Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 – 18.55

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Katarina Lindberg
Catarina Dahlander

Sida 0

Chef sektor utbildning § 75
Projektledare § 75

Utses att justera

Björn Nilsson(S), Leif Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, torsdagen den 5 juni klockan 12.00

Sekreterare

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

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

68-85

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

Jan Wahn
Justerande

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

Björn Nilsson

Justerandes signatur

Leif Andersson

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Gerd Larsson
Elvy Enoksson
Tuula Ojala
Linnéa Wall
Therése Weckström
Ingalill Bertilsson
Leif Andersson
Marianne Kjellquist
Gun-Britt Alenljung
Marianne Johansson
Sture Pettersson
Claes-Göran Henriksson
Björn Nilsson
Marie Molin
Håkan Fernström
Johan Abrahamsson
Sten Bergheden
Charlotte Matsson
Rolf Rutgersson
Monica Öhlund
Stellan Kronberg
Anita Ahl
Ingbritt Andersson
John-Gunnar Nilsson
Cathrine Kronberg
Anette Karlsson
Björn Fagerlund
Per Rosengren
Mikael Jonsson
Kent Kmety
Inga-Lill Berg
Charlotta Mellberg
Pär-David Werner
Christer Dalvik
Matz Erlandsson
Evert Eklind
Anna Stenlund
Leif Andersson
Anita Öhlander
Jan Hallström
Lennart Daghed
Margareta Alexandersson
Magnus Landgren
Nils Farken
Bengt-Erik Askerlund
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Sammanträdesdatum
2014-05-26

Kommunfullmäktige
Kf § 68

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads kommun, revisorerna

Revisionsrapport avseende Mariestads kommuns finansförvaltning.
(KS 2014/167)
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 3

Kommunfullmäktige
Kf § 69

KS 2014/221

Medborgarförslag om uppröjning längs Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 4

Kommunfullmäktige
Kf § 70

KS 2014/222

Medborgarförslag om pir från Marieholmsbron
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera tidigare idéer om en trappa ner till en pir eller motsvarande från mitten
av residensbrons norra sida.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 5

Kommunfullmäktige
Kf § 71

KS 2014/223

Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan
___________________________________________________________________________________________________________ _______________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att vattennivån i Tidan, mellan kvarnen/badhusbron och Marieholmsbron, ska höjas något för att
skapa en mer estetiskt tilltalande bild av området.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 6

Kommunfullmäktige
Kf § 72

KS 2014/219

Medborgarförslag om tydligare skyltning vid och till ställplatserna
för husbilar på hamnplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.
Bakgrund

Claes Dahlberg, Bror Kronstrands gata 2, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen kompletterar skyltningen vid ställplatsområdet med husbilsskyltar. Vidare
föreslås att köranvisningsskyltar till ställplatserna sätts upp vid infarterna till centrum.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 73

KS 2014/224

Medborgarförslag om samarbetsprojekt för att bygga en fiskebrygga
vid Fisketorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Sten-Gunnar Stéenson, Lanthöjdsvägen 7, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
ett samverkansprojekt där kommunen ansvarar för och bekostar en projektering och där
fiskeklubben bekostar material för att bygga en mindre fiskebrygga i lärk vid befintliga stolpar utanför Fisketorget. Förslagsvis kan AME vara ansvariga för byggandet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 8

Kommunfullmäktige
Kf § 74

KS 2014/213

Medborgarförslag om kantstensfria trottoarhörn
______________________________________________________________________________________________________________ ____________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Gustav Bertrand, Vegagatan 9, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att trottoarhörnen ska vara kantstensfria på samma sätt som i Tibro kommun. Syftet är att underlätta
för rullstolsburna.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 9

Kommunfullmäktige
Kf § 75

KS 2013/437

Förstudie av F-6 skolor i område i Väster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar ett inriktningsbeslut mot en framtida skolstruktur i det västra
skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering för att bygga båda skolorna samtidigt. Detta för att det inte ska uppstå fler störande moment än nödvändigt i elevernas
pedagogiska miljö. Projekteringen ska innefatta att bygga full storlek på idrottshallarna,
mått 40 x 20 meter.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering för en ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att snarast tillsätta en projektledare och en projektgrupp
med fokusgrupper enligt Mariestads kommuns projektmodell. I fokusgrupperna ska
bland annat representanter för föräldraföreningar, lärare, rektorer samt övrig personal
ingå.

5. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en övergripande konsekvensbeskrivning som bland annat omfattar de tomställda skollokalerna.
6. Kommunfullmäktige ger planavdelningen i uppdrag att genomföra en översyn av de
detaljplaner som berörs av en nybyggnation.
7. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att upprätta en finansieringsplan
för att genomföra en skolstrukturförändring i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.
8. Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med berörda verksamheter, genomföra en översyn av upphandlings- och driftformerna.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-09-04 att genomföra en förstudie för skollokalerna inom det Västra skolområdet i Mariestad. Vid flera av F-6 skolorna saknas funktionella lokaler samt specialsalar med ämnesanpassad utrustning. Det finns även behov av
flexibla lokaler för att skapa olika lärandemiljöer.
Förstudiens uppdrag var att undersöka förutsättningar för:
-

Renovera två befintliga skolor (Lockerudsskolan och Kronoparksskolan) med utbyggnad av de lärosalar och specialsalar som saknas idag.

-

Renovera en befintlig skola (Lockerudsskolan eller Kronoparksskolan) som byggs ut till
en 2-parallellig skola, med möjlighet att bygga ut till en 3-parallellig skola, som ska ersätta Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 75 (forts.)
______________________________________________________

-

Renovera Lockerudsskolan och Kronoparksskolan som båda byggs ut till 2-parallelliga
skolor med avsikt att flytta in eleverna från Leksbergs skola och Flitiga Lisans skola.

-

Bygga en helt ny 2-parallellig f-6 skola, med möjlighet att bygga ut till en 3-parallellig
skola, som ska ersätta Lockerudsskolan och Kronoparksskolan.

-

Bygga två helt nya 2-parallelliga f-6 skolor som ska ersätta Lockerudsskolan,
Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Flitiga Lisans skola.

Förstudien har genomförts, i enlighet med Mariestads kommuns projektmodell, av en
extern konsult under perioden oktober 2013 till mars 2014.
Förstudiens rekommendation är att ta ett helhetsgrepp över f-6 skolorna i Västra Mariestad.
Detta inkluderar även förskolans framtida behov i område Väster (även om detta inte ingick
i förstudiens uppdrag).
Förstudien visar att fördelarna med en 2-parallellig skola överväger och skapar goda framtida möjligheter för eleverna. För att skapa en ny skolstruktur för f-6 skolorna i västra Mariestad rekommenderas nybyggnation av två 2-parallelliga skolor som ersätter samtliga fyra
nuvarande f-6 skolor i området (alternativ 5 i förstudiens uppdrag).
-

En ny 2-parallellig f-6 skola byggs på Lockerud (placeringsalternativ 3c).

-

Flitiga Lisans skola byggs om till förskola och ersätter Hertigens förskola.

-

Hertigens förskola rivs för att ge plats för en ny 2-parallellig f-6 skola.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-04-23 att:
-

-

-

-

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta ett inriktningsbeslut
mot en framtida skolstruktur i det Västra skolområdet i Mariestad i enlighet med förstudiens rekommendation.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att starta projektering för att
bygga båda skolorna samtidigt. Detta för att det inte ska uppstå fler störande moment i
elevernas pedagogiska miljö än nödvändigt. Samt projektera för att bygga full storlek på
idrottshallarna, mått 40 x 20 meter.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att starta projektering för
ombyggnad av Flitiga Lisan till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillsätta en projektledare
och en projektgrupp snarast med fokusgrupper enligt Mariestads kommuns projektmodell. I fokusgrupper ska bland annat representanter för föräldraföreningar, lärare,
rektorer och övrig personal ingå.

Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt projektledare Catarina Dahlander informerar om förstudien på sammanträdet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 11

Kommunfullmäktige
Kf § 75 (forts.)
______________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige

Moderaternas partigrupp genom Anette Karlsson (M), Mariestadspartiets partigrupp genom
Christer Dalvik (MAP) samt Vänsterpartiets partigrupp genom Per Rosengren (V) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.
Sture Pettersson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag förutom den del i punkt 2 som avser
att man ska påbörja en projektering för att bygga båda skolorna samtidigt. Pettersson (S)
yrkar att det istället ska byggas en ny 2-parallellig skola i taget.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 § 64, Förstudie – Skolor
f-6 Västra Mariestad
Förstudierapport Skolorna f-6 Västra Mariestad, upprättad av projektledare Catarina
Dahlander.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg 2014-03-21, Förstudierapport Skolorna f-6 Västra Mariestad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Sektorchef Katarina Lindberg
Planeringschef Kristofer Svensson
Fastighetschef Bo Theorén
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 76

KS 2014/52

Medborgarförslag om att närtrafiken ska köra även på söndagar i
Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvakta med beslut avseende utökning av närtrafiken till
dess att Kollektivtrafiksekretariatets landsbygdsutredning är klar.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Ann-Charlotte Olsson, Siggagården 1 i Mariestad, har inkommit med ett medborgarförslag i
vilket hon föreslår att närtrafiken ska köra även på söndagar i Mariestads kommun. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
I Mariestads kommun är det möjligt att åka närtrafik fem tillfällen per dag, måndag-lördag.
Söndagar körs ingen närtrafik. Ansvaret och kostnaden för kollektivtrafiken inklusive närtrafiken togs över av regionen i januari 2012. Då skatteväxlades det på det utbud som
kommunen hade, det vill säga måndag-lördag.
För närvarande genomför Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götaland en landsbygdsutredning där riktlinjer för landsbygd och mindre tätorter föreslås. I utredningen föreslås ett
grundläggande utbud på fem resmöjligheter per vecka (för ej tätort med mindre än 200 invånare), två resmöjligheter per vardag (för tätort mellan 200-499 invånare) och fem resmöjligheter per vardag (för tätorter mellan 500-900 invånare).
Fram till dess att landsbygdsutredningen är klar kommer regionen inte att genomföra någon
utökning av närtrafiken. Kommunerna har dock möjlighet att utöka närtrafiken till söndagar
genom att göra ett tillköp. Kostnaden för tillköpet beror på antalet resor men om resorna
skulle uppgå till 50 resor/år skulle kostnaden uppgå till ca 25 tkr.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Medborgarförslag från Ann-Charlotte Olsson, Siggagården 1 i Mariestad, om att närtrafiken
ska köra även på söndagar i Mariestads kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-03-28, Medborgarförslag om att närtrafiken ska köra även på söndagar i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ann-Charlotte Olsson
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 77

KS 2014/57

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska verka för att
förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Mariestads kommun ska verka för att utöka/förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i
Skövde.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Berit Sjögren, Ängsvägen 19 i Sjötorp, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige ska verka för att förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde. Medborgarförslaget har överlämnats till utvecklingsenheten för beredning.
För att korta restiden mellan Mariestad och Skövde har Västtrafik gjort bedömningen att
antalet stopp vid Kärnsjukhuset inte behöver utökas. På vardagar angör linje 500 Kärnsjukhuset vid tio tillfällen på morgonen/fm (Mariestad-Skövde) och vid tolv tillfällen på
em/kvällen (Skövde-Mariestad). Räknat över en hel vardag åker bussen via sjukhuset i
Skövde 12 turer av 47 (riktning Skövde) och 14 turer av 46 (riktning Mariestad).
När bussen inte stannar vid sjukhuset har resenären två alternativ att välja på; antingen kliva
av vid väg 26 och gå till sjukhuset, en sträcka om knappt 1 km, alternativt byta buss och åka
med en stadsbuss till Kärnsjukhuset. Båda alternativen tar mer tid och är inte lika smidigt.
Då det finns betydligt fler resenärer som använder linje 500 av andra anledningar än att åka
till Kärnsjukhuset måste hänsyn tas även till dem. Kollektivtrafiken ska upplevas som ett bra
alternativ för så många som möjligt. Är restiden kortare blir det mer attraktivt att åka kollektivt vilket i sin tur medför fler resenärer.
Kommunens målsättning är att så många som möjligt ska åka kollektivt. För att buss 500 ska
vara attraktiv för samtliga resenärer är utvecklingsenhetens uppfattning att antalet anknytningar till Kärnsjukhuset är rimliga med nuvarande turutbud mellan Mariestad – Skövde.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Medborgarförslag från Berit Sjögren, Ängsvägen 19 i Sjötorp, om att kommunfullmäktige
ska verka för att förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt trafiksamordnare Irene Andersson 2014-04-01, Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska verka för att
förbättra bussförbindelsen till Kärnsjukhuset i Skövde.
Tidtabell för buss 500, Mariestad – Skövde.
______________________________________________________

