Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18.50

Beslutande

Se nästa sida

Sida 0

Övriga deltagande

Utses att justera

Evert Eklind (MAP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 10 februari klockan 13.00

Föredragande

Johan Abrahamsson (M)

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

Paragrafer

1 - 13

Rolf Sjöström
Ordförande

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

Gerd Larsson
Justerande

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

Evert Eklind

Justerandes signatur

Johan Abrahamsson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson
Mikael Jonsson
Jan Wahn
Leif Udéhn
Jens Söder
Linnéa Wall
Therése Weckström
Ola Bertilsson
Gun-Brith Alenljung
Marianne Kjellquist
Tommy Pettersson Friberg
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Ida Ekeroth
Björn Nilsson
Tuula Ojala
Håkan Fernström
Johan Abrahamsson
Sten Bergheden
Charlotte Matsson
Anita Ahl
Gunilla Hellsten Boman
Stellan Kronberg
Rolf Rutgersson
Ingbritt Andersson
John-Gunnar Nilsson
Cathrine Kronberg
Siv Samuelsson
Björn Fagerlund
Per Rosengren
Åsa Olsson
Maria Holm
Emelie Olsson
Adrian Andersson
Christer Dalvik
Rune Eriksson
Evert Eklind
Birgitta Svensson
Leif Andersson
Annika Jödahl
Jan Hallström
Christer Svanström
Rolf Oldin
Magnus Landgren
Nils Farken
Bengt-Erik Askerlund
Ingemar Brelid

Justerandes signatur

(S)
(V)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(MAP)
(MAP)
(MAP)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(KD)
(MP)
(MP)
(SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ersättare
ledamot
”
”
”
ersättare
ledamot
”
”
”
”
”
ersättare
ledamot
”
”
”
ersättare
ledamot
”
ersättare
ledamot
”
”
”
”
”
”
ersättare
ledamot
”
”
”
”
ersättare
ledamot
”
ersättare
ledamot
”
”
”
”
ersättare
ej §§ 11-13

Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 1

KS 2011/0232

Medborgarförslag om utsiktsplats i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund

Ingela Johansson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska anlägga/etablera en utsiktsplats i Mariestad med vy över det sjönära läget. Medborgarförslaget har överlämnats till
kommunstyrelsen för beredning.
Utvecklingsenheten har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget.
Motiveringen är att det saknas ekonomiska resurser för att bygga en ny utsiktsplats. Utvecklingsenheten har dock framhållit att om det i framtiden blir ekonomiskt genomförbart så
vore det en bra idé att uppföra en utsiktsplats i anslutning till Sjöstaden. Det skulle kunna
vara ett vanligt flerbostadshus med en publik verksamhet på takvåningen, som till exempel
en restaurang. Tills vidare hänvisas till den goda utsikten vid Pommerska tomten på Näset i
gamla staden.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med fullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 1 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Ingela Johansson
Planarkitekt Maria Nilsson

Justerandes signatur
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Kf § 2

KS 2011/0320

Energieffektiviseringsstrategin ”Ett grönt och skönt MTG”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar energieffektiviseringsstrategin ” Ett grönt och skönt
MTG” och godkänner målen för energieffektivisering, bland annat:
-

20 procent mindre energianvändning år 2020 i förhållande till Boverkets referensvärde 2009.

-

32 procent mindre energiförbrukning år 2020, i kommunens personbilar, i förhållande till 2009 års utsläpp (kWh/km).

