Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-25

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18:00 – 20.25

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Rolf Åkesson ,VD VänerEnergi AB
Jonas Hedberg, VD Mariehus AB

Sida 1

§ 41
§ 42

Utses att justera

Jonas Ivarsson (M) och Leif Udéhn (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

………………………………………………………….

Malin Eriksson

Paragrafer

§§ 37-53

Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn
Cathrine Kronberg § 50

Justerande

……………………………………………………………………..
Jonas Ivarsson
Leif Udéhn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-04-25

Ledamöter

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Elvi Fagerlund (M)
Anette Karlsson (M)
Börje Andersson (M)
Erik Ekblom (M)
Bert Levefelt (M)
Siv Samuelsson (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Fagerlund (M)
Gunilla Hellsten Boman (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Anita Ahl (M)
Mats Rosén (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Jan Hallström (L)
Sven Inge Eriksson (KD)
Emma Sjögren (KD)
Marina Smedberg (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Kjellquist (S)
Therése Weckström (S)
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Nilsson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Mathias Thörnblom (S)
Marianne Johansson (S)
Leif Andersson (S)
Marie Molin (S)
Lars Göran Kvist (S)
Kent Kmety (V)
Emil Frick (V)
Mikael Jonsson (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Beng-Erik Askerlund (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (MAP)
Marie Bivefors (SD)
Ola Jonegård (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
tj.görande ersättare
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Utdragsbestyrkande

ej § 50

ej § 50

ej § 50
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Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-04-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-04-25

Anslagsdatum

2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-05-30

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 37

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla
Beslut i tekniska nämnden

Medborgarförslag om omklädningshytter och utedusch på Ekuddens badplats i
Mariestad.
Ann-Charlotte Sjöblom-Calson har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga
omklädningshytter och utedusch vid Ekuddens badplats. Medborgarförslaget
överlämnades till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2016-03-15 att ställa sig positiv till intentionen i
förslaget. Verksamhet teknik har fått i uppdrag av nämnden att i samråd med
utvecklingsenheten ta fram en plan som beskriver gestaltning, kostnad och
finansering. Planen ska redovisas i tekniska nämnden för beslut. (KS 2015/235).
____________________________
Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens
verksamhetsområden

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom
föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 4 år
2015.
Redovisningen antecknas till protokollet. (KS 2015/266)
Expedieras till:
Socialnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 38

Dnr 2016/00162

Handling att anmäla:
Medborgarförslag om att vintertid införa körförbud på de två
skogsvägarna som går från Krontorp ner till Strandvägen,
Snapen (Fiskastigen och Rörviksvägen)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beslut.
Bakgrund

Ove Andersson, Ryan 1 i Brommösund Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att det vintertid ska införas körförbud på de två skogsvägarna som går
från Krontorp ner till Strandvägen, Snapen (Fiskastigen och Rörviksvägen).
Vidare föreslår Andersson att det vid Rörvik ska markeras upp en plats för
parkering med hjälp av stenar för att hindra bilförare/besökare från att parkera
på gräsmattan.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ove Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Sammanträdesdatum
2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 39

Dnr 2016/00175

Handling att anmäla: Motion om att aktivera nyanlända
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska se till att nyanlända
och asylsökande som bor på de asylboenden som finns i kommunen får tillgång
till/ges möjlighet till daglig sysselsättning och aktiviteter.
Vidare föreslår Bivefors (SD) att de som bor på asylboendena ska aktiveras till att
delta i verksamhetens göromål, t ex städa, laga mat, enklare underhållsarbete/
vaktmästeriarbete och trädgårdsskötsel mm.
Bivefors (SD)föreslår också att samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, migrationsverket, asylboendena och näringslivet ska förbättras och
inbegripa resultatfokuserade tankesätt och ha tydliga mål.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen (arbetsmarknadsenheten Joakim Stier)
Marie Bivefors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 40

Dnr 2016/00159

Handling att anmäla:
Motion om att minska kommunens matsvinn

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att inte godkänna motionen med hänvisning till
fullmäktiges arbetsordning och reglerna kring utformning av motioner.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har lämnat in en motion om att kommunen ska minska
matsvinnet med mera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 41

Dnr 2016/00177

Information till fullmäktige om VänerEnergi AB:s
verksamhet år 2015
VänerEnergi AB informerar – i enlighet med föreskrifter för bolaget – genom
verkställande direktören Rolf Åkesson, om bolagets verksamhet. Informationen
innefattar även dotterbolagens verksamhet.
Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 9