Expedieras till:
Berit Sjögren
Planeringschef Kristofer Svensson
Trafiksamordnare Irene Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 78

KS 2013/448

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på Stockholmsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att arbete pågår för att öka säkerheten på Stockholmsvägen. För att öka säkerheten för eleverna vid Lillängsskolan genomförs tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder, hastighetsbegränsning och gångpassage.
Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Nils Fjellman, Ängbytesgatan 4 i Mariestad, har inkommit med ett medborgarförslag i vilket
han föreslår att trafiksäkerheten förbättras på Stockholmsvägen förbi skolan/förskolan på
Johannesbergsområdet. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för
beredning.
Arbete för ökad säkerhet på Stockholmsvägen pågår. För en ökad säkerhet för eleverna vid
Lillängsskolan görs för närvarande tillfälliga trafiksäkerhetsåtgärder, hastighetsbegränsning
och gångpassage, i avvaktan på en ombyggnad av hela sträckan mellan centrum och cirkulationsplatsen Stockholmsvägen/Marieforsleden.
Då arbetet pågår lämnar tekniska förvaltningen inga ytterligare förslag. Tekniska förvaltningen avvaktar nu beslut i Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Medborgarförslag från Nils Fjellman, Ängbytesgatan 4 i Mariestad, i vilket han föreslår att
trafiksäkerheten förbättras på Stockholmsvägen förbi skolan/förskolan på Johannesbergsområdet.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-04-01, Förslag till yttrande över medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på
Stockholmsvägen.
E-post från Nils Fjellman 2014-05-23. Då han inte hade möjlighet att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde vill han framföra sina synpunkter på detta sätt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 78 (forts.)
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
Nils Fjellman
Tekniske chefen Åke Lindström
Trafikingenjör Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 79

KS 2014/56

Medborgarförslag om att kommunen ska genomföra ett projekt om
miljöfrågor och avfallssortering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Bakgrund

Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen/avfallsavdelningen för beredning.
Avfallsavdelningen har tillsammans med Biosfärsområdet och Stig Ljungwald arbetat med
förslaget under hösten 2013. Samarbetet avslutades av både avfallsavdelningen och Biosfärskontoret då man hade svårt att finna finansiering för de relativt omfattande idéerna i
förslaget. Den del som omfattade ett samarbete med kommunens studieförbund kunde inte
genomföras med anledning av att ingen hade personella resurser att delta som kursledare
eller att arbeta fram ett utbildningsmaterial. Att ordna kurser för kommuninnevånarna får
även anses hamna utanför avdelningens uppdrag. Stig Ljungwald avböjde eget deltagande i
studieförbundens tänkta kursverksamhet kring källsortering och avfallshantering. Delar av
förslaget med tipstävling har genomförts av avfallsavdelningen under år 2012. Intresset för
tipstävlingen var då lågt trots att priser delades ut och att tävlingen hade MTG som upptagningsområde.
Idéerna om att sprida kunskap om avfallssortering till kommuninvånarna är bra. Avfallsavdelningen vill ständigt hitta nya vägar för att nå ut med kunskap. Det är en arbetsuppgift
som ingår i avfallsavdelningens ordinarie arbete då alla Sveriges kommuner har ett informationsansvar för avfallshantering. Avdelningen deltar i flera riksomfattande informationsprojekt varje år och sprider även information genom riktade utskick, studiebesök för skolorna,
oadresserad direktreklam, på hemsidan, i annonser av olika slag, på vår anläggning och på
fakturorna.
Avfallsavdelningen förslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då stora delar
av förslaget ingår i avdelningens ordinarie arbetsuppgifter.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Underlag för beslut

