, tillbyggnad/renovering”
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 121, Återförande av
investeringsmedel 2016 avseende projekt ”Brunnsberg, tillbyggnad/renovering”.
Beslutad investeringsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017.
Beslutad investeringsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 28

Kommunstyrelsen
Ks § 120 (forts).

________________________________
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden om
utökad investeringsbudget för år 2016 avseende projekt Brunnsbergs Ridskola.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 29

Kommunstyrelsen
Ks § 121

Dnr 2016/00205

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i
Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde i
enlighet med dokumentet "Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i
Mariestads kommun".
Detta innebär att kommunens verksamhetsområde för VA kommer att bestå av de fyra
olika vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.
Bakgrund

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den allmänna
VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera vattentjänster behöver
ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av de fyra olika
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata och det ska
framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster.
Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att tydliggöra för såväl
huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom området.
Avgörande för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster
verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors
hälsa och miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra
reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
För Mariestads kommun saknas i stor utsträckning beslut om vilka vattentjänster som
avses inom befintligt verksamhetsområde. För att anpassa besluten om kommunens
verksamhetsområde till rådande lagstiftning har en inventering gjorts på initiativ av VAavdelningen. Inventeringen har utgjort underlag till dokumentet "Verksamhetsområde för
den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun". I samband med inventeringen
framkom enstaka fastigheter som under lång tid hanterats av kommunen som att de ingått i
verksamhetsområdet även om fastigheten ligger utanför det beslutade verksamhetsområdet. Dessa fastigheter föreslås införas i det kommunala verksamhetsområdet i enlighet
med dokumentet.
Under senare år har exploateringsområdena Hindsberg och Sjölyckan Etapp 1 bebyggts
och försörjts med kommunalt VA utan att det principiella beslutet om att upprätta
verksamhetsområde har fattats. Framtaget dokument behandlar även fastigheter ingående i
dessa områden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 30

Kommunstyrelsen
Ks § 121 (forts).

________________________________
Tekniska nämnden beslutade 2016-05-10 att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om
den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet
"Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun". Detta
innebär att kommunens verksamhetsområde för VA kommer att bestå av de fyra olika
vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott 2016-05-03 § 128, Kommunalt
verksamhetsområde för vattentjänster i Mariestads kommun.
Förslag till Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(VA-chef Michael Nordin)
(VA-ingenjör Amanda Haglind)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 31

Kommunstyrelsen
Ks § 122

Dnr 2016/00129

Yttrande över "Låt fler forma framtiden" - Betänkande av 2014 års
Demokratiutredning
Kommunstyrelsens beslut

Mariestads kommun lämnar följande yttrande över ”Låt fler forma framtiden” Betänkande av 2014 års Demokratiutredning:
Synpunkter på betänkandets förslag:

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot en ny målsättning för
demokratipolitiken ”En hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och
jämlikt inflytande”. Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att tillsätta
en utredning med uppgift att sammanställa kunskap om hur maktförhållandena i
samhället har förändrats sedan millenniumskiftet.

-

Mariestads kommun anser inte att en fullmäktigeledamot som flyttat från kommunen
ska kunna behålla sitt uppdrag, med undantag för personer som under en kortare
period flyttar från kommunen för att studera.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att det ska införas en bestämmelse i
kommunallagen som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de
förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och säkra former.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att det, under en begränsad tid, ska vara
möjligt att vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att kommunfullmäktiges presidium ska
kunna fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband med
ordinarie ärendehantering.

-

Mariestads kommun avstyrker förslaget att utreda möjligheten att införa en
medborgerlig förslagsrätt, en folkmotion, för att påverka den nationella
beslutsprocessen.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att det ska framgå av
kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna/medborgarna har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
Det är dock viktigt att betona att det är kommunfullmäktige som beslutar om hur
medlemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och vilka beslut som
ska beredas med ett medborgerligt deltagande.

