Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18.00-18.35

Beslutande

Se nästa sida.

Sida 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Anita Ahl (M) samt Tuula Ojala (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

…………………………………………………………..

Ola Blomberg

Paragrafer

132-146

Ordförande

……………………………………………....
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Anita Ahl
Tuula Ojala

Justerandes sign.
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Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Johan Abrahamsson (M)
Anette Karlsson (M)
Gunilla Hellsten Boman (M)
Erik Ekblom (M)
Bert Levefelt (M)
Elvi Fagerlund (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Fagerlund (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Anita Ahl (M)
Rolf Rutgersson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Emil Gullbrantz (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Jan Hallström (L)
Morgan Forsberg (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)
Elisabeth Ljungkvist (S)
Björn Nilsson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Marianne Johansson (S)
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Gun-Britt Alenljung (S)
Per Rosengren (V)
Sara Wallmon (V)
Mikael Jonsson (V)
Marie Engström Rosengren (V)
BengtErik Askerlund (MP)
Mats Karlsson (MP)
Henrik Karlsson (-)
Christer Dalvik (MAP)
Ola Jonegård (-)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-12-12

Anslagsdatum

2016-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 132

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla

Delårsrapport för Tolkförmedling Väst (KS 2016/401)

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med en delårsrapport per
2016-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i kap 8 § 20a framgår att minst en
delårsrapport ska upprättas för verksamheten och att den ska anmälas i
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.
_______________________________
Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar (KS 2016/102)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun, i enlighet
med Europaparlamentets beslut, skriver in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som
finansieras med skattemedel gällande alla företag som har anställd personal.
_____________________________
Motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster (KS 2016/468)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning i samverkan med övriga nämnder.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska upprätta en
handlingsplan för införande av digitala tjänster.
Expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen, Socialnämnden
Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 133

Dnr 2014/00251

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13, Torsö,
Mariestads kommun.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att
upprätta förslag till detaljplan för del av Fågelö 4:13.
Planen har varit föremål för samråd och granskning under åren 2015 och 2016. Inkomna synpunkter har föranlett att kvartersmark för bostadsändamål reducerats
avsevärt från ursprungligt förslag. Mark föreslagen för bostadsändamål har ersatts av
mark för friluftsstugor samt verksamheter med anknytning till det rörliga friluftslivet.
Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads/ fritidshusändamål
inom del av fastigheten Fågelö 4:13. Detaljplanen föreslår att cirka 7-8 nya tomter för
bostadsändamål samt verksamheter tillägnade det rörliga friluftslivet tillskapas inom
det fyra hektar stora planområdet. Kvartersmarken är uppdelad i mindre grupper
avskilda av ett sammanhängande grönstråk av naturkaraktär. Tomterna är placerade
så att samtliga ska ha sjökontakt och i huvudsak vara vända mot sydväst.
Planområdet ingår i kommunens LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)
där följande är föreslaget: Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för
besökare till Brommö och restaurangen bland annat för trollingekipage, dels
kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan handla om ett mindre hotell,
övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad
hamnkapacitet och fiskförädling.
Antagande av detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-12. Kommunstyrelsen
beslutade att återremittera ärendet för att inhämta egendomsnämndens
ställningstagande.
Egendomsnämnden har 2016-11-01 meddelat att de tillstyrker kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2016-09-07 § 350.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 133 (forts).

_________________________________
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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson samt stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2016-11-02, Beslut om antagande: Detaljplan för del av Fågelö 4:13,
Laxhall, Mariestads kommun
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Planbeskrivning, Antagandehandling
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall., Plankarta
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
Detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall
Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 134

Dnr 2016/00353

Justering av avgifterna i Va-taxan i Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i
kommunens Va-taxa höjs med 35 procent fr.o.m. 2017-01-01.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens
Va-taxa höjs med 3,9 procent från och med 2017-01-01.

Bakgrund

Va-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i Va-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till
det kommunala Va-nätet. Avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna
Va-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 100 tkr i
Mariestads kommun. Genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för
att möjliggöra en anslutning är dock betydligt högre.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar utbyggnadskostnaden i aktuella
projekt:
-

Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet

-

Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet

-

Enstaka nyanslutningar i Sjöängen ca 140 tkr per fastighet

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora
höjningar som kan göras av anläggningsavgifter. Prejudicerande domar pekar mot att
en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 procent/år för att räknas som
skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 & § 9) i Vataxan, som ett första steg, höjs med 35 procent från och med 2017-01-01. Med den
föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån
med självfinansierande anläggningsavgifter uppnås inte. Det innebär att VAkollektivet får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter. Att
subventionera anläggnings-avgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
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Kf § 134 (forts).