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 42

Dnr 2016/00176

Information till fullmäktige om Mariehus AB:s verksamhet år
2015

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 43

Dnr 2015/00390

Medborgarförslag om att avskaffa bygglov för enklare
solpaneler på privata villor.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering: I dagsläget är mindre anläggningar på en- och tvåbostadshusfastigheter
under normala omständigheter inte bygglovspliktiga
Bakgrund

Per Emteborg, Tivedsgatan 23 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.
Medborgarförslaget överlämnades till miljö- och byggnadsnämnden för beredning
och yttrande.
Verksamhet miljö- och bygg har sett över ärendetypen genom sökning i
ärendehanteringssystemet samt vägt hur nuvarande arbetssätt förhåller sig till
gällande lagstiftning. Sedan år 2003 har sammanlagt fyra bygglovsärenden rörande
montering av solpaneler eller solceller handlagts varav tre i Mariestads kommun och
ett i Gullspångs kommun. Verksamhet miljö- och bygg begär i det här sammanhanget initialt in en enklare redogörelse av åtgärdens omfattning (en skiss eller ett
fotomontage med uppgifter om mått och typ av anläggning) för att kunna bedöma
om anläggningen är bygglovspliktig eller inte. I dagsläget är mindre anläggningar på
en- och tvåbostadshusfastigheter under normala omständigheter inte bygglovspliktiga.
I det senaste ärendet som krävde bygglov uppgick solpanelernas yta till drygt 30 m2
som placerades på tre takytor på en enplansvilla i Mariestads tätort. Sökanden
ifrågasatte inför ansökan bygglovsplikten utan fullgoda sakskäl. Att en sådan utvändig
ändring inte skulle kräva bygglov bedöms såsom olämpligt i beaktande av 2 kap. 6 §,
8 kap. 1 §, 9 kap. 2§ samt 9 kap. 5 § PBL. Det ska även förtydligas att det inom
kulturhistoriskt värdefulla områden som omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8
kap. 13 § PBL är särskilt viktigt att fatta väl avvägda beslut avseende även mindre
utvändiga ändringar.
Verksamhet miljö- och bygg menar att det är nödvändigt att frågan om bygglovsplikt
i det enskilda fallet även fortsättningsvis avgörs av verksamhet miljö- och bygg. Med
hänvisning till hur sällan solpaneler kräver bygglov kan nuvarande arbetssätt i
ärenden som rör solpaneler och motsvarande åtgärder inte anses som betungande för
den enskilde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 43 (forts).
___________________________

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget med följande motivering:
Enligt 9 kap 2 § Plan- och bygglagen krävs det bygglov för utvändiga ändringar inom
detaljplanelagt område, som väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Det
innebär att mindre små ändringar av mindre påverkan, redan är bygglovsbefriade. Att
lätta på bygglovsplikten ytterligare ska i sammanhanget betraktas såsom lagstridigt
och bedöms inte ha någon egentlig inverkan på den enskildes möjligheter att uppföra
solpaneler i områden där det är lämpligt.
Beslutet fattades med stöd av 2 kap. 6 §, 8 kap. 1 och 13 §§, 9 kap 2§ samt 9 kap. 5 §
Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgsarförslag från Per Emteborg, Tivedsgatan 23 i Mariestad, om att Mariestads
kommun ska avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-01 § 22,
Medborgarförslag om att avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor
Dnr: 2016. Ma0226.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Medborgarförslag om att
avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.

Expedieras till:
Per Emteborg
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 44

Dnr 2016/00174

Revisionsberättelse 2015 - Fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-samarbetet)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

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

Justerandes sign

-

Styrelse och nämnder i Mariestads kommun har, i allt väsentligt, bedrivit
verksamheten på ett ändmålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

-

Räkenskaperna är i allt väsentligt är rättvisande.

-

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

-

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

-

Utifrån årsredovisningens återrapportering är verksamhetsmålens uppfyllelse
svag då enbart 52 procent av målen nås. Nämndmålen saknar även till viss
del mätbarhet i form av nyckeltal/indikatorer, vilket kan förbättras.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-25

