Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Beslutande organ

Sida 1

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Måndagen den 26 oktober 2015 kl 18.00-18.35

Beslutande

Se nästa sida.

Övriga deltagande

Anneli Bergqvist Gustavsson

Projektledare § 163

Utses att justera

Leif Udéhn (S) samt Henrik Karlsson (-)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet,

Sekreterare

………………………………………………………….

Paragrafer

157-168

Ola Blomberg
Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Leif Udéhn
Henrik Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Beslutande

Namn

Ledamöter

Jan Wahn (C), Ordförande
Cathrine Kronberg (M), 1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S), 2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Bert Levefelt (M)
Rolf Rutgersson (M)
Marianne Aldén (M)
Erik Ekblom (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Sandra Magnusson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Leif Andersson (C) Ersättare
Tuula Ojala (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Johansson (S)
Anette Karlsson (M)
Anita Ahl (M) Ersättare
Gunnila Norrman (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Jan Hallström (FP)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Mathias Törnblom (S) Ersättare
Elvy Enoksson (S) Ersättare
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Leif Andersson (S)
Marianne Kjellquist (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Leif Udéhn (S)
Sture Pettersson (S)
Lars-Göran Kvist (S) Ersättare
Elisabeth Ljungkvist (S) Ersättare
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Emil Frick (V) Ersättare
Mikael Jonsson (V)
Sara Wallmon (V)
Nils Farken (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
Ola Jonegård (SD)
Per Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2015-10-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-26

Anslagsdatum

2015-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-12-01

Sammanträdesprotokoll
Sida 5

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 157

Dnr 2920

Handlingar att anmäla
Anmälan av medborgarförslag som beslutats på nämndnivå

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Kiselvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att kommunen ska ordna ramper för iläggning och upptagning av kanoter
och kajaker vid Tidans utlopp och en bit längre upp i Tidan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 (§ 201) att avslå medborgarförslaget med
motiveringen att det redan finns möjligheter för iläggning och upptagning av kanoter
och kajaker vid andra ställen i närheten av Tidans utlopp (KS 2015/234).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 6

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 158

Dnr 2015/00369

Handling att anmäla: Medborgarförslag om att omgående
påbörja arbetet med att göra kommunens förskolor giftfria
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för
beslut.
Bakgrund

Martina Boklund Masatovic, Älgstigen 11 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att Mariestads kommun omgående ska påbörja arbetet med att göra
kommunens skolor och förskolor giftfria.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Martina Boklund Masatovic

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 7

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 159

Dnr 2015/00390

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

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Per Emteborg, Tivedsgatan 23 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska avskaffa bygglov för enklare solpaneler på privata villor.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Per Emteborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 8

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 160

Dnr 2015/00388

Handling att anmäla: Medborgarförslag om att anlägga en
skatepark i Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Jenny Holmén, Strandvägen 108 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska anläggas en skatepark i anslutning till en lekpark, förslagsvis på Karlsholme.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Jenny Holmén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 9

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 161

Dnr 2015/00393

Handling att anmäla; Motion om möjlighet till eget boende med
handledning och stöd för personer inom socialtjänstens
verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Marianne Kjellquist (s) samt Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun ska tillhandahålla lägenheter så att personer inom socialtjänstens
verksamhetsområde får ett eget ansvar och stöd i vardagen och möjlighet till ett eget
liv. Förslagsvis en uppstart med tre till fem lägenheter som efter uppföljning kan
utgöra en modell att arbeta vidare med.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Marianne Kjellquist
Janne Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 10

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 162

Dnr 2015/00394

Handling att anmäla: Motion om möjlighet att ansöka om
försörjningsstöd via internet (digitalt) med hjälp av e-legitimation
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska göra det
möjligt för kommunens invånare att ansöka om försörjningsstöd via internet med hjälp
av en giltig e-legitimation.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Janne Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 11

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 163

Dnr 3384

Information på sammanträdet, Nya politikerportalen:
Assistenten
Kommunfullmäktiges beslut

Projektledare Anneli Bergqvist Gustavsson informerar om Ciceron/Assistenten som
är den ”nya politikerportalen” på vilken samtliga kallelser och underlag till
kommunfullmäktiges sammanträden kommer att publiceras från och med november
2015. Handlingarna kommer därmed inte längre att publiceras på politikerportalen.
Informationen antecknas till protokollet.
Expedierats till:
Projektledare Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 12