_________________________________
Va-taxans brukningsavgifter
Under flera år har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten
succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på främst
ledningsnätet. Under år 2015 lyckades verksamheten nå målet på en förnyelsetakt om
minst 1 procent och för år 2016 ser takten ut att kunna bibehållas. Prognos 3 år 2016
visar på att verksamheten, precis som budgeterat, kommer att göra ett uttag ur
fonden om drygt 1 900 tkr och efter år 2016 års insatser kommer fonden att uppgå
till ca 500 tkr. För att fortsätta arbetet med ett mål med en förnyelsetakt om 1
procent (s.k. 100-års takt) behöver ytterligare driftmedel tillföras verksamheten.
En avvägning görs i verksamheten om vilka insatser som ska investeringsföras och
vilka som kan driftföras. De projekt som investeringsförs resulterar i en avskrivning
och räntekostnad som belastar driftbudgeten. De projekt som driftförs tas direkt på
resultatet i sin helhet. Vid årsskiftet 2015/2016 höjdes brukningsavgifterna i Va-taxan
med 10 procent, vilket resulterade i att ytterligare insatser kunde genomföras och
finansieras med driftmedel. Detta med ambitionen att även kunna minska
investeringsvolymen. Under år 2016 kommer ca 3 000–3 500 tkr i underhållsinsatser
på ledningsnätet i Lyrestad att genomföras som en direkt konsekvens av höjningen.
De senaste årens investeringstakt har ökat verksamhetens kostnader för avskrivning
och ränta med ca 500 tkr/år då investeringsvolymen överstiger den årliga
avskrivningen då avskrivningstider på Va-anläggningar är långa. Investeringsvolymen
för år 2017 är fortsatt hög vilket innebär att driftmedel måste tillföras verksamheten
för att finansiera avskrivningarna.
Utöver de kostnadsökningar som nämnts ovan tillkommer de normala
kostnadsökningarna i form av löneökningar och prisökningar på material med mera.
För att möta den kostnadsökning som uppstått och kostnaderna för en bibehållen
underhållstakt behöver verksamheten tillföras ca 1 600 tkr vilket motsvarar en
höjning av Va-taxans brukningsavgifter med 3,9 procent. En höjning med 3,9
procent innebär att kostnaden för genomsnittsabonnenten med ca 70 kronor per
kvartal.

Justerandes sign

Brukningsavgiften i taxan:

Idag

Vid +3,9 %

Fast avgift per år:

2 425 kr

2 520 kr

Avgift per 1 000 liter levererat vatten:

19,54 kr

20,30 kr

Bostadsenhetsavgift per år:

825 kr

857 kr

Dagvattenavgift per år:

825 kr

857 kr
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_________________________________
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att rekommendera kommunfullmäktige i
Mariestads kommun att besluta om att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i
kommunens Va-taxa höjs med 35 procent fr.o.m. 2017-01-01.
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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09 06 § 163, Justering av avgifterna i
Va-taxan i Mariestads kommun.
Va-taxans § 5, § 6, § 9 samt §§ 13-14 före och efter justering.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Justering av avgifterna i Vataxan i Mariestads kommun.
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Ekonomichef Jonas Eriksson
VA/Gata-chef Michael Nordin

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 135

Dnr 2016/00095

VA-plan för Mariestads kommun 2016-2026

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till VA-plan för Mariestads
kommun 2016-2026.
Bakgrund

Under år 2011 upprättades ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilket aldrig
antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens ansvar för områden
som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive
kommun beslutat om LIS-områden där kommunen bör stipulera exploateringar.
Utöver detta finns en del frågor inom VA-verksamheten som är direkt avgörande för
vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan för MTG som de
närmsta tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA
Planen är framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden
realistisk genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken
underhållstakt verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar
och vilka som med överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger även en bild
av hur en Va-taxa behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.
Behovet av att VA-planen förankras politiskt är stort, men planen behöver och måste
vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar och möjligheter de tio
närmaste åren.
På tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till VA-plan
MTG 2016-2026 skulle översändas till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning. Utifrån dessa yttranden och beredningar har VA-avdelningen uppdaterat
planen.
Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från år 2011, vilken utgör bilaga 1 till
VA-planen, är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det är endast
där statusbedömningen är annorlunda mot då som anläggningen omnämns i den nu
framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.
Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2016-10-11 att rekommendera
kommunfullmäktige i respektive kommun att anta planen.