Justerandes signatur

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att kommuner och landsting
ska lämna samlad information som är relevant för medborgarnas demokratiska
delaktighet på kommunens/landstingets hemsida. Kommunen vill dock påtala att
detta är en realitet redan idag.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot de förslag som betänkandet lämnar i
syfte att förstärka folkinitiativet.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-05-30

Sida 32

Kommunstyrelsen
Ks § 123 (forts).

________________________________
-

Mariestads kommun har följande synpunkter på förslaget att medborgarförslag
ersätts av ett nytt verktyg, folkmotion, som blir tvingade för alla kommuner och
landsting. Mariestads kommun anser att antalet personer som krävs för att en
folkmotion ska behandlas politiskt ska höjas. Mariestads kommun har inget att erinra
mot att samma regler ska gälla vid undertecknande av folkmotionen och
folkinitiativet.

-

Mariestads kommun avstyrker förslaget att en försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder till 16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2018 och 2022.
Kommunen anser att rösträttsåldern ska följa myndighetsåldern.

-

Mariestads kommun tillstyrker förslaget att den lokala demokratins funktionssätt ska
ingå som en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet samt att detta
även ska gälla för kunskap om kritisk granskning och källkritik.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot förslaget att demokratisk delaktighet
och inflytande för personer med funktionsnedsättning ska utgöra ett eget mål i den
kommande funktionshindersstrategin.

Synpunkter på betänkandets bedömningar och rekommendationer

Justerandes signatur

-

Mariestads kommun delar betänkandets rekommendation att partierna bör arbeta
aktivt med att söka upp nya medlemmar utanför de redan aktivas nätverk.
Kommunen anser att detta är självklart.

-

Mariestads kommun delar även rekommendationen att partierna bör verka för att
partimedlemmarna på lokal nivå får möjligheter att delta i idéutvecklingen samt att
oftare genomföra medlemsomröstningar. Kommunen anser att detta är självklart.

-

Mariestads kommun tillstyrker betänkandets förslag att det ska genomföras en
bredare översyn av partistödet med syfte att klargöra i vilken mån de olika formerna
av partistöd används ändamålsenligt.

-

Mariestads kommun ifrågasätter rekommendationen att partierna i en kommun bör
komma överens om att samordna nomineringsprocessen med syfte att utjämna
könsbalansen i styrelser och nämnder. Kommunen tar avstånd mot att partierna bör
ha som princip att alltid nominera två kandidater: en man och en kvinna, vilket skulle
underlätta valberedningens samordning.

-

Mariestads kommun har inget att erinra mot rekommendationen att antalet politiska
uppdrag inte ska minska ytterligare vid reformer av den politiska organisationen.

-

Mariestads kommun anser att det är upp till respektive kommun att besluta om
översyn av den politiska mötesstrukturen så att det går att ägna sig åt ett
förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid till heltidsarbete och familjeliv. Kommunen
ifrågasätter även begreppet ”heltidsarbete”.

Utdragsbestyrkande
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-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att upprätta en praxis för den interna
granskningen av maktutövningen i kommunen. Kommunen föredrar dock
begreppen ”styrning och ledning” framför begreppet ”makt”.

-

Mariestads kommun ställer sig även positiv till att kommunfullmäktige bör fatta
beslut om uppdragsbeskrivningar som förtydligar rollfördelningen mellan olika
förtroendevalda, i synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt
övriga kommunalråd har i politiken.

-

Mariestads kommun ställer sig inte bakom förslaget att partierna internt eller
gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i hur länge en enskild
förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag, t.ex. som ordförande i styrelse eller
nämnd.

-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att formalisera medborgardialoger och
andra samrådsprocesser. Som ett led i detta ställer sig Mariestads kommun positiv till
att fullmäktige antar riktlinjer eller principer om när och inför vilka beslut som
medlemmarna ska ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur
medborgardialogerna ska genomföras. Denna modell har kommunen arbetat utifrån
under ett flertal år.