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 164

Dnr 2015/00163

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under
beredning
Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen antecknas till protokollet.
Kommunfullmäktige uppmanar verksamhet teknik att skyndsamt hantera motionen
om att anlägga en konstgräsplan och kombinationsrink i nära anslutning till
Vadsbogymnasiet (KS 2012/0320). Motionen återremitterades till kommunstyrelsen
2013-04-29.
Bakgrund

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året. Administrativa
enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner och medborgarförslag.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar att kommunfullmäktige ska uppmana verksamhet teknik att
skyndsamt hantera motionen om att anlägga en konstgräsplan och kombinationsrink
i nära anslutning till Vadsbogymnasiet (KS 2012/0320). Motionen återremitterades
till kommunstyrelsen 2013-04-29.
Ordförande Jan Wahn (C) noterar att redovisningen antecknas till protokollet.
Ordföranden tar därefter upp Per Rosengrens (V) yrkande för beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Expedierats till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrative handläggaren Anneli Bergqvist Gustavsson
Verksamhet teknik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 13

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 165

Dnr 2015/00024

Kulturplan för Mariestads kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Kulturplan 2015-2022 för Mariestad.
Bakgrund

Kulturverksamheten har under en längre period arbetat med att ta fram en
kulturplan. Under 2015 har arbetet intensifierats. Underlaget bygger på workshops
och samråd med aktiva inom föreningsliv, studieförbund och fria aktörer. Under
sommaren har planen varit ute på remiss och innan dess har en referensgrupp läst
igenom dokumentet. Åtta svar har inkommit till kultur- och fritidsutskottet. Svaren
har i stor utstäckning beaktats i revideringen.
Syftet med kulturplanen är att skapa ett styrdokument som både kan motivera och
utveckla de olika kulturverksamheterna i kommunen. I grunden handlar det om att
stärka och synliggöra kulturen både internt och externt. Med en långsiktig plan
skapas en kontinuitet, fokuseringar och prioriteringar kan tydliggöras, samtidigt som
planen motverkar inre och yttre splittringar. Med denna kulturplan tar kulturen plats
och visar att den är en självklar del av samhällsutvecklingen.
Målet med planen, och arbetet med denna, är att tänja gränserna, verka för mångfald
och för att nå nya målgrupper, och på så sätt aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det
måste finnas utrymme för att ”tänka nytt”. Därför är den tänkt att vara ett levande
dokument, som kan revideras.
Dokumentet är i första hand en kommunal kulturplan, som behandlar hur den
kommunala verksamheten ska förvaltas och utvecklas under de närmaste åren.
Verksamheten kan, och ska inte, styra de verksamheter som ligger utanför den
kommunala verksamheten, samtidigt som den är helt beroende av samverkan.
Dokumentet lyfter därför fram vikten av andra kulturbärare.
Kulturplan Mariestad 2015–2022 pekar ut kulturen i Mariestads kommun som en
strategiskt viktig del av det övergripande utvecklingsarbetet. Det här är en sjuårsplan
som tar höjd och sikte mot Vision Mariestad 2030. Med sådana längre tidsperspektiv
måste karaktären på planen med nödvändighet bli övergripande. Texten varken kan
eller ska gå in på detaljer i de olika verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att planen
är tydlig, användbar, realistisk och – inte minst – unik. Det här är Mariestads
kommuns kulturplan. Och den ska naturligtvis gälla för hela kommunen, såväl stad
som landsbygd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Sida 14

Kommunfullmäktige
Kf § 165 (forts.)
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-08-26 (kommunchefens
förslag till beslut), Kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-08-26, Kulturplan 20152022 för Mariestad
Sammanställning remissvar med kommentarerer
Förslag till kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
Protokollsutdrag Kfu § 71/15 Kulturplan för Mariestads kommun
Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 15

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 166

Dnr 2015/00355

Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola F-9
och förskola
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade principerna för resursfördelningsmodell för grundskola F-9 samt resursfördelningsmodell för förskola
Bakgrund