Justerandes sign
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_________________________________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01 att återremittera VA-planen
för samordning med det pågående arbetet att ta fram en ny översiktsplan.
De frågeställningar som uppstår i arbetet med ny översiktsplan som är kopplat till
VA-planen är hur man på bästa sätt kan nyttja befintlig och i VA-planen planerad
infrastruktur för vatten och avlopp samt om VA-planen tar höjd för målet om 2 000
nya bostäder.
Dimensionering av avloppsreningsverk
I VA-planen har höjd tagits för en uppdimensionering av Mariestads reningsverk och
Sjötorps reningsverk med anledning av de befintliga bostadsområdena som föreslås
kopplas till respektive reningsverk samt det mål om 2 000 nya bostäder i kommunen
där den absoluta majoriteten kopplas till Mariestads reningsverk.
Mariestads reningsverk är idag dimensionerat för 22 000 personekvivalenter (pe)
(17 000 personer + industri och annat) och i föreslagen plan finns kostnader
upptagna för att dimensionera verket för 25 500 – 30 000 pe. Detta till en kostnad på
40-50 miljoner kronor. En mer detaljerad dimensioneringsnivå med tillhörande kalkyl
kommer att upprättas inför politiskt beslut om genomförande där man bör koppla
tidplan för bostadsbyggande till arbetet med att minska flöden till reningsverket
genom förnyelsearbetet på ledningsnätet.
Sjötorps reningsverk bedöms i nuläget på ett enklare sätt kunna kapacitetförbättras.
Överföringsledningar Lugnås
En uppdimensionering behöver göras oavsett överföringsledningar till Lugnås eller
inte. Att koppla på nuvarande befolkningsmängd i Lugnås till Mariestads reningsverk
motsvarar ca 450 pe och i översiktsplanen förutspås en befolkningsökning i Lugnås
om max 120 personer vilket motsvarar ytterligare ca 100 pe.
De föreslagna överföringsledningarna till Lugnås behöver i detalj kalkyleras och
lönsamhet beräknas innan ett definitivt beslut tas men föreslagen strategi i VAplanen kommer sig i huvudsak av:

Justerandes sign

-

Reinvesteringsbehov i befintligt reningsverk

-

Ökade krav på utsläppsvillkor

-

Reinvesteringsbehov i befintligt vattenverk

-

Kapacitet-, kvalitet- och sårbarhetsrisk i Svanebergs vattentäkt

-

Möjliggöra för påkopplingar på vägen för att på sikt minska belastningar på
miljön från enskilda avloppsanläggningar i området

Utdragsbestyrkande
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Dricksvatten
I den föreslagna VA-planen kommer Lindholmens vattenverk leverera dricksvatten
till de föreslagna utbyggnaderna. I Lindholmens vattenverk finns kapacitet för detta,
dock måste ett arbete utföras för att göra vattenverkets process mer stabil och
anpassas för hårdare krav på dricksvattenkvalitet.
VA-planen som vägledande dokument
Framtaget förslag till VA-plan ska ses som ett levande dokument där varje ”projekt”
genomarbetas, kalkyleras och motiveras inför politiska beslut och ett antagande av
planen bör ses som en stark viljeinriktning för att kunna vara en vägledning för de
strategiska besluts som behöver tas.
Översiktsplan – VA-plan
Sektor samhällsbyggnad är i sin helhet delaktig i både framtagande av VA-plan och
Översiktsplan vilket ska borga för att dessa båda planer synkroniseras.
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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-10-11 § 182, VA-plan för Mariestad,
Töreboda och Gullspång.
Skrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind, va- och gatuchef Michael
Nordin samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik 2016-11-09, VA-plan för
Mariestad, Töreboda och Gullspång.
VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19, inklusive bilagor.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, VA-plan för Mariestads
kommun 2016-2026.
Expedieras till:
Tekniska nämnden, VA/Gata-chef Michael Nordin, VA-ingenjör Amanda Haglind, t.f.
samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, Kommunstyrelsen i Töreboda kommun och i Gullspångs kommun
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Kommunfullmäktige
Kf § 136