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, via den kommungemensamma arbetsgruppen för energistrategiska frågor, ta fram förslag till handlingsplan
för strategin.
3. Kommunfullmäktige godkänner de utvalda åtgärderna (två av sex) som kommunen
har åtagit sig att arbeta med, genom att söka stödet för energieffektivisering.
För att uppnå målen i energieffektiviseringsstrategin bedöms att 3,8 miljoner kr behöver
reserveras årligen 2013-2020 till energibesparande åtgärder.
Handlingsplanen ska fortlöpande prövas i kommunens budgetbeslut och redovisas i årsredovisningen.
Bakgrund

Sedan den 1 januari 2010 finns en förordning om statligt stöd till energieffektivisering i
kommuner och landsting. Avsikten är att förordningen ska bidra till att uppnå de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering. Förordningen syftar till att de offentliga aktörerna ska föregå som goda exempel för en effektiv energianvändning.
Mariestads kommun har tillsammans med Töreboda och Gullspångs kommuner åtagit sig
att fastställa en strategi för energieffektivisering inom kommunerna och för deras hel- och
majoritetsägda bolag. Strategin ska minst omfatta byggnader och transporter. Mätbara mål
ska formuleras för åren 2014 till och med 2020. Strategin ska, utöver målen, omfatta en nulägesanalys med basår 2009 samt en handlingsplan med tidssatta prioriterade åtgärder.
Kommunerna ska årligen rapportera in uppgifter om energianvändning till Energimyndigheten.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur
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Behandling i kommunfullmäktige

Jens Söder (S) och Charlotte Matsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 2 A-D)
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson
Planeringschef Kristofer Svensson
Handläggare Peter van der Tol

Justerandes signatur
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Kf § 3

KS 2011/0290

Skolstrukturutredningen steg 1
Beslut om investering för anpassning av lokaler på Marieholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige anslår totalt 23,5 miljoner kronor, inklusive projektering, för en ombyggnation av Marieholmsskolan till förskola. Barn- och utbildningsnämnden ska inarbeta
de drift- och kapitalkostnader som uppstår med anledning av investeringen i budget för år
2013.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 november 2011 att föreslå kommunfullmäktige att flytta komvux verksamhet till Vadsboskolan samt att bygga om Marieholmsskolan till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 november 2011 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ett investeringstak på 25,2 miljoner kronor. Investeringen skulle innefatta anpassning av lokaler för komvux på Vadsboskolan samt köp av paviljonger och
ombyggnation av Marieholmsskolan till förskola. Nämnden beslutade även att investeringskostnaden för inventarier till fyra förskoleavdelningar på Marieholmsskolan, totalt 2,5 miljoner kronor, skulle hänskjutas till år 2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 november 2011 att återremittera ärendet
för komplettering med de ekonomiska konsekvenserna av barn- och utbildningsnämndens
beslut för anpassning och ombyggnation av Marieholmsskolan och Vadsboskolan. Ärendet
skulle även kompletteras med en redovisning av kommunens totala kostnader för anpassning och ombyggnation.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag som överensstämmer med
det tak som nämnden satt för investeringen. I det tidigare förslaget användes enbart 57 procent av Marieholms yta för förskola, resterade ytor var oanvända. Genom att låta delar av
komvux verksamhet vara kvar i de lokalytor som inte utnyttjas av förskoleverksamheten
försvinner behovet av att utnyttja paviljongen samt anpassningen av lokaler på Vadsboskolan. Detta innebär att investeringskostnaden minskar med 5,2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 15 december 2011:
-

Justerandes signatur

Att inte köpa/hyra paviljongen vid Vadsboskolan.

-

Att inte avsätta medel för anpassning av Vadsboskolans lokaler då komvux flyttar delar av sin verksamhet från Marieholmsskolan till Vadsboskolan.

-

Om ett investeringstak på 20 mnkr för ombyggnationen av Marieholmsskolan
till åtta förskoleavdelningar.
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Ärendet har förts vidare till kommunfullmäktige mot bakgrund av att de kostnader som förslaget för med sig inte har tagits med i kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2012
(Kf § 81/2011).
Kommunstyrelsens förslag