Sida 13

Kommunfullmäktige
Kf § 44 (forts).
___________________________

-

Socialnämnden och IT-nämnden har brustit i sin styrning och kontroll över
verksamheten i förhållande till den ekonomiska ram som fullmäktige
fastställt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2015 fastställs. Den
är i allt väsentligt upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C)framför Allianspartiernas förslag om att ärendet ska
bordläggas med anledning av att kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande
vid sammanträdet.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp förslaget om bordläggning till beslut och
finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsberättelse för Mariestads kommun 2015.
Revisorerna i Mariestads kommun, Revisionsrapport över årsredovisningen 2015
Granskningsrapport för år 2015, VänerEnergi AB
Granskningsrapport för år 2015, VänerEl AB
Granskningsrapport för år 2015, AB Stadens Hus
Granskningsrapport för år 2015, Mariehus Fastigheter AB
Granskningsrapport för år 2015, Mariehus AB

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Revisionen
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 45

Dnr 2016/00096

Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning, finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med
kommunal verksamhet i annan juridisk form.
Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads
kommun år 2015.
Kommunstyrelsens förslag

1.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2015 i
Mariestads kommun

2.

Kommunfullmäktige beslutar, in enlighet med riktlinjerna för
resultatutjämningsreserv, att inga medel reserveras år 2015 till
resultatutjämningsreserven.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C)framför Allianspartiernas förslag om att ärendet ska
bordläggas med anledning av att kommunstyrelsens ordförande inte är
närvarande vid sammanträdet.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp förslaget om bordläggning till beslut
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tf ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 201602-24, Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun
Årsredovisning 2015 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Årsredovisning 2015 för
Mariestads kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2016-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 45 (forts).
___________________________

Granskningsrapport av årsredovisningen 2015 upprättad av kommunrevisionen
och PwC, april 2016.

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 46

Dnr 2016/00131

Ombudgetering av driftmedel för kommunrevisionen från år
2015 till år 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet..
Bakgrund

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott ombudgeteras inte
automatiskt, utan förutsätter att ombudgeteringen begärts särskilt. Ett underskott
ombudgeteras däremot automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt att
underskottet inte ska ombudgeteras.
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan
myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på
verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller om budgeteras.
Underskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller
kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på
beslut av staten eller annan myndighet.
Kommunrevisionen har under 2015 påförts kostnader som avsåg granskningar 2014,
men som ej slutfakturerats av det sakkunniga biträdet. Överskottet 2014 uppgick
med anledning av detta till en summa om 129 tkr, av vilka 50 tkr ombudgeterades till
2015. Kvarvarande 79 tkr återlämnades därmed till kommunens resultat 2014. Med
anledning av detta hemställer kommun-revisionen om att 2015 års underskott om
35 666 kr inte ombudgeteras till 2016.
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder kommunrevisionens
ombudgeteringar.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att inte ombudgetera
kommunrevisionens underskott om 35 666 kronor från år 2015 till år 2016._
Behandling på sammanträdet

Ordförande Jan Wahn (C)framför Allianspartiernas förslag om att ärendet ska
bordläggas med anledning av att kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande
vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 46 (forts).
___________________________

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

Skrivelse från kommunrevisionen 2016-03-15, Begäran om att underskott avseende
kommunrevisionen för år 2015 inte överflyttas till år 2016
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16, Ombudgetering av
driftmedel för kommunrevisionen från år 2015 till år 2016.

Expedieras till:
Kommunrevisionen
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 47

Dnr 2016/00140

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta
fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska
upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter
mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Prognos 1 år 2016 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Prognos 1 år 2015 för
Mariestads kommun
.
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2015/00082

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till
förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till revidering av arvodesreglementet
avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att godkänna upprättat förslag till
revidering av reglementet för arvode och traktamente för förtroendevalda i
Mariestads kommun. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag
att upprätta en rutin för hur ersättning för barntillsynskostnader ska utbetalas.
Administrativa enheten har, i samverkan med lönekontoret och personalenheten,
upprättat ett förslag till revidering av befintlig text i arvodesreglementet. Förslaget
tydliggör förutsättningarna för att vara berättigad till ersättning, hur ersättningen ska
utbetalas samt ersättningsnivå.
Förslag till reviderad skrivning i arvodesreglementet:

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. Vid
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till
och med den månad barnet fyller tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning
även utgå för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende, såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt åt
den förtroendevaldes barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas inom
den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar eller när den
förtroendevalde erhåller ersättning för inkomstförlust.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela kommunkansliet
vem som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer). Den personen
ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode om 100 kr för varje påbörjad
barntillsynstimme. För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om
kontoanmälan fyllas i och skickas till Nordea. Avlöningsgill tid ska motsvara
sammanträdes eller förrättningstiden med tillägg av en timme.
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Befintlig skrivning i arvodesreglementet

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller
tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn. Ersättning
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och
ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår
med belopp motsvarande vad som utgår till av kommunen anställd dagbarnvårdare.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med ändringen av ordet
godkänner till fastställer.
Behandling på sammanträdet

Bengt Erik Askerlund (MP) yrkar att fullmäktige ska fastställa reglementet istället för
godkänna.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut med
Askerlunds (MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2016-02-22, Revidering
av arvodesreglementet avseende ersättning för barntillsynskostnader.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Revidering av
arvodesreglementet avseende ersättning för barntillsynskostnader.