Dnr 2016/00137

Begäran från tekniska nämnden om investeringsanslag för att
uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag om
11 000 tkr för att uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-11 att föreslå kommunfullmäktige
att anslå medel för en ny gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan. Tidigare förslag om
att långsiktigt hyra gruppbostaden av en extern entreprenör, som skulle köpa
kommunens tomt och därefter uppföra gruppbostaden, har förkastats. Avsikten är att
Mariestads kommun ska bygga och äga gruppbostaden.
Det finns inga medel avsatta i tekniska nämndens investeringsbudget för att genomföra
detta projekt.
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-08 att föreslå kommunfullmäktige att anslå 11 000
tkr för uppförandet av en ny gruppbostad enligt LSS, i kv. Gräshoppan, Mariestad.
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

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-11-08 § 208, Begäran om medel för ny
gruppbostad enligt LSS i kv. Gräshoppan, Hjortstigen i Mariestad”.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Begäran från tekniska nämnden
om investeringsanslag för att uppföra en ny gruppbostad enligt LSS i kv.
Gräshoppan.
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson, Ekonom Elisabeth Westberg, Tekniska nämnden, Fastighetschef Bo Theorén,
t.f. samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 14

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 137

Dnr 2016/00272

Gemensam tidplan och årshjul för budgetarbetet i MTGkommunerna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till gemensam tidplan och årshjul för
budgetarbetet i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG-kommunerna).
Bakgrund

Ekonomicheferna i Mariestad och Töreboda samt controllern i Töreboda har
upprättat ett förslag till gemensam tidplan och årshjul för budgetarbetet i Mariestads,
Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG-kommunerna).
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att anta upprättat förslag till tidsplan
och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Förslag till Tidplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i MTGkommunerna.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Gemensam tidplan och årshjul
för budgetarbetet i MTG-kommunerna
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2016-11-09, Gemensam
budgetprocess i MTG-kommunerna
Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 15

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 138

Dnr 2016/00336

Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam teknisk nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereddes möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereddes möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
teknisk nämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 138 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Tekniska nämnden
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 17

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 139

Dnr 2016/00335

Reviderat reglemente för tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
teknisk nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam
teknisk nämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 139 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam teknisk nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam teknisk nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat reglemente för
gemensam teknisk nämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Tekniska nämnden
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 19

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 140

Dnr 2016/00342

Reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 20

Kommunfullmäktige
Kf § 140 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd,
redovisning av ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat samverkansavtal för
gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 141

Dnr 2016/00341

Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam
miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 22

Kommunfullmäktige
Kf § 141 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd,
redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam miljö- och byggnadsnämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 142

Dnr 2016/00340

Reviderat samverkansavtal för IT-nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till samverkansavtal för gemensam
IT-nämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 24

Kommunfullmäktige
Kf § 142 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam IT-nämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat
samverkansavtal för gemensam IT-nämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
IT-nämnden
IT-chef Christoffer Olsson
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 25

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 143

Dnr 2016/00339

Reviderat reglemente för IT-nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
IT-nämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till reglemente för gemensam ITnämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 26

Kommunfullmäktige
Kf § 143 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd, redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam IT-nämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam IT-nämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
IT-nämnden
IT-chef Christoffer Olsson
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 27

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 144

Dnr 2016/00337

Reviderat samverkansavtal för lönenämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg att anta upprättat förslag till samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 28

Kommunfullmäktige
Kf § 144 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd, redovisning av
ändringar.
Befintligt samverkansavtal för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Reviderat samverkansavtal för
gemensam lönenämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun
Lönenämnden
Lönechef Arvo Niiholm
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 29

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 145

Dnr 2016/00338

Reviderat reglemente för lönenämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för gemensam
lönenämnd.
Bakgrund

