Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-25

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18.35

Beslutande

Se nästa sida

Sida 0

Övriga deltagande

Utses att justera

Bengt Erik Askerlund (MP), Rune Skogsberg (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, fredagen den 6 december klockan 12.00

Sekreterare

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

Paragrafer

125-132

Ola Blomberg
Ordförande

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

Jan Wahn
Justerande

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

Bengt Erik Askerlund

Justerandes signatur

Rune Skogsberg
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Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Siv Samuelsson
Gerd Larsson
Leif Udéhn
Jens Söder
Elvy Enoksson
Therése Weckström
Ingalill Bertilsson
Leif Andersson
Marianne Kjellquist
Tommy Pettersson Friberg
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Ida Ekeroth
Björn Nilsson
Marie Molin
Håkan Fernström
Johan Abrahamsson
Sten Bergheden
Charlotte Matsson
Lars Samuelsson
Gunilla Hellsten Boman
Anita Ahl
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Anette Karlsson
John-Gunnar Nilsson
Monica Öhlund
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Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-25

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 125

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Delårsbokslut 2013 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning av
delårsrapporten 2013-06-30.
(Dnr. KS 2013/0368)
______________________________________________________

Förvaltningsrätten i Jönköping

Anmodan till Mariestads kommun att överlämna handlingar till förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunnallagen. Handlingarna avser Mariestads kommuns överklagan till regeringen av länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut att upphäva detaljplanen för Sundet 1:5 m.fl., Torsö.
(Dnr. KS 2011/0040)
______________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 (§§93-94) att anta detaljplan för
Tjörnudden södra, Brommösund samt Tjörnudden norra, Brommösund. Kommunens yttrande ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 29 november.
(Dnr. KS 2011/0190)
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-25

Sida 3

Kommunfullmäktige
Kf § 126

KS 2013/0392

Medborgarförslag om belysning på Tranvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Peter Nilsson i Mariestad har föreslagit att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan. Motiveringen är att öka trivseln och att man
kan hålla på med hälsofrämjande aktiviteter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunsekreterare Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 127

KS 2013/0190

Anpassning av taxor för att undvika omotiverade tillgångar i fonder
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Avveckla fonderade medel i deponifonden. Tillsynsmyndighetens krav för annan säkerhet ska tillgodoses.
Del av överskott i sophämtningsfonden ska finansiera uppbyggnad av matavfallssortering.
Finansiera kostnaderna för matavfallssorteringen inom ramen för taxan.

Omlastningsfonden bibehålls enligt tekniska chefens förslag.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2013-05-30 kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla fonderade medel för deponin samt lämna förslag till anpassad driftbudget för sluttäckning av deponin. Ärendet har beretts av avfallschefen, redovisningschefen samt tekniska chefen.
Deponifonden
Ekonomisk säkerhet för deponiverksamhet regleras i Miljöbalken (MB) 15 kap 34 § till 16
kap 3 §. Med hjälp av två oberoende jurister har avfallsavdelningen tolkat MB. Tolkningen
som görs är följande: För att en avveckling av deponifonden skulle kunna påbörjas ska Mariestads kommun till tillsynsmyndigheten länsstyrelsen presentera annan, till fonden, likvärdig säkerhet för deponins avslutning. Fonderade medel behövs för att täcka kommande
kostnader i deponeringsverksamheten. Säkerheten ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
I kommunens premisser för att bedriva deponiverksamhet ingår att ställa ekonomisk säkerhet, för verksamhetens drift genom avgiftsuttag, för att avsluta deponin genom att ha en
ställd säkerhet för förväntade kostnader. Enligt gällande lagtext godtas inte kommunens beskattningsrätt som ekonomisksäkerhet i detta fall. Fonden behöver inte överstiga den beräknade kostnaden för sluttäckning. Det senaste värdet beräknades år 2010 till 7,5 miljoner
kr (mnkr) med hänsyn tagen till intäkter för KKAB:s aska och kommunfullmäktige beslutade med anledning av det en avsättning till deponifonden med 2 mnkr (Kf 2010 § 126 ).
Avfallsavdelningen kommer att beräkna ett nytt nuvärde då länsstyrelsen godkänt metodplanen för sluttäckningen.
Med anledning av ovanstående kan avfallsavdelningen inte tillstyrka en avveckling av de
fonderade medlen, möjligen en anpassning till det beräknade värdet 7,5 mnkr. Avfallsavdelningen förordar dock ett avvaktande tills ett nytt värde är beräknat.
Redovisningschefen framhåller att en avveckling av fonden för deponin kortsiktigt påverkar
kommunens soliditet negativt men går också mot allmänna redovisningsprinciper. Rekommendation 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser från Rådet för kommunal redovisning
tydliggör det.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 127 (forts.)
______________________________________________________