Expedieras till:
Lönekontoret
Administrativ chef Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Samtliga nämndsekreterare
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Dnr 2015/00224

Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden
via webb-TV
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att även fortsättningsvis sända sina sammanträden via
närradion och webbradio
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska
spelas in på video med ljudupptagning och direktsändas via internet. Farken föreslår
vidare att inspelningarna ska vara tillgängliga i efterhand på kommunens hemsida.
Motiveringen till motionen är att Farken (MP) tror att det skulle stärka demokratin och
öka intresset för de lokala frågorna. Farken tror även att, med dagens sociala medier,
webbsändningar av kommunfullmäktige skulle få en bra spridning och därmed bra
reklam för Mariestads politiska liv. Vidare skulle förtroendevalda i kommunfullmäktige
bli mer måna om hur framträdandet i talarstolen framhävs.
Nulägesbeskrivning

Möjligheten till webb-TV sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden har
diskuterats vid ett flertal tillfällen i Mariestads kommun. Senast ärendet var aktuellt var
2013-01-24 då förutsättningarna för webb-TV sändningar av fullmäktiges sammanträden
redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott. Redovisningen innefattade olika
alternativ av funktionalitet och kvalitet samt investerings- och driftkostnader.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att notera återrapporteringen av uppdraget
och ärendet har inte utretts vidare sedan dess.
Mariestads kommun sänder sedan ett flertal år, parallellt med sändningen i närradion,
kommunfullmäktiges sammanträden även via internet, s.k. webbradio. Kostnaden för
dessa sändningar uppgår till ca 30 tkr/år. Det framgår i annonsen i Mariestadstidningen
inför kommunfullmäktiges sammanträden att sändningen även kan följas via webbradio
(www.radiomariestad.se). Det framgår även på kallelsen till fullmäktiges sammanträde
som finns tillgänglig på kommunens hemsida att sammanträdet sänds via webbradio.
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Det är inte möjligt att undersöka hur många som lyssnar på fullmäktiges sammanträden
via närradion. Det är dock enbart ett fåtal personer som lyssnar via webbradion (vilket
är möjligt att kontrollera).
Efter diskussion med representant för Radio Mariestad kommer Mariestads kommun
fortsättningsvis att erhålla en redigerad ljudfil några dagar efter kommunfullmäktiges
sammanträden. Ljudfil kommer att publiceras på kommunens hemsida. Denna åtgärd
innebär att tillgängligheten till fullmäktiges sammanträden ökar. Det fortsatta samarbetet
med Radio Mariestad är dock avhängig kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.
Beslutar fullmäktige att sända via webb-TV avslutas sannolikt samarbetet med Radio
Mariestad.
Det inte är möjligt att bereda/utreda om webb-TV stärker demokratin och ökar
intresset för de lokala frågorna, ger bra reklam för Mariestads politiska liv eller att
förtroendevalde blir mer måna om sina framträdande i talarstolen. Beredningen av detta
ärende har därför fokuserat på att kortfattat beskriva nuläget, omvärlden samt alternativ
teknik och kostnader för webb-TV.
Omvärldsanalys

Enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rapport Kommuners Kvalitet i
Korthet (KKiK) var det 140 av landets 292 kommuner (48 procent) som sände
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV år 2015. Motsvarande siffra för år
2014 var 128 av landets 290 kommuner. I Skaraborg var det tre av femton kommuner
som sände fullmäktiges sammanträden via web-TV år 2015. Kvalitetsskillnaden på
webbsändningarna är dock stor, allt från professionell filmning, redigering till
sammanträden som filmas med mobiltelefon och läggs ut på YouTube.
Kommunikationsenheten har tagit del av ett antal kommuners statistik avseende
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV. Den bild som
framkommer är att det är väldigt få som ser sändningen i realtid. Det är fler som ser
sändningen i efterhand men det är ändå förhållandevis låga siffror. Undersökning har
skett genom ett slumpvis val av kommuner, undersökningen är därmed inte att betrakta
som ”vetenskaplig”.
Alternativ teknik och kostnader för webb-TV