1. Ett beslut som innebär att skolverksamhet, helt eller delvis, flyttas från en skolverksamhet till en annan är ett beslut som barn- och utbildningsnämnden äger rätt att
fatta inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå totalt 23,5 miljoner kronor, inklusive projektering, för en ombyggnation av Marieholmsskolan till förskola. Barn- och utbildningsnämnden ska inarbeta de drift- och kapitalkostnader som uppstår med anledning av investeringen i budget för år 2013.
Behandling på kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) yrkar att första punkten i kommunstyrelsens förslag ska strykas
eftersom ärendet i den delen inte har beretts av barn- och utbildningsnämnden. Abrahamsson tillstyrker kommunstyrelsens förslag under punkten 2. För det fall fullmäktige inte beslutar att stryka punkten 1 yrkar Abrahamsson i andra hand att ärendet ska återremitteras till
barn- och utbildningsnämnden eftersom ärendet inte har beretts av nämnden.
Magnus Landgren (KD) instämmer i Abrahamssons yrkande när det gäller punkten 1 i
kommunstyrelsens förslag. Landgren yrkar vidare att fullmäktige ska avslå förslaget i andra
punkten.
Tommy Pettersson Friberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Jens Söder (S) yrkar att första punkten i kommunstyrelsens förslag ska strykas eftersom det
inte behövs något formellt beslut av kommunfullmäktige i den delen.
Ordföranden tar först upp frågan om fullmäktige ska fatta beslut enligt punkt 1 i kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige har beslutat att den punkten ska strykas.
Ordföranden tar därefter upp kommunstyrelsens förslag under punkt 2 och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Ledamöterna från kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet under punkt 2 i kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 3 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden,
Ekonomichef Maria Vaziri,
Ekonom Jonas Eriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 7

Kommunfullmäktige
Kf § 4

KS 2011/0183

Förslag till ny organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten,
kostverksamheten och badet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Arbetsmarknadsenheten och kostenheten ska överföras från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn- och utbildningsförvaltningen. De medel som är
budgeterade för verksamheterna år 2012 ska överföras till barn- och utbildningsnämnden.
2. Badverksamheten, det vill säga badhuset samt utomhusbassängen på Ekudden, ska
överföras från kommunledningskontorets försörjningsenhet till tekniska förvaltningen, fastighetsenheten. De medel som är budgeterade för verksamheten år 2012
ska överföras till tekniska nämnden.
Bakgrund

Kommunchefen och personalchefen har tagit fram ett förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för arbetsmarknadsenheten (AME), kostverksamheten och badet. Förslaget innebär att försörjningsenheten i praktiken upphör som egen enhet. De berörda verksamheterna
ska, liksom tidigare, ha till uppgift att ge övriga verksamheter samt externa kunder service
inom sina respektive kompetensområden.
Avsikten med förändringarna är att skapa en organisation där helheten betonas med ett optimalt resursutnyttjande av befintlig kompetens. Det kan bland annat innebära att knyta
ihop verksamheter organisatoriskt. Förslaget innebär att arbetsmarknadsenheten och kostenheten överförs från kommunledningskontorets försörjningsenhet till barn och utbildningsförvaltningen samt att badverksamheten överförs från försörjningsenheten till fastighetsenheten.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat följande synpunkter på förslaget:
-

Justerandes signatur

Nämnden saknar en djupare analys från förslagslämnarna om vad den föreslagna organisationsförändringen innebär. Det försvårar möjligheten att yttra sig. En förutsättning
för att AME och kostverksamheten överförs till barn- och utbildningsnämnden är att
drifttillskott följer med och att inga underskott finns som ska täckas av barn- och utbildningsnämndens redan ansträngda budget.
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-

Enligt förslaget skapar omorganisationen ett optimalt resursutnyttjande av befintlig
kompetens. I avsaknad av underlag är det svårt att ha synpunkter.

-

Med AME kan barn- och utbildningsnämnden se samordningsfördelar gällande organisation och ekonomi om verksamheten förs över till barn- och utbildning.

Tekniska nämnden har lämnat följande synpunkter på förslaget:
-

Organisatoriskt har nämnden inte något att erinra mot förslaget att flytta badverksamheten från försörjningsenheten till tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.