-

Mariestads kommun anser att det är upp till varje kommun att inrätta ungdomsråd
och funktionshindersråd som en formell del av kommunens beredningsprocess. Det
är därmed upp till kommunen att besluta om eventuella regelverk och reglementen
för dessa råd.

-

Mariestads kommun ställer sig positiv till att öka kunskapen bland skolelever om hur
kommuner och landsting fungerar samt formerna för medborgerligt inflytande i det
politiska beslutsfattandet.

Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot nedanstående synpunkt till förmån för eget förslag:
Mariestads kommun ställer sig inte bakom förslaget att partierna internt eller gemensamt i fullmäktige bör
överväga en begränsning i hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag, t ex som
ordförande i styrelse eller nämnd.
Johan Abrahamsson (M) och Björn Fagerlund (M) reserverar sig mot nedanstående
synpunkt till förmån för eget förslag:
Mariestads kommun har inget att erinra mot rekommendationen att antalet politiska uppdrag inte ska
minska ytterligare vid reformer av den politiska organisationen.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot
nedanstående synpunkter till förmån för eget yrkande:
Mariestads kommun ifrågasätter rekommendationen att partierna i en kommun bör komma överens om
att samordna nomineringsprocessen med syfte att utjämna könsbalansen i styrelser och nämnder.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunen tar avstånd mot att partierna bör ha som princip att alltid nominera två kandidater: en man
och en kvinna, vilket skulle underlätta valberedningens samordning.
Bakgrund

Regeringen gav i juli 2014 en särskild utredare i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för
att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Uppdraget
innefattade även att utarbeta förslag med syfte att stärka individens möjligheter till
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska systemet och utredningen antog
namnet 2014 års Demokrati-utredning – Delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningens
fokus är det som ibland kallas för mellanvalsdemokrati, d.v.s. individers möjligheter att
utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen. Utredningen har överlämnat
betänkandet, Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5.
Uppdraget, såsom det framgår av direktiven, rör huvudsakligen två former av politisk
påverkan:
-

Möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för de
representativa beslutsformerna.

-

Möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med andra påverka politiska
beslutsfattare mellan valen.

Enligt direktiven skulle utredningen även belysa frågor om representation och om de
förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen utifrån kön, bakgrund, ålder och
funktionsförmåga. Utredningen skulle även belysa frågor om ungas politiska
representation, delaktighet och inflytande.
Betänkandet är både en redogörelse för tillståndet i demokratin och en samling förslag,
bedömningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas och förstärkas.
De förslag som utredningen lämnar rör frågor som regeringen måste ta ställning till. Det är
huvudsakligen frågor om lagförändringar, men även andra frågor som kräver ett
regeringsbeslut.
Utredningen gör även bedömningar och dessa kan ses som rekommendationer till hur
regering, kommun, landsting och andra aktörer borde agera i en viss fråga. Med en
bedömning kan utredningen identifiera problem och resonera om att något borde göras på
sikt, men behöver inte specificera exakt vad som ska göras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) ändringsyrkar att Mariestads kommun ska ställa sig positiv till
rekommendationen att partierna i en kommun bör komma överens om att samordna
nomineringsprocessen med syfte att utjämna könsbalansen i styrelser och nämnder.
Partierna bör även ha som princip att alltid nominera två kandidater: en man och en
kvinna, vilket skulle underlätta valberedningens samordning.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.
Mats Karlsson (MP) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande med ändringsyrkandet att Mariestad
ska ställa sig bakom förslaget att partierna internt eller gemensamt i fullmäktige bör
överväga en begränsning i hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre
uppdrag, t ex som ordförande i styrelse eller nämnd.
Rune Skogsberg (C), Göran Hellström (L) samt Sven Inge Eriksson (KD) tillstyrker
arbetsutskottets förslag till beslut.
Johan Abrahamsson (M) ändringsyrkar att Mariestads kommun ska avstyrka
rekommendationen att antalet politiska uppdrag inte ska minska ytterligare vid reformer av
den politiska organisationen.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker Abrahamssons (M) ändringsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer arbetsutskottets förslag och Mats Karlssons
(MP) ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande Abrahamsson (M) ställer därefter arbetsutskottets förslag och eget
ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Ordförande Abrahamsson (M) ställer sedan arbetsutskottets förslag och Ida Ekeroths (S)
ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen därmed har beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag i sin helhet.
Underlag för beslut