Administrativa enheten har varit i kontakt med och erhållit affärsförslag/offert av två
aktörer som tillhandahåller utrustning och tjänster för att direktsända
kommunfullmäktiges sammanträden. Den ena aktören är ledande i Sverige på denna
tjänst, den andre är en lokal aktör utan tidigare erfarenhet av att direktsända politiska
sammanträden. Det finns fler aktörer som är aktuella om kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka motionen. Syftet med att lyfta fram just dessa två aktörer är att kortfattat
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beskriva några av de olika alternativ som är tillgängliga på marknaden samt lämna en
ungefärlig kostnadsbild.
Alternativ 1: Stor aktör
Alternativ 1 innebär att kommunen hyr en webbaserad tjänst för att tillgängliggöra
(administrera, redigera, sända och lagra) kommunfullmäktiges sammanträden.
Kostnaden för denna tjänst uppgår till 6 800 kr/mån (prisuppgift år 2015). För en mer
detaljerad beskrivning se bilaga 1.
Kommunen köper även egen utrustning för en trekameraproduktion. Inköpskostnaden
uppgår till 189 tkr för HD-kvalité alternativt 81 000 kr för SD-kvalité. Detta alternativ
innebär att det är personal från kommunen som filmar, redigerar och tillgängliggör
dokument m.m. (Kostnaden för denna personal tillkommer.)
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 1 uppgår till ca 9 800 kr alternativt 13 800
kr/sammanträde (98 tkr respektive 138 tkr/år) beroende på val av kamera (prisuppgift
år 2015). Kostnaden avser tre års avskrivning på investeringskostnaden för köp av
kameror.
Alternativ 2: Lokal aktör
Alternativ 2 innebär att kommunen hyr en extern serverplats (Solidtango) för att lagra
inspelningen och göra det möjligt för medborgarna att titta på sammanträdet i
efterhand. Enligt den lokala aktören är detta ett företag och ett upplägg som flera
kommuner i landet använder. Kostnaden för serverplatsen uppgår till 2 495 kr/månad
och innefattar 2 000 ”tittartimmar” samt 250 gigabyte lagerutrymme. Det finns även mer
omfattande alternativ om behov finns.
I detta alternativ tillhandahåller leverantören tre kameror och annan utrustning för
videoupptagning och utsändning. Ljudet till utsändningen kommer från den befintliga
ljudanläggningen i Vänersalen. Leverantören filmar, redigerar och tillgängliggör
sammanträdena på kommunens hemsida. Kostnaden uppgår till 8 000 kr exkl.
moms/sammanträde. För längre möten tillkommer 500 kr/påbörjad timme. Tillkommer
extraarbete debiteras detta med 500 kr exkl. moms/timme.
Kostnaden per sammanträde enligt alternativ 2 uppgår till minst 10 500
kr/sammanträde, totalt minst 105 tkr/år (prisuppgift år 2015).
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Karlsson (MP), Ida Ekeroth (S), Linnea Wall (S) och Emil Frick (V) yrkar bifall till
motionen om att sända kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer Mats Karlssons (MP) m fl yrkande och
kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning.
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill att fullmäktige ska bifalla motionen i enlighet med
Karlssons (MP), Ekeroths (S), Walls (S) och Fricks (V) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 23 nej-röster. (1 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag och
avslår motionen.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Motion av Nils Farken (MP) om att kommunfullmäktiges sammanträden ska spelas in
på video med ljudupptagning och direktsändas via internet.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare
Malin Eriksson 2016-03-10, Motion om att sända kommunfullmäktiges sammanträden
via webb-TV.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att sända
kommunfullmäktiges sammanträden via webb-TV.
Expedieras till:
Nils Farken
Administrativ chef Ola Blomberg
Kommunikationschef Annika Björklund
Radio Mariestad
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Motion om möjlighet till kommunal borgen för
bredbandsutbyggnad
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa möjligheten för
fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.
Syftet med den kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett banklån
innan bidrag har utbetalts från Länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Förutsättningar för borgen:
Borgen från Mariestads kommun ska motsvara det statliga stödet om 40 procent.
Tiden för hur länge kommunen lämnar borgen prövas i särskild ordning för respektive
ansökan/ bredbandsförening.
Varje ansökan om borgen ska behandlas var för sig då föreningarna är olika till storlek
och belopp. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste ansökan uppfylla
följande:
-

Den ekonomiska föreningen ska vara momsregistrerad.