Där står bland annat att en avsättning/förpliktelse ska redovisas om ett troligt utflöde av resurser kommer att krävas och att en tillförlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen ska göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera
den befintliga förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar ska prövas vid varje balansdag dvs.
vid varje bokslut och justeras så att de återspeglar den bästa uppskattningen vid det tillfället.
Om det inte är troligt med utflöde av resurser ska avsättningen återföras.
Med de uppgifter som finns i dag skulle en avveckling av fonden innebära att medel för sluttäckning saknas samt att kommunen inte följer rekommendationen inom redovisningsområdet. Följs inte en rekommendation ska det tydligt framgå i årsredovisningen. Enligt samtal
med kommunens revisorer kommer en avveckling av fonden utan ett nytt beslut om annat
belopp även att ge en anmärkning då rekommendationer och lagstiftning inte följs.
Sophämtningsfonden
Fonden för sophämtning/slamtömning har en ingående balans år 2013 om 5 354 000 kr.
Sophämtningsfonden är uppbyggd av taxemedel och tillhör avfallskollektivet.
Under år 2014 kommer 1 400 000 kronor att användas för utveckling av verksamheten i
enlighet med Avfallsnämndens beslut. Fonden ska, enligt beslut i Avfallsnämnden, användas då kommunen inför matavfallsutsortering. Fonderade medel kommer endast att kunna
finansiera en del av den totala kostnaden varför fonden inte kan betraktas som omotiverad.
Översyn av taxan kommer att ske efter att systemet har införts och då utifrån nivån på de
då löpande driftkostnaderna.
Omlastningsfond
Fonden för återvinning/omlastningsstationer har en ingående balans år 2013 om 1 857 000
kr. Omlastningsfonden är uppbyggd av taxemedel och medel återinvesteras i verksamheten.
Under år 2013 används medel till arbetsmiljöförbättringar. Utgående balans bedöms bli
800 000 kronor, vilket är samma nivå som tidigare år. Verksamheten bedrivs till marknadsmässiga priser och villkor. Denna typ av verksamhet påverkas bl.a. av världsmarknadspris
på råvaror varför en fond är viktig för att kunna utjämna svängningar. Fonden bedöms därför inte vara omotiverad.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Per Rosengren (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda en avveckling av fonderade medel i deponifonden. Tillsynsmyndighetens krav för annan säkerhet ska tillgodoses.
Evert Eklind (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 127 (forts.)
______________________________________________________

Marianne Kjellquist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att utreda en avveckling av
fonderade medel i deponifonden. Tillsynsmyndighetens krav för annan säkerhet ska tillgodoses.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden Jan Wahn (C) tar upp Marianne Kjellquist (S) yrkande om återremiss för beslut och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Per Rosengrens (V) yrkande till beslut
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska besluta enligt Rosengrens (V) yrkande röstar Nej.
Vid omröstningen avges 23 Ja-röster, 23 Nej-röster, tre ledamöter är frånvarande. Ordförandes utslagsröst fäller därmed avgörandet. Ordförande röstade ”Ja” och kommunfullmäktige beslutar därmed enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt redovisningschef Lars Bergqvist
2013-09-26, Ksau § 282/2013 Uppdrag: Utreda förutsättningarna för att avveckla fonderade
medel för deponin samt lämna förslag till anpassad driftbudget för sluttäckning av deponin.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström 2013-09-30, Uppdrag angående omotiverade tillgångar i fonder inom avfallsverksamheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Avfallschef Annika Kjellkvist
Redovisningschef Lars Bergqvist
Tekniska chefen Åke Lindström
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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Kf § 128