-

Ekonomiskt ser nämnden ett stort behov av investeringar i badverksamheten och förutsätter att de medel som behövs tillskjuts i samband med att verksamheten överförs.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 4 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonom Jonas Eriksson
Arbetsmarknadschef Tord Forsell
Kostchef Anne-Christine Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 9

Kommunfullmäktige
Kf § 5

KS 2011/0272

Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till idrottspolitiskt program för Mariestads kommun.
Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i mars 2008 ett förslag till idrottspolitiskt program för Mariestad. Fritidschefen har därefter, i samråd med kommunsekreteraren, under våren 2011 presenterat ett förslag till revidering av programmet.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för barn
och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet
bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, antaget av Riksidrottsförbundet 2009.
Av det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Idrottsalliansen samt de politiska partierna har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagna
revideringar. Remissvar har kommit in från Folkpartiet liberalerna, som ställt sig positivt till
förslaget. Idrottsalliansen har informerats om förslaget vid ett stormöte men något yttrande
har inte inkommit från alliansen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Tommy Pettersson Friberg (S) och Rolf Oldin (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 5 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Idrottsalliansen

Justerandes signatur
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KS 2011/0360

Ny fördelningsmodell för IT-kostnader
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar den föreslagna fördelningsmodellen för IT-kostnader
med föreslagen budgetberäkning.
2. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna revideringen av paragraf 7 (Kostnadsansvar) i avtalet om en gemensam IT-organisation.
Bakgrund

Enligt nu gällande samarbetsavtal för MTG-IT ska driftskostnaderna för IT-verksamheten
fördelas så att Mariestad påförs 60 procent, Töreboda 25 procent och Gullspång 15 procent.
IT-nämnden har tagit fram ett förslag till ny fördelningsmodell och rekommenderat medlemskommunerna att införa modellen från och med den 1 januari 2012. Under år 2012
kommer kostnaderna att utgå från den nya fördelningsmodellen men kommer att hanteras
centralt inom respektive kommun. Kostnaderna kommer dock att redovisas per verksamhet. Från och med år 2013 har kommunerna möjlighet att fördela kostnaderna direkt till
verksamheterna, alternativt att behålla kostnaderna centralt.
Den nya fördelningsmodellen bygger på att kostnaderna indelas i fyra områden:
1. Bastjänster
Med kostnader för bastjänster avses funktioner och tjänster som anses som gemensamma för MTG och som inte direkt kan härledas till enskilda verksamheter eller
användare.
Kostnadsfördelning:
Mariestad
60 %
Töreboda
25%
Gullspång
15%
I bastjänsten ingår bl.a. kostnader för investering/kapitaltjänstkostnader av den nya
IT-plattformen och funktioner som inloggning, konton, lagring, backup, säkerhet,
serverrum och personalkostnader för drift, underhåll och ledningsfunktion.
2. Kostnader per PC
Med kostnader per pc avses funktioner och tjänster som direkt kan härledas till enskilda användare och den dator de använder.
Kostnadsfördelning: Per pc (totalkostnad per pc)

Justerandes signatur
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I kostnaden per pc ingår licenskostnader för operativ- och basapplikationer samt
personalkostnader för drift och support. Förslagsvis hanteras även kostnad för
hårdvaran (pc) på detta sätt vilket då ger verksamheten en känd månadskostnad
och enklare budgetplanering.
3. Verksamhetssystem
Med kostnader för verksamhetssystem avses funktioner och tjänster som direkt kan
härledas till enskilda verksamheter i en eller flera kommuner.
Kostnadsfördelning: Enligt nivåfördelning 1-5
I kostnaden för verksamhetssystem ingår hårdvara och licenskostnader för operativ
och eventuella databaser etc. som verksamhetssystemen kräver. Personalkostnader
för drift, underhåll och support av verksamhetssystemet ingår och är beroende av
vilken omfattning (nivå 1-5) som systemet kräver.
4. Kommunikationskostnader
Med kommunikationskostnader avses funktioner och tjänster som direkt kan härledas till datakommunikation i respektive kommun.
Kostnadsfördelning: Direktfaktureras mot resp. kommun
I kommunikationskostnaderna ingår de kostnader som respektive kommun har för
anslutningar till respektive verksamhetsställe samt kostnader för nätverk i respektive
byggnader. Dessa kostnader hanteras redan idag av respektive kommun.
Kostnader för kommunsammanbindande nät (så kallat core-nät) hanteras enligt ursprunglig överenskommelse med 1/3 per kommun.
MTG-styrgrupp har ställt sig positiv till den nya fördelningsmodellen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 6 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
IT-nämnden, Ekonomichef Maria Vaziri, Personalchef Stefan Wallenå
Justerandes signatur
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KS 2011/0121