-

Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med förprojektering och en
ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringarna.

-

Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som
ingår i föreningen.

-

Kopia på registrerad ansökan om bidrag till bidragsgivande myndighet.

-

Redovisning av egeninsatsen från alla berörda fastigheter. Ett kontoutdrag från
föreningens konto som visar inbetalade egeninsatser ska bifogas.

-

Underlag för låneavtal med banken.

-

I övrigt följa Jordbruksverkets riktlinjer för bredbandsutbyggnad.

Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från
bidragsgivande myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas
när detta sker.
Jan Wahn (C), Sture Pettersson (S) och Mats Karlsson (MP) anmäler jäv och deltar inte
i handläggning och beslut i ärendet.
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Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för fiberföreningar med verksamhet endast i Mariestads kommun att ansöka om kommunal
borgen för bredbandsutbyggnad. Motionen överlämnades till ekonomichefen/
redovisningschefen för beredning.
Ekonomichefen/redovisningschefen framhåller att det i kommunens regler för borgen
framgår att borgen kan lämnas till ideella föreningar och andra sammanslutningar som
enligt kommunfullmäktiges bedömning kan likställas med ideell förening. Ändamålet
och kriterierna är att borgen även ska lämnas för lån till investeringar där
förutsättningarna är att investeringen avser verksamhet som kommunen själv har rätt
att bedriva. Det ska även genomföras en riskbedömning och en egeninsats för lånen
ska göras. Med dessa regler kan fiberföreningar anses uppfylla kriterierna för att kunna
beviljas kommunal borgen.
Syftet med kommunal borgen är ett längre åtagande vilket avsikten med borgen till
fiberföreningar inte kan anses vara. Det handlar om att möjliggöra förutsättningar för
fiberföreningar att erhålla ett kortfristigt lån från bank innan bidrag från Länsstyrelsen
erhålls och utbetalas.
Varje ansökan om borgen ska behandlas för sig då föreningarna är olika till storlek och
belopp. För att kommunen ska kunna fatta ett beslut måste ansökan uppfylla följande:
-

Ansökan ska lämnas in av behörig firmatecknare med ekonomisk redogörelse
och en ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringarna.

-

Ansökan ska innehålla en förteckning över fastigheter och fastighetsägare som
ingår i föreningen.

-

Kopia på beslut från bidragsgivande myndighet.

-

Redovisning av egeninsatsen från alla berörda fastigheter. Ett kontoutdrag från
föreningens konto som visar inbetalade egeninsatser ska bifogas.

-

Underlag för låneavtal med banken.

Då kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-04-11 beslutades att lämna följande
förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun ska införa möjligheten för fiberföreningar att
ansöka om kommunal borgen.
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Beviljad borgen ska gälla som längst en månad (30 dagar) efter utbetalt belopp från bidragsgivande
myndighet. Det är fiberföreningens ansvar att kommunen meddelas när detta sker. Borgen ska dock
gälla som längst 18 månader efter beslut om borgen.
Syftet med den kommunala borgen är att fiberföreningarna ska erhålla ett kortfristigt banklån innan
bidrag från Länsstyrelsen har utbetalts. Kommunen borgar för samma summa som beviljats i bidrag
från Länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om kommunal borgen
till fiberföreningar i enlighet med ovanstående beslut.
Kommunstyrelsen gav även kommunchefen i uppdrag att redovisa förutsättningarna
för att säkerställa en framtida kapacitetsutbyggnad av fibernätet.
Kompletterande utredning/beredning