2014 års Demokrati-utredning – Delaktighet och jämlikt inflytande, betänkandet Låt fler
forma framtiden, SOU 2016:5.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-05-05, Sammanfattning
av ”Låt fler forma framtiden” – Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU
2016:5).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-05-05, Yttrande över ”Låt
fler forma framtiden” - Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5).
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Yttrande över ”Låt fler forma
framtiden” - Betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU 2016:5).

Expedieras till:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Enheten för demokrati och det civila samhället
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00218

Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2016 till samtliga partier i
kommunfullmäktige.
Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12 §§).
De nya reglerna innebär att:
1.

Partier som erhåller partistöd årligen måste 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 använts.

2.

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade med anledning av ovanstående (Kf § 140/15)
att partierna i fullmäktige ska lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet använts
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av
partistödet. Fullmäktige beslutade även att partiernas begäran om utbetalning av partistöd
för innevarande år ska lämnas in senast den 31 mars årligen.
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:

Justerandes signatur

-

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger 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 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.

Utdragsbestyrkande
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-

Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige
besluta att stöd inte ska utbetalas.

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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson samt administrative chefen Ola
Blomberg 2016-05-10, Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2016.
Partiernas rekvisitioner av partistöd för år 2016 samt redovisning, granskningsrapport och
intyg över partistöd 2015
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Redovisning och beslut om
utbetalning av partistöd 2016.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Samtliga partier)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Ekonomiavdelningen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/00114

Beslut om antagande, Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads
centralort
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Detaljplan för Västra Ekudden,
Mariestad centralort.
Bakgrund

Efter önskemål från förtroendevalda och i enlighet med föreslagna förtätningsområden i
fördjupad översiktsplan för Mariestad utredde stadsplaneavdelningen vintern 2013 de
övergripande förutsättningarna för exploatering av område benämnt Västra Ekudden.
Planområdet omfattar ca 5,5 ha och utgörs till största del av tätortsnära naturmark och är
beläget ca 1,5 km väster om Mariestads centrum och ca 100-150 meter öster om Vänern.
Detaljplanens syfte är att fastställa markanvändningen inom kv. Havsörnen enligt
intentionerna i den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplan för Mariestad.
Planen medger byggrätter i sjö- och naturnära läge.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-03-28 utvecklingsenheten i uppdrag att upprätta
en detaljplan för Västra Ekudden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 att förslag till detaljplan skulle
samrådas. Samrådet genomfördes under perioden 2015-09-28 t.o.m. 2015-10-30,
samrådsmöte hölls 2015-10-14 i Stadshuset. Inkomna synpunkter har sammanställts och
kommenterats i en samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-17 att förslag till detaljplan skulle
granskas. Förslaget var föremål för granskning under perioden 2016-02-22 t.o.m. 2016-0318. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2016-05-10, Beslut om antagande: Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort. Plankarta med planbestämmelser
(antagandehandling).
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Planbeskrivning (antagandehandling).
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Stabilitetsutredning PM 160415.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande: Detaljplan för
Västra Ekudden, Mariestad centralort.

