Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-29

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, måndagen den 29 februari 2016 kl 18.00 – 19.50
Sammanträdet ajournerades 19.30 – 19.40.

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund § 21

Utses att justera

Erik Ekblom (M) och Björn Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

………………………………………………………….

Malin Eriksson

Paragrafer

§§ 13-27

Ordförande

……………………………………………….
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Erik Ekblom
Björn Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-29

Ledamöter

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Bert Levefelt (M)
Börje Andersson (M)
Anette Karlsson (M)
Elvi Fagerlund (M)
Erik Ekblom (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Siv Samuelsson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Dan Carlsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Helena Hallerhed (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Jan Hallström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Tuula Ojala (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Johansson (S)
Mathias Thörnblom (S)
Therése Weckström (S)
Janne Jansson (S)
Linnea Wall (S)
Leif Andersson (S)
Marianne Kjellquist (S)
Leif Udéhn (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Nilsson (S)
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Per Rosengren (V)
Emil Frick (V)
Kent Kmety (V)
Sara Wallmon (V)
Nils Farken (MP)
Mats Karlsson (MP)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
Marie Bivefors (SD)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
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ledamot
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-02-29

Anslagsdatum

2016-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-04-02
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Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 13

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla

Revisionsrapport avseende budgetprocessen

På uppdrag av kommunrevisionen har PwC granskat budgetprocessen i
Mariestads kommun. Syftet med granskningen har varit att undersöka huruvida
kommunstyrelsen har säkerställt goda förutsättningar för god ekonomisk
hushållning. (KS 2016/58)
__________________________
Medborgarförslag som beslutats på nämndsnivå

Medborgarförslag om att omgående påbörja arbetet med att göra kommunens
förskolor och skolor giftfria. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att
överlämna förslaget till utbildningsnämnden för beslut. Utbildningsnämnden
beslutade 2016-01-12 att avslå medborgarförslaget med motiveringen att skolor
och förskolor följer och arbetar aktivt efter det regelverk som finns gällande
miljön i dessa verksamheter. (KS 2015/369)
Medborgarförslag om att byta ut plasttallrikar och plastglas mot porslin och
vanliga glas på Flitiga Lisan och andra skolor där det förekommer.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att överlämna förslaget till
utbildningsnämnden för beslut. Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-09 att
avslå medborgarförslaget med motiveringen att nämndens verksamheter följer
det regelverk som finns gällande miljön (plasten i tallrikarna och glasen som
används är godkänd för livsmedel) samt att plasttallrikar och plastglas används
av arbetsmiljöskäl. (KS 2015/430)
Medborgarförslag om vägbula vid övergången Strandvägen/Annedalsgatan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 att överlämna förslaget till tekniska
nämnden för beslut. Tekniska nämnden beslutade 2016-01-26 att tillstyrka
medborgarförslaget. (KS 2015/320)

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Utbildningsnämnden, Carina Törnell

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 14

Dnr 2016/00091

Motion om att Mariestads kommun ska använda det
förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till tekniska nämnden för beredning.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
använda det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark. För
att börja använda EcoPar bör kommunen samverka med VänerEnergi AB som
redan använder tidigare nämnda bränsle i sin fordonspark och även har en
struktur med tankställe och kort för enskilda fordon.

Expedieras till:
Mats Karlsson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 15

Dnr 2016/00101

Motion om möjlighet till kommunal borgen för bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Sture Pettersson (S) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för
fiberföreningar med sin huvudsakliga verksamhet i Mariestads kommun att
ansöka om kommunal borgen för bredbandsutbyggnad.
Vid mötet reviderar Pettersson (S) motionen att gälla fiberföreningar med
verksamhet endast i Mariestads kommun.

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 7

Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 16

Dnr 2016/00102

Motion om krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Janne Jansson (S) och Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun inklusive dotterbolag ska skriva in i alla upphandlingsdokument att
kollektivavtal ska vara obligatoriska för anbudsgivning på verksamheter som
finansieras med skattemedel för de företag och organisationer som har anställd
personal.

Expedieras till:
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Janne Jansson
Nils Farken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 17

Dnr 2016/00062

Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier
och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner
inom Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beredning.
Bakgrund

Pia Westergren, Liars väg 6 på Torsö har i ett medborgarförslag föreslagit att
Mariestads kommun ska införa ett allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner.

Expedieras till:
Pia Westergren
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 18

Dnr 2016/00063

Medborgarförslag om förbud att sälja fyrverkerier och/eller
pyroteknisk utrustning i Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.
Bakgrund

Una Modig, Krontorp, Hinkan 1 i Mariestad har i medborgarförslag föreslagit
att Mariestads kommun ska införa ett totalt förbud att sälja fyrverkerier
och/eller pyroteknisk utrustning.

Expedieras till:
Una Modig
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 19

Dnr 2016/00053

Medborgarförslag om att införa två timmars gratis parkering
i Mariestads centrum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för
beredning.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att Mariestads kommun ska införa två timmars gratis parkering i
centrum.

Expedieras till:
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 20

Dnr 2016/00098

Interpellation till socialnämndens ordförande om våld i nära
relationer
Med fullmäktiges medgivande ställer Peringe Carlsson (S) en interpellation till
socialnämndens ordförande Jan Hallström (L). Interpellationen avser våld i nära
relationer och vilka initiativ socialnämndens ordförande har för avsikt att ta för
att förebygga att detta inträffar.
Jan Hallström (L) besvarar interpellationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 21

Dnr 2888

Information om vattenvårdsplan för Vänern
Sara Peilot informerar om Vänerns vattenvårdsförbunds pågående arbete med
revidering av vattenvårdsplan för Vänern. Förbundet kommer under kommande sex
år fokusera sitt arbete kring fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor, nämligen:
1. Vänerns dricksvatten
2. Vänerns vikar
3. Inga invasiva främmande arter till Vänern
4. Giftfri Vänern
5. Vänerns tillgängliga stränder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 22

Dnr 2014/00183

Motion om att anställa en miljö- och kvalitetsstrateg inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att det enligt befintligt samverkansavtal avseende
miljö- och byggnadsnämnden framgår att samverkan ska syfta till att bidra till att
tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunspecifika frågor för var och en
av medlemskommunerna kring strategiska miljöfrågor, naturvårdsfrågor, frågor
relaterade till den byggda miljön m.m. Kostnaden för det miljöstrategiska arbetet ska
därmed belasta miljö- och byggnadsnämndens befintliga budget.
Anställningen ska placeras inom sektor samhällsbyggnad, miljö- och byggnadsverksamheten, men även knytas till det interna nätverket av kvalitets- och
miljöutvecklare. Genom denna placering tillgodoses