Det nationella målet för bredbandsuppkoppling är att hela Sverige ska ha möjlighet till
en bredbandsuppkoppling om 100/100 megabit per sekund senast år 2020. Inom
ramen för landsbygdsprogrammet har riksdagen därför anslagit medel till
bredbandsföreningar som är verksamma på landsbygden.
Det är länsstyrelsen/Jordbruksverket som fördelar det ekonomiska stödet till fiberföreningarna. Stödet i Västra Götaland uppgår till 40 procent av projektets
totalkostnad, resterande kostnad finansieras av medlemmarna i respektive
bredbandsförening.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen kommer samtliga registrerade bredbandsföreningar i
Mariestads kommun att få besked om bidragsansökan senast under hösten 2016.
Därefter beräknas handläggningstiden uppgå till ca tre till fem månader. Det innebär
att bredbandsföreningarnas har behov av extern finansiering under maximalt ett år.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunchefen att borgenssumman ska
motsvara det statliga stödet om 40 procent samt att den kommunal borgen ska prövas
i särskild ordning för respektive ansökan/bredbandsförening.
Enligt Jordbruksverkets regelverk kommer det, inom respektive fiberförenings
geografiska ansvarsområde, att finnas avsättning för samtliga befintliga fastigheter
oavsett om fastighetsägaren ingår i fiberföreningen initialt eller inte. Kostnaden
kommer dock sannolikt att vara betydligt högre för de fastighetsägare som ansluter vid
ett senare tillfälle då det i dagsläget inte finns någon möjlighet till statligt bidrag (40
procent).
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I de bredbandsnät som anläggs/kommer att anläggas finns kapacitet för en mindre
ökning av antalet anslutningar vid ny bebyggelse. Vid större nybyggnation kommer det
att krävas kompletterande investeringar i s.k. ”nodhus”. Infrastrukturen i marken kan
dock graderas upp. Vid större nybyggnation (ca 50 hushåll) är finansieringsförutsättningarna goda. Den beräknade anslutningsnivån är i dagsläget ca 80-85
procent av befintliga fastigheter.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordförande Cathrine Kronberg (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion från Sture Pettersson (S) 2016-02-28, Kommunal borgen till
bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist 2016-04-01,
Motion om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-04-15, Motion om möjlighet
till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad, kompletterande utredning.

Expedieras till:
Sture Pettersson
Ekonomichef/redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2016/00066

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag med justeringen att timtaxan
ska uppgå till 720 kronor.
Taxan gäller från och med 2016-07-01.
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget förslag. Ledamöterna från Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Taxan ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
MTG-styrgrupp har granskat miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga förslag och
uttryckt en vilja att ändra förslaget genom att föreslå en timtaxa om 720 kronor
istället för miljö- och byggnadsnämndens förslag om 830 kronor. Dessutom har
årsavgifterna för tillståndspliktiga lantbruk med djurhållning föreslagits bli nedsatta
till 6 480 kronor motsvarande nio timmars handläggningstid.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att det är nödvändigt att tillsynen och
prövningen av ärenden enligt miljöbalken ges en tillräcklig finansiering så att
uppdraget kan uppfyllas i minst den omfattning som myndighetsuppdraget ger miljöoch byggnadsnämnden. De faktiska kostnaderna för miljöbalkstillsynen år 2015 har
legat till grund för framräkningen av timavgiften om 830 kronor. I det fall beslutet
blir en lägre timavgift uppkommer ett större behov av skattefinansiering än vad som
är fallet om en timavgift sätts utifrån det beräknade värdet. Noterbart är att all
handläggning enligt miljöbalken inte går att avgiftsfinansiera.
Förslaget från MTG-styrgrupp på att begränsa den fasta årsavgiften för
tillståndspliktiga lantbruk är till nio timmar. Detta mot bakgrund av den låga årsavgift
som länsstyrelserna tar ut för motsvarande tillsyn. Idag har miljö- och
byggnadsnämnden övertagit tillsynsansvaret från Länsstyrelsen Västra Götaland när
det gäller bland annat tillståndspliktiga lantbruk. Miljö- och byggnadsnämnden anser
att det är rimligt att justera den årliga avgiften just för tillståndspliktiga lantbruk i linje
med MTG-styrgrupps förslag.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå respektive
kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta en taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Förslaget är
baserat på en timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås träda i kraft 2016-04-01.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med ändringen att taxan
träder i kraft 2016-07-01 istället för 2016-05-01.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) och Leif Udéhn (S) yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag med en timtaxa om 830
kronor.
Björn Fagerlund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rune Skogsberg (C) yrkar att taxan för prövning och tillsyn ska träda i kraft 2016-07-01
istället för 2016-05-01.
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp Skogsbergs (C) ändringsyrkande till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordförande Jan Wahn (C) Marie Engström Rosengrens (V) och Leif
Udéhns (S) yrkande och kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning.
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Engström
Rosengrens (V) och Udéhns (S) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 22 nej-röster. (1 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-01 § 25, Förslag på taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2015 Ma0835
Skrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Lars Sylvén 2016-02-11, Förslag på
reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.
Förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baserat på en timtaxa på
830 kronor, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderad taxa för prövning
och tillsyn enligt Miljöbalken.