Medborgarförslag från Stig Ljungwald, Leksbergsvägen 57 i Mariestad, om att kommunen
ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2014-04-03, Yttrande över medborgarförslag om att kommunen ska genomföra ett projekt om miljöfrågor och avfallssortering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stig Ljungwald
Avfallschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 80

KS 2014/24

Medborgarförslag om att komplettera Mariestads varumärke med
”Vänerns Pärla”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommuns varumärke ska kompletteras med
”Vänerns pärla”.
Kommunfullmäktige bifaller således medborgarförslaget.
Bakgrund

Tomas Björklund, Prebendegatan 17, Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska komplettera Mariestads kommuns varumärke med ”Vänerns Pärla”. Förslagsställaren hänvisar till att ”Vänerns Pärla” är en väl förankrad benämning som även placerar kommunen på kartan och minskar förväxling med Mariefred. Medborgarförslaget har
överlämnats till informationsenheten för beredning.
Sedan kommunen slutade använda Vänerns Pärla i marknadsföring har önskemål om att
återta begreppet behandlats två gånger av kommunfullmäktige. Båda gångerna har kommunfullmäktige avslagit önskemålen:
-

Motion år 2009 med önskan ”att sträva efter att kalla kommunen Vänerns Pärla”.

-

Motion år 2011 med önskan att återinföra ”Vänerns Pärla som slogan för kommunen”.

Motionerna avslogs med hänvisning till kommunens stora utvecklingsarbete och varumärket ”Sjöstaden Mariestad¨. En viktig markering har varit att visa att Mariestads kommun
gick från att tidigare varit en residensstad till att bli Sjöstaden Mariestad. Man fann inte anledning att kompromissa med gamla begrepp som riskerade att försvaga budskapet utan
ville fortsätta att satsa på enhetlighet och fokus på ”Sjöstaden Mariestad”.
Informationsenheten ser ingen anledning att föreslå fullmäktige att ändra tidigare inställning. Tvärtom finns beslut taget av fullmäktige så sent som 2013-05-27 om ny varumärkesstrategi. I arbetet med varumärkesstrategin var Vision 2030 utgångspunkten och man tog
fasta på att tydliggöra att sjöstaden Mariestad erbjuder mer än det marina. ”Sjöstaden Mariestad” kompletterades med ”green, clean, fair”. Tre begrepp med tydlig och direkt koppling
till kommunens vision, hållbarhetsarbete, biosfärutmärkelse och kärnvärden.
I fullmäktiges protokoll från antagandet av varumärkesplattformen framgår att:
”Syftet med den reviderade varumärkesplattformen är att ena organisationen i kommunikationen av Mariestad som varumärke. En enad och tydlig kommunikation stärker varumärket och skapar tillväxt. Varumärkesplattformen är en bland flera ingredienser som ska förverkliga Vision 2030.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kf § 80 (forts.)
______________________________________________________

En bra ”slogan” talar om vad något erbjuder eller lovar, den berättar om vad som kan förväntas av ett företag, en produkt eller en ort. Tanken med ”Sjöstaden Mariestad” och tillägget green, clean, fair är att berätta just det, vad vi lovar, vad man kan förvänta sig av Mariestad.
Sedan fullmäktige antog den nya varumärkesstrategin för knappt ett år sedan har ”Sjöstaden
Mariestad” även i marknadsföring och kommunikation kompletterats med ”green, clean,
fair”. Den kompletteringen är framåtsyftande, har koppling till visionen och positionerar
Mariestad genom att visa på ortens identitet och särart i ett vidare perspektiv än enbart
kopplingen till vatten.
Varumärkesarbete är en långsiktig process, resultat kräver uthålligt arbete under många år.
Därför är det viktigt att hålla fokus på det framåtsträvande arbete som påbörjats och som
syftar till att visa att Mariestad är utmanande, hållbart och inspirerande.
I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2014-04-23 beslutade arbetsutskottet att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om begreppet ”Vänerns
Pärla” är varumärkesskyddat.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M), Christer Dalvik (MAP) samt Folkpartiets partigrupp genom Jan
Hallström (FP) tillstyrker medborgarförslaget.
Marianne Kjellquist (S), samt Per Rosengren (V) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige 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 avslå medborgarförslaget röstar Nej.
Vid omröstningen avges 23 Ja-röster, 21 Nej-röster, två avstår och tre ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 80 (forts.)
______________________________________________________