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Planarkitekt Adam Johansson)
(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00208

Ansökan om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening 7696279731 kommunal borgen med 1 500 tkr (en miljon femhundra tusen kronor).
Borgen gäller till 30 dagar efter att beviljade medel från bidragsgivande myndighet har
utbetalats, dock som längst till och med 2018-12-31.
Det är föreningens ansvar att meddela kommunen aktuell ekonomisk status under
projektets gång om något avviker från lämnad ansökan.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 om möjlighet till kommunal borgen för
fiberföreningar i kommunen enligt vissa förutsättningar.
Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening har i tiden efter detta inkommit med underlag för
ansökan om borgen. Den inkomna ansökan innehåller:
-

Registerutdrag hos Skatteverket

-

Underlag av behörig firmatecknare

-

Förteckning av fastighetsägare

-

Redovisning av gjorda inbetalningar

-

Total ekonomisk kalkyl

-

En ansökan med kvittens hos Jordbruksverket har också lämnats som visar
projektets inriktning och omfattning.

Ansökan visar att föreningens egeninsats genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter
är 3 480 tkr vilket motsvarar 60 procent av totalsumman. Resterande 2 228 968 kronor, 40
procent, är projektstöd. Ansökt belopp för borgen är 1 500 tkr vilket är lägre än beloppet
för projektstödet.
En förberedande kontakt har tagits av föreningen med Handelsbanken Mariestad utan att
något lånelöfte har lämnats. Vid kommunens kontakt med angiven bank den 12 maj 2016
meddelas att banken inte handlägger ett sådant ärende innan en formell låneansökan
inkommer och då ska en kommunal borgen finnas med som grund. En kommunal borgen
inte är styrd till en viss bank.
Något ytterligare underlag för lån anses inte behövas för borgen i aktuell ansökan. Det är
föreningens ansvar att ombesörja finansieringen.
Tillräckliga underlag för beslut anses föreligga.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Ansökan om kommunal borgen från Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2016-05-13, Ansökan om
kommunal borgen för bredbandsutbyggnad
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-05-13, Ansökan från
Lugnåsbergets fiber ek. för. om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00225

Ansvarsfrihet och årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst
samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2015.

2.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år
2015.

Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra
Götalandsregionen samt ytterligar 27 kommuner i Västra Götaland, däribland Mariestads
kommun. Syftet med verksamheten är att höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka
tillgängligheten till tolkar samt säkerställa ett professionellt bemötande.
Kommunalförbundet har upprättat en årsredovisning för år 2015. Direktionen beslutade
2016-04-15 att översända årsredovisningen till medlemmarna för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Kommunalförbundets revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet och dess direktion.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionens
interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen ställt upp.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning har
inte fastställt för år 2014. Revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i
Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2015.
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.
Behandling på sammanträdet

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

Årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2016-04-15 § 227,
Årsredovisning 2015.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Revisionsberättelse för år 2015.
PwC, PM avseende årsredovisning 2015 Tolkförmedling i Väst.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Årsredovisning 2015 för
Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 2014/00423

Utökad investeringsbudget för kommunstyrelsen med anledning av
beslut om inträde i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget år 2016 med
8 700 tkr för kapitaltillskott avseende inträde i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015-06-15 om inträde i Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS). I punkt fem i beslutet framgår att Mariestads kommun ska erlägga
kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt
övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.
Detta kapitaltillskott innebär att likvida medel ska föras över och bokföras i kommunen
som andelar i AÖS. Andelar påverkar inte driftredovisningen och bokförs i
balansräkningen och sker inom investeringsredovisningen. För att få utfall och budget i
nivå ska investeringsbudgeten ökas med beloppet motsvarande kapitaltillskottet vilket är
8 700 tkr (8 715 210 kronor).
Utöver detta ska ett belopp motsvarande saldot 2015-12-31 i avfallsfond och
sophämtningsfond betalas till AÖS. Beloppen är 424 660 kronor respektive 8 126 343
kronor. Detta påverkar inte investeringar eller driftredovisningen utan endast likvida
medel.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-05-16,
Samarbete avfallsfrågor genom bildande av kommunalförbund (Medlemskap i
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS)
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Utökad investeringsbudget med
anledning av beslut om inträde i Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS
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Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
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Dnr 2015/00211

Ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägardirektiv för Mariestads kommuns
aktiebolag.
Ledamöterna i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) har
upprättat ett förslag till ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag. Det upprättade
förslaget är ett sammanhållet dokument där den första delen är ett gemensamt ägardirektiv
för bolagen. Därefter följer särskilt ägardirektiv för:
-

Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB och AB Stadens Hus i Mariestad.