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
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Dnr 2016/00158

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är
under beredning 2016
Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen antecknas till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen (april och
oktober). Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa
motioner och medborgarförslag.
Totalt är 28 motioner och medborgarförslag under beredning i kommunens
sektorer. Totalt har 14 motioner och medborgarförslag behandlats av
kommunfullmäktige och nämnder under perioden. Sammanställningen
redovisades senast för kommunfullmäktige 2015-10-26.
Underlag för beslut

Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning
i april 2016 upprättad av administrativa enheten.

Expedieras till:
Administrativ chef Ola Blomberg
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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Valärenden
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (KS 2016/139)
Beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Mats Karlsson (MP) till ny
ledamot i fullmäktiges valberedning efter Farken (MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Farken (MP) vid sammanträdet 2016-0321. Valberedning har nu återkommit med förslag på ny ledamot efter Farken (MP).
____________________________
Val av ledamot i kommunstyrelsen (KS 2016/139)

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Mats Karlsson (MP)
till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Farken (MP).
Till ny ersättare efter Karlsson (MP) väljer kommunfullmäktige Bengt Erik Askerlund
(MP).
Bakgrund

Nils Farken (MP) har begärt att bli entledigad från samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutade att entlediga Farken (MP) vid sammanträdet 2016-0321. Valberedning har nu återkommit med förslag på ny ledamot efter Farken (MP).
_____________________________
Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen (KS 2016/157)

Kommunfullmäktige entledigar Marianne Kjellquist (S) från uppdraget att vara
ledamot i kommunstyrelsen från och med 2016-05-01.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige ersättaren Linnea Wall (S) till
ny ledamot efter Kjellquist (S).
Till ny ersättare efter Wall (S) väljer kommunfullmäktige Tuula Ojala (S).
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Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen.
______________________________
Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd (KS 2016/157)
Beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ida Ekeroth (S) till ny 2:e vice
ordförande, tillika oppositionsråd, i kommunstyrelsen efter Kjellquist (S) från och med
2016-05-01.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunstyrelsen där hon också innehar uppdraget att vara 2:e vice ordförande, tillika
oppositionsråd.
_______________________________
Entledigande och val av ledamot i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Marianne Kjellquist (S) från uppdraget att vara
ledamot i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige från och med 2016-05-01.
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren Ida Ekeroth (S) till ny
ledamot i kommunalförbundets fullmäktige efter Kjellquist (S).
Till ny ersättare efter Ekeroth (S) väljer kommunfullmäktige Linnea Wall (S).
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ledamot i Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige.
_____________________________
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Entledigande och val av ersättare i IT-nämnden (KS 2016/157)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Marianne Kjellquist (S) från uppdraget att vara
ersättare i IT-nämnden från och med 2016-05-01
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ida Ekeroth (S) till ny
ersättare i IT-nämnden efter Kjellquist (S).
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ersättare i IT-nämnden.
________________________________
Entledigande och val av ersättare i lönenämnden (KS 2016/157)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Marianne Kjellquist (S) från uppdraget att vara
ersättare i lönenämnden från och med 2016-05-01.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ida Ekeroth (S) till ny
ersättare i lönenämnden efter Kjellquist (S).
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ersättare i IT-nämnden.
_______________________________
Entledigande och val av ersättare i Tolkförmedling Väst (KS 2016/157)
Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Marianne Kjellquist (S) från uppdraget att vara
ersättare i Tolkförmedling Väst från och med 2016-05-01.
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På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Ida Ekeroth (S) till ny
ersättare i Tolkförmedling Väst efter Kjellquist (S).
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ersättare i Tolkförmedling Väst.

Expedieras till:
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
IT-nämnden, Töreboda kommun
Lönenämnden, Gullspångs kommun
Tolkförmedling Väst
Skaraborgs kommunalförbund
Mats Karlsson
Tuula Ojala
Linnea Wall
Bengt Erik Askerlund
Lönekontoret
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Namn och parti

JA

Elvi Fagerlund (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Börje Andersson (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Gunilla Hellsten Boman (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Mats Rosén (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Sven Inge Eriksson (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 38

Sammanträdesdatum
2016-04-25

Omröstning § 49 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Lars Göran Kvist (S)

X

Kent Kmety (V)

X

Emil Frick (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

John Henningsson (SD)

Frånv.

X

Marie Bivefors (SD)
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Avstår

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

25

23
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Namn och parti

JA

Elvi Fagerlund (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Börje Andersson (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Gunilla Hellsten Boman (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Mats Rosén (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Sven Inge Eriksson (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X
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Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Lars Göran Kvist (S)

X

Kent Kmety (V)

X

Emil Frick (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

John Henningsson (SD)
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Avstår

Frånv.

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

22
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