KS 2013/0365

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
2. Kommunfullmäktige reserverar 14.1 miljoner kronor inom det egna kapitalet från resultatet 2012 till en resultatutjämningsreserv.
Bakgrund

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regelverk för hur kommuner
ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha god
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna
för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR
är frivillig att tillämpa och de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som
fullmäktige ska besluta om. Det finns därmed ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas.
De nya riktlinjerna ska slå fast principer som avser det strategiska och långsiktiga perspektivet, d.v.s. längre än budgetperspektivet om 3 år. Riktlinjerna bör även innehålla en tolkning
av vad god ekonomisk hushållning betyder för Mariestads kommun och hur de mer konkret
kan uppnås.
Enligt riktlinjerna och beräkning av möjligt belopp kan 16,8 miljoner kr inom det egna kapitalet från resultatet 2012 reserveras till resultatutjämningsreserven.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Rosengen (V) yrkar avslag på förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-11-25

Sida 8

Kommunfullmäktige
Kf § 128 (forts.)
______________________________________________________

Underlag till beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2013-10-04, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR).
Förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist
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Kommunfullmäktige
Kf § 129

KS 2013/0403

Entledigande och val av ersättare socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Maria Cardell (KD) från uppdraget att vara ersättare i
socialnämnden.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Joel Magnusson (KD) till ny
ersättare i socialnämnden efter Cardell.
Bakgrund

Maria Cardell (KD) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare socialnämnden
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Maria Cardell
Joel Magnusson
Lönekontoret

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 130

KS 2013/0404

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Yvonne Johansson (V) från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny
ersättare efter Johansson.
Bakgrund

Yvonne Johansson (V) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ersättare i
kommunfullmäktige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Yvonne Johansson
Lönekontoret

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 131

KS 2013/0411

Entledigande från uppdragen att vara ledamot i kommunfullmäktige
samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Jonegård (FP) från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Jonegård.
2. Kommunfullmäktige entledigar Leif Jonegård (FP) från uppdraget att vara ledamot i
barn- och utbildningsnämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Annika Käll (FP) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonegård.
3. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Göran Hellström (FP) till ny
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Käll.
Bakgrund

Leif Jonegård (FP) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och utbildningsnämnden
______________________________________________________

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Leif Jonegård
Annika Käll
Göran Hellström
Lönekontoret
Barn- och utbildningsnämnden
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Kf § 132

KS

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anette Karlsson (M) till ny
ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Jonegård.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Lennart Daghed (FP) till ny 1:e
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Karlsson.
Bakgrund

Leif Jonegård (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Jonegård är även ordförande i nämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Anette Karlsson
Lennart Daghed
Lönekontoret
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur
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Protokollsbilaga 1
Omröstning § 127
Namn och parti

JA

Jan Wahn (C)

X

Siv Samuelsson (M)

X

NEJ

Gerd Larsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Jens Söder (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Ingalill Bertilsson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Sture Pettersson

X

(S)

Ida Ekeroth (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Håkan Fernström (S)

X

Johan Abrahamsson (M)

X

Sten Bergheden

(M)

X

Charlotte Matsson (M)

X

Lars Samuelsson (M)

X

Gunilla Hellsten Boman (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Marianne Aldén

(M)

X

Anette Karlsson

(M)

X

Justerandes signatur
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Frånv.
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Kommunfullmäktige
Omröstning § 127 (forts).
Namn och parti

JA

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Monica Öhlund (M)

X

Björn Fagerlund

X

(M)

NEJ

Per Rosengren (V)

X

Mikael Jonsson

X

(V)

Åsa Olsson (V)

X

Inga-Lill Berg (V)

X

Emelie Olsson (V)

X

Adrian Andersson (V)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Matz Erlandsson (MAP)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Rune Skogsberg

X

(C)

Leif Andersson (C)

X

Annika Jödahl (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Rolf Oldin (KD)

X

Anders Svärd (KD)

X

Nils Farken (MP)

X

Bengt-Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

Christer Svanström (FP)

X

Gabriella Svensson (SD)

X

Morgan Johansson (SD)

X

Summa

Justerandes signatur

23

23

Utdragsbestyrkande

3

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-11-25

Anslagsdatum

2013-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2013-12-30
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Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