De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte
reviderats sedan samarbetet inleddes. MTG-styrgrupp har upprättat förslag till
reviderade samverkansavtal och reglementen för samtliga gemensamma nämnder.
Styrgruppens initiativ sker mot bakgrund av att det har skett förändringar inom
nämnderna, kommunerna samt relevant lagstiftning som kräver en översyn av
samverkansavtal och reglementen. Vidare saknade flera samverkansavtal och
reglementen paragrafer som bör finnas med i denna typ av dokument.
Syftet har därmed varit att uppdatera och kvalitetssäkra samverkansavtal och
reglementen för respektive nämnd samt utforma dem på ett likvärdigt sätt avseende
struktur och innehåll. Målsättningen är att reviderade samverkansavtal och
reglementen ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till reviderade
samverkansavtal och reglementen till respektive gemensam nämnd samt respektive
kommunstyrelse för synpunkter. De gemensamma nämnderna bereds möjlighet att
lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna bereds möjlighet att lämna synpunkter på samtliga
samverkansavtal och reglementen.
Med beaktande av kommunstyrelsernas, de gemensamma nämndernas samt
styrgruppens egna synpunkter fastställde MTG-styrgrupp 2016-10-28 ett förslag till
reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.
MTG-styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Karlsborg att anta upprättat förslag till reglemente för
gemensam lönenämnd.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 30

Kommunfullmäktige
Kf § 145 (forts).

_________________________________
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

Förslag till reviderat reglemente för gemensam lönenämnd.
Förslag till reviderat reglemente för gemensam lönenämnd, redovisning av ändringar.
Befintligt reglemente för gemensam lönenämnd.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Förslag till reviderat reglemente
för gemensam lönenämnd.
Expedieras till:
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Karlsborgs kommun
Lönenämnden
Lönechef Arvo Niiholm
Administrativ chef Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 31

Sammanträdesdatum
2016-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 146

Dnr 2016/00159

Motion om att ta fram en handlingsplan för att minska matsvinn

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att kostverksamheten sedan tidigare har en
handlingsplan i syfte att minska matsvinnet. Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram en
handlingsplan för att minska kommunens matsvinn. Vidare föreslås att det ska
genomföras en kampanj/informationsträff för invånarna i kommunen och
medvetandegöra dem om hur varje enskild medborgare kan minska på matsvinnet.
Motionen överlämnades till utbildningsnämnden för beredning.
De kommunala köken arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Hösten år 2014
påbörjade kostavdelningen, tillsammans med avfallsavdelningen, ett ”pilotprojekt”
med utsortering av matavfall i de kommunala köken. Detta görs inför att allt
matavfall i kommunen ska utsorteras. För kostavdelningen var det positivt att
matsvinnet synliggjordes och arbetet med att minska matavfallet tog fart.
Mätningar av svinnet har gjorts 2-4 gånger per år i de olika kommunala köken.
Tillagningssvinn, serveringssvinn (framförallt i skolans bardiskar) och tallrikssvinn
mäts. Resultatet har inneburit ett minskat svinn vid alla mätningstillfällen och idag är
det endast serveringssvinnet i mottagningsköken som är för stort.
Kostavdelningen kommer även i fortsättningen att arbeta aktivt med att minska
matsvinnet med särskilt fokus på mottagningskök. Ingår i kostavdelningens
kvalitetsarbete.
Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-11 att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med motiveringen att kostverksamheten har en upprättad handlingsplan i
syfte att minska matsvinnet.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Sida 32

Kommunfullmäktige
Kf § 146 (forts).

_________________________________
Underlag för beslut

Motion av Marie Bivefors (SD) om att Mariestads kommun ska ta fram en
handlingsplan för att minska kommunens matsvinn samt att det ska genomföras en
kampanj/ informationsträff för invånarna i kommunen och medvetandegöra dem
om hur varje enskild medborgare kan minska på matsvinnet.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-10-11 § 142, Remiss: Motion om att
ta fram en handlingsplan för att minska matsvinn.
Skrivelse upprättad av kostchef Ann-Christine Gustafsson och utbildningschef
Katarina Lindberg 2016-09-23, Yttrande angående motion om att ta fram en
handlingsplan för att minska matsvinn.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att ta fram en
handlingsplan för att minska matsvinn.
Expedieras till:
Marie Bivefors
Utbildningsnämnden
Kostchef Ann-Christine Gustavsson
Utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