Underlag för beslut

Medborgarförslag från Tomas Björklund, Prebendegatan 17, Mariestad, om att kommunen
ska komplettera Mariestads kommuns varumärke med ”Vänerns Pärla”.
Skrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund samt chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-04-04, Medborgarförslag om att komplettera Mariestads varumärke
med ”Vänerns Pärla”.
Exempel på marknadsföring efter ny varumärkesstrategi 2013 där ”Sjöstaden Mariestad”
kompletterats med ”green, clean, fair”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
Tomas Björklund
Kommunikationschef Annika Björklund
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 81

KS 2014/39

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2013
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Marianne Kjellquist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2013 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2013 års granskning av årsredovisning och intern kontroll, Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 82

KS 2014/443

Motion om utökat samarbete mellan näringsidkare/företagare och
skolverksamheten i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
En uppstart av den föreslagna verksamheten kommer att utredas under år 2015.
Bakgrund

Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska inleda ett samarbete
mellan näringsidkare/företagare och skolverksamheten för att skapa ett lager med material
som barnen i Mariestads kommun kan använda i kreativ och skapande verksamhet. Motionen har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
Inom förskolans verksamhet finns intresse för en återvinningsverksamhet och besök har
genomförts i Töreboda kommun som driver en liknande verksamhet kallad Guldgruvan.
För närvarande har förskolans verksamhet inte möjlighet att inrymma detta projekt inom
2014 års planering.
I samband med skolinspektionens granskning av Mariestads kommun krävs prioriteringar.
År 2015 kan frågan om en återvinningsverksamhet planeras in då behov och intresse finns
från förskoleverksamhetens sida. En förstudie bör inledas då ett projekt med beskriven inriktning inrymmer kostnader för verksamheten såsom verksamhetsansvar, lokaler, administration, transport samt viss fortbildning.
Sektor Utbildning föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att målsättningen
är att eventuell uppstart av verksamheten utreds under 2015.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Motion från Nils Farken (MP) i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska inleda ett
samarbete mellan näringsidkare/företagare och skolverksamheten för att skapa ett lager
med material som barnen i Mariestads kommun kan använda i kreativ och skapande verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-26

Sida 25

Kommunfullmäktige
Kf § 82 (forts).
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt verksamhetschef Anna-Karin Yséus 2014-04-14, Motion om utökat samarbete i Mariestad mellan näringsidkare/företagare och skolverksamheten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Nils Farken
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Verksamhetschef Anna-Karin Yséus

Justerandes signatur
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Kf § 83

KS 2014/207

Avgift för uppställning av husbilar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för uppställning av husbilar uppgår till
140 kr/dygn för ställplatsen och 25 kr/dygn för el.
Bakgrund

I Mariestads hamn har ett antal platser för uppställning av husbilar anordnats. Tekniska chefen och gatuchefen föreslår att avgiften för en uppställningsplats med tillhörande elanslutning ska vara 165 kronor per dygn inklusive moms. Alla beslut gällande taxor och avgifter
ska beslutas i kommunfullmäktige då dessa beslut inte är delegerade till någon nämnd.
Tekniska chefen och gatuchefen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat
tjänsteutlåtande att ta ut en avgift om 165 kronor per dygn inklusive moms för en husbilsuppställningsplats i Mariestads hamn och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för
beslut.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-04-25, Avgift för uppställning av husbilar.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur
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Kf § 84