Reglemente för socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2011 om vissa ändringar i dokumentet ”Bestämmelserna om arvoden, traktamenten med mera till förtroendevald i Mariestads kommun”.
Fullmäktiges beslutade vid samma tillfälle att det till varje nämnd ska väljas en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande och att nämndernas reglementen ska korrigeras
med hänsyn till detta.
Socialnämnden har korrigerat nämndens reglemente utifrån kommunfullmäktiges beslut.
Nämnden har samtidigt reviderat/uppdaterat reglementet med anledning av förändrat arbetssätt och tillkommande uppdrag med mera. Nämnden har vid sammanträde den 22 november 2011 föreslagit fullmäktige att besluta om reglemente i enlighet med det senast
framtagna förslaget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på kommunfullmäktige

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 7 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 8

KS 2011/0355

Höjning av taxa för dagligverksamhetsresor inom LSS
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige justerar taxan för dagligverksamhetsresor inom LSS till 390
kr/månaden för tätortskort, 610 kr/månaden för kommunkort samt till 46 kr/resa
enligt Västtrafiks taxemodell. Den nya taxan ska gälla från och med februari 2012.
Bakgrund

Kommunens upphandling av resor till och från dagligverksamhet inleddes i december 2008
och resenärerna inom LSS har betalat enligt Västtrafiks taxemodell. Det innebär att en person som bor i tätorten betalar 365 kr/månad och en person som bor inom kommunen betalar 575 kr/månad. Den som inte åker så ofta har kunnat betala enligt färdtjänsttaxa vilket
motsvarar 44 kr/resa. Den som betalar med periodkort får åka var sjätte månad gratis.
Västtrafik har aviserat en höjning av biljettpriset från 8 januari 2012. Det är därför önskvärt
att kommunen gör motsvarande prisjustering. Justeringen innebär att priset för tätortskort
höjs till 390 kr/månad och att priset för kommunkort höjs till 610 kr/månad. Resenärer
som betalar enligt periodkort får som tidigare åka var sjätte månad gratis. Den som vill
betala per resa betalar enligt färdtjänsttaxa, vilket motsvarar 46 kr/resa.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på kommunfullmäktige

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 8 A-B)
______________________________________________________