-

VänerEnergi och VänerEl AB

Syftet med ägardirektivet är att:
-

Klargöra Mariestad kommuns motiv för att bedriva vissa delar av verksamheten i
aktiebolagsform.

-

Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan kommunfullmäktige och
dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen d.v.s. kommunen i sin helhet
inklusive dess aktiebolag.

-

Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar
kommunkoncernen som helhet.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och gäller omedelbart och utan beslut på
bolagsstämma. Av kommunfullmäktige godkända bolagsordningar, föreskrifter samt
ägarpolicy ska även fastställas på respektive bolags årsstämma.
I det gemensamma ägardirektivet framgår att kommunkoncernen ska eftersträva största
möjliga samordning, särskilt inom områden som upphandling, finansiering, administration,
kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) ändringsyrkar att stycke fyra under rubrik 2 Ägaridé på
sidan 11 stryks till förmån för följande mening:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att trygga den framtida bostadsförsörjningen i kommunen.
Justerandes signatur
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Vidare yrkar Engström Rosengren (V) att punkt två under rubrik 3 Vision och
verksamhetsmål (bostäder) på sidan 12 stryks till förmån för följande text:
Mariehusgruppen ska:
Motverka segregation och utveckla god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena.
Arbeta aktivt för att tillhandahålla ett bra och tillgängligt boende för alla kommuninvånare till en skälig
kostnad.
Medverka till att öka hyresrättslägenheternas andel av bostadsbeståndet i Mariestad.
Arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling och vid alla tillfällen göra bästa miljöval där så är möjligt.
Riktningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle ska vara tydligt och bolaget ska vara en föregångare vad
gäller miljöfrågor.
Engström Rosengren (V) yrkar även att stycke två under rubrik 4 Ekonomiska krav på
sidan 15 ändras till följande lydelse:
Bolaget ska varje år lämna utdelning till ägarna. Utdelningens storlek förslås årligen av
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut och beslutas av bolagsstämman.
Representanterna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillstyrker Engström Rosengrens
(V) ändringsyrkanden.
Sven Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag med Engström Rosengrens (V)
ändringsyrkande avseende att bolaget varje år ska lämna utdelning till ägarna. Utdelningens
storlek förslås årligen av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut och beslutas av
bolagsstämman.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer arbetsutskottets förslag med Engström
Rosengrens (V) ändringsyrkande att utdelningens storlek förslås årligen av
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut och beslutas av bolagsstämman och
Engström Rosengrens (V) övriga ändringsyrkanden under proposition.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
med Engström Rosengrens (V) ändringsyrkande att utdelningens storlek förslås årligen av
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut och beslutas av bolagsstämman.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) förslag
till ägardirektiv för Mariestrads kommuns aktiebolag.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Ägardirektiv för Mariestads kommuns
aktiebolag.
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Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(VänerEnergi AB)
(Mariehus AB)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
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Dnr 2016/00006

Handlingar att anmäla
Ksau

Protokoll från möte 2016-05-18 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
AB Stadens Hus

Protokoll från möte 2016-05-13 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från årsstämma 2016-05-13 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
RÖS, direktionen

Protokoll från möte 2016-04-28 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
AÖS

Protokoll från möte 2016-05-23 anmäls och läggs till handlingarna.
__________________________
Delegationsbeslut - färdtjänsthandläggare

Delegationsbeslut färdtjänst och skolskjuts för april 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.
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