KS 2014/206

Nyupplåning 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt 65 miljoner kronor år 2014.
Per Rosengren (V), Kent Kmety (V), Mikael Jonsson (V), Inga-Lill Berg (V), Charlotta
Mellberg (V) samt Pär-David Werner (V) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i samband med budgetbeslutet för år 2014 gett kommunstyrelsen
rätt att nyupplåna 10 miljoner kr. Ekonomichefen framhåller att detta lånebelopp sannolikt
inte kommer att räcka. Beslutet baserades på ett budgeterat driftresultat på 21 miljoner kr
samt en investeringsbudget om 65 miljoner kr. Prognos 1 visar på ett uppskattat driftsresultat för 2014 om 12 miljoner kr och investeringsprognosen uppgår till 121 miljoner kr inklusive exploatering.
Kommunstyrelsen har ännu inte gjort någon nyupplåning för år 2014. Kommunen har idag
ett minus om 23 miljoner kr på kommunkontot samt minus 8 miljoner kr på koncernens
gemensamma konto. Kommunen har en kredit om 70 miljoner kr. Likviditetsprognosen
visar att sektor samhällsbyggnad har behov av 48 miljoner kr fram till juli månad.
Enligt ekonomichefens bedömning behöver kommunen låna ytterligare 65 miljoner kr under år 2014. 40 miljoner kr av de 65 i nyupplåning kommer behövas första halvåret innevarande år. Resterande 25 miljoner kr behövs under hösten. Under året sker regelbundna avstämningar av läget på koncernkontot. Om kommunen får in pengar i kassan genom ej
budgeterade fastighetsförsäljningar eller motsvarande kommer inte nyupplåning ske med
hela beloppet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Marianne Kjellquist (S) begär att få lämna en protokollsanteckning.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Kjellquists (S) begäran om att få lämna en protokollsanteckning för beslut och finner att kommunfullmäktige godkänner Kjellquist (S)begäran.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning

Protokollsanteckning av Marianne Kjellquist (S):
Oppositionen har tidigare inte deltagit i beslutet om ytterligare upplåning. Vi anser att investeringarna har skjutit i höjden och i stället för att hålla nere kostnader har den tenderat att
kraftigt öka och det med anledning av majortetens beslut om investeringar i olika projekt
bl.a. Jubileumsteatern.
Vi vill inte hindra ekonomichefen i sitt arbete men vill markera den höga investeringsnivån.
Socialdemokratiska arbetarepartiet och Miljöpartiet
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-04-24, Nyupplåning 2014.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur
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KS 2014/229

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige entledigar Jan Marklund (S) från uppdraget att vara ersättare i socialnämnden. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Christian Agö (S) till ny
ersättare i socialnämnden efter Marklund.
Bakgrund

Jan Marklund (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i socialnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Socialnämnden
Jan Marklund
Christian Agö
Lönekontoret

Justerandes signatur
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Protokollsbilaga 1
Omröstning § 80
Namn och parti

JA

Jan Wahn (C)

X

NEJ

Gerd Larsson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Ingalill Bertilsson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Claes-Göran Henriksson (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

Rolf Rutgersson (M)

X

Monica Öhlund (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Justerandes signatur
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Omröstning § 80 (forts).
Namn och parti

JA

Cathrine Kronberg (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Per Rosengren (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Kent Kmety (V)

X

Avstår

Inga-Lill Berg (V)

X

Charlotta Mellberg (V)

X

Pär-David Werner (V)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Matz Erlandsson (MAP)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Anna Stenlund (MAP)

X

Rune Skogsberg

Frånv.

(C)

X

Leif Andersson (C)

X

Anita Öhlander (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Lennart Daghed (FP)

X

Margareta Alexandersson (KD)

X

Magnus Landgren (KD)

X

Nils Farken (MP)

X

Bengt-Erik Askerlund (KD)

X

Gabriella Svensson (SD)

X

Morgan Johansson (SD)

X

Summa

Justerandes signatur

23

21

Utdragsbestyrkande

2

3

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-05-26

Anslagsdatum

2014-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-06-30

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