Expedieras till:
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 14

Kommunfullmäktige
Kf § 9

KS 2011/0316

Taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxa för kommunens lokala offentliga kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Taxan träder i kraft den 1 mars 2012.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa för kommunal offentlig livsmedelskontroll inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Syftet
med den nya taxan är att anpassa den till den nya riskklassificeringen av de livsmedelsverksamheter som kommunerna har kontrollansvaret för när det gäller livsmedelshantering.
Enligt gällande samverkansavtal (10 §) gäller följande:
Eftersom kommun inte kan överlåta beslut om taxor till annan kommun skall taxa gälla inom respektive kommun enligt vad respektive medlemskommun beslutar. Medlemskommunerna anser dock att samma taxa avseende konstruktion och belopp skall råda
inom samtliga medlemskommuner.
De större nyheterna jämfört med den nu gällande taxa är främst den nya riskklassificeringen
som ligger till grund för storleken på avgiften. Nytt är även att extra offentlig kontroll ska
debiteras fullt ut. Däremot tas ingen kostnad ut för resorna i samband med den extra offentliga kontrollen. Det förekommer två timtaxor; en för den årliga kontrollen (880 kr) och
för prövning och registrering och en (660 kr) för den extra offentliga kontrollen.
Efter diskussioner internt och med andra kontrollmyndigheter så har intentionerna nu ändrats i hur taxan ska tillämpas. Idén att alltid debitera först efter att ett besök har utförts har
ändrats. Istället ska det normala vara att debitera årligen även om ett besök inte utförts. Så
måste det vara för de mindre verksamheterna som endast kommer att betala en årsavgift för
en enstaka timme. Annars kommer miljö- och byggnadsförvaltningen aldrig att kunna få ut
den kontrollavgift som ett besök faktiskt måste generera. Tanken med taxan och riskklassificeringen är att man ska kunna planera för besök t.ex. vart tredje år. I det fallet ska alltså
kontrolltiden bli tre gånger en timma. Det är dock fortfarande möjligt att debitera årsavgiften efter första besöket, se § 15 i taxeförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden har föreslagit respektive kommunfullmäktige i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner att fastställa en taxa för kommunens lokala offentliga
kontroll inom livsmedelsområdet i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Taxan föreslås
träda i kraft den 1 januari 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 15

Kommunfullmäktige
Kf § 9 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 9 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 10

KS 2010/0271

Motion om landsbygdsstrategi för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under år 2012 ta fram och besluta om en handlingsplan för en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun. I samband med beslut
om handlingsplanen ska även frågan om organisation och ekonomi prövas.
Bakgrund

Rune Skogsberg (C), Jan Wahn (C) samt Leif Andersson (C) har i en motion föreslagit att
en utredning ska startas med syfte att ta fram en landsbygdsstrategi för Mariestads kommun.
Den landbygdstrategin ska innehålla konkreta, tidsbestämda mål, vara självständig samt
kopplas till den kommunomfattande översiktsplanen.
Kommunledningskontoret har lagt fram ett förslag till beslut som överensstämmer med
kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Jan Wahn (C), Jens Söder (S), Johan Abrahamsson (M) och John-Gunnar Nilsson (M)
tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 10 A-C)
______________________________________________________

Expedieras till:
Rune Skogsberg
Jan Wahn
Leif Andersson
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 11

KS 2011/0296

Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Noor Ekstam (V) till ny ersättare i
kulturnämnden efter Adrian Andersson (V).
Bakgrund

Ersättaren i kulturnämnden Adrian Andersson (V) har tidigare valts till ledamot i kulturnämnden. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Andersson.
______________________________________________________

Expedieras till:
Noor Ekstam
Adrian Andersson
Kulturnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 12

KS 2011/0326

Val av förste vice ordförande i kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Maj-Lis Johansson (S) till ny första
vice ordförande i kulturnämnden efter Fredrik Marcusson (S).
Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare valt Fredrik Marcusson (S) till ny ordförande i kulturnämnden efter Margareta Berggren. Valberedningen har nu återkommit med förslag på ny
första vice ordförande efter Marcusson.
______________________________________________________

Expedieras till:
Maj-Lis Johansson
Kulturnämnden
Fredrik Marcusson
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-01-30

Sida 19

Kommunfullmäktige
Kf § 13

KS 2012/0019

Entledigande och val av ledamot, tillika andre vice ordförande, i
barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Leif Jonegård (FP) från uppdraget att vara ledamot, tillika
andre vice ordförande, i barn- och utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer
kommunfullmäktige Siv Samuelsson (M) till ny andra vice ordförande. Till ny ledamot väljs
ersättaren Lennart Daghed (FP) och till ny ersättare väljs Annika Käll (FP).
Bakgrund

Leif Jonegård (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot, tillika andre
vice ordförande, i barn- och utbildningsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Siv Samuelsson
Lennart Daghed
Annika Käll
Leif Jonegård
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-01-30

Anslagsdatum

2012-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-03-02
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