Den 1 juli 2014 ändrades Skollagen enligt följande:
Kommuners resursfördelning:
8 a § Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens
och elevernas olika förutsättningar och behov.
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar
för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar
som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kom i juni 2014 ut med skriften
”Socioekonomisk resursfördelning till skolor - så kan kommunen göra” som en
vägledning och stöd för hur kommuner kan utforma sin resursfördelningsmodell. Med
hjälp av förordningar, SKL:s skrift och Skolverkets rapporter har sektor utbildning
tagit fram förslag på resursfördelningsmodeller för grundskola F-9 och för förskolan.
Resursfördelningsmodellen för grundskola F-9 består av:
Grundbelopp
• Grundtilldelning
• Strukturtilldelning
• Tilldelning för nyanlända barn och unga
• Tilldelning för lokalkostnader
• Tilldelning för skolor med få elever
• Särskola
• Tilldelning för fritidshem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Sida 16

Kommunfullmäktige
Kf § 166 (forts.)
__________________________

Tilläggsbelopp
• Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
• Tilldelning för modersmålsundervisning
Resursfördelningsmodellen för förskolan består av:
Grundbelopp
• Grundtilldelning
• Strukturtilldelning
• Tilldelning för lokalkostnader
• Tilldelning för skolor med få barn
• Tilldelning för nystart
• Tilldelning för nyanlända barn
Tilläggsbelopp
• Tilldelning för extraordinära stödåtgärder
Ärendet har hanterats av utbildningsnämnden som 2015-09-08 beslutade att föreslå
fullmäktige att anta de reviderade principerna för resursfördelningsmodell för
grundskolan f-9 samt för förskolan.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-27 (kommunchefens
förslag till beslut) Revidering av resursfördelningsmodell för grundskola F-9 och
förskola
Protokollsutdrag Un § 131/15, Reviderad resursfördelningsmodell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 166 (forts.)

__________________________
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg m.fl. 2015-08-18,
Resursfördelningsmodell
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell grundskola F-9
Förslag till reviderad resursfördelningsmodell förskola
Protokollsutdrag från Ksau § 405/15, Revidering av resursfördelningsmodell för
grundskola F-9 och förskola
Expedierats till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
Chef förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus
Grundskolechef Susanne Fransson
Ekonom Pia Svartén
Utbildningsnämnden
Nämndsekreterare Carina Törnell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 167

Dnr 2014/00320

Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola för barn
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola
inte längre är aktuellt, då ärendet att inrätta en kulturskola i Mariestads kommun tills
vidare har avslutats (Kfu § 31/15).
Bakgrund

I oktober 2014 inkom det ett medborgarförslag angående avgiftsfri kulturskola. Ärendet
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning och musikskolechefen inom sektor
ledning fick i uppdrag att bereda ärendet. Musikskolechefen ställde sig i sitt svar positiv
till en avgiftsfri musikskola vilket hon menade skulle möjliggör för fler grupper i
samhället att få tillgång till verksamheten och det skulle även stärka varumärket
Mariestad.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott med syfte att lämna in ett
tydligt svar på medborgarförslaget, då förslaget i den upprättade tjänsteskrivelsen avsåg
en avgiftsfri musikskola och inte en avgiftsfri kulturskola. Anledningen till att skrivelsen
hänvisade till en avgiftsfri musikskola, var för att det vid tillfället inte fanns någon
kulturskola i Mariestads kommun, även om det parallellt pågick en utredning om
möjligheter till att etablera en sådan. Ärendet om etablering av kulturskola avslutades
dock tills vidare på kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 7 april 2015.
Medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola är i dagsläget inte längre aktuellt
eftersom det inte finns någon kulturskola i Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-09-22, Uppföljning yttrande
om medborgarförslag gällande avgiftsfri kulturskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 167 (forts.)

___________________________
Protokollsutdrag Ksau § 21/15, Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-05, Kompletterande
yttrande om medborgarförslag gällande avgiftsfri musikskola
Skrivelse upprättad av musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 2015-01-15,
Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola
Protokollsutdrag från Kfu § 78/15, Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola för
barn
Expedierats till:
Åsa Tivemo
kulturchef Maria Henriksson
musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2015-10-26

Kommunfullmäktige
Kf § 168

Dnr 2015/00380

Valärende: Begäran om entledigande från uppdraget att
vara ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Evert Eklind (MAP) från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen för att få
utsett ny ersättare efter Eklind.
Bakgrund

Evert Eklind (MAP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
kommunfullmäktige.
Expedierats till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Evert Eklind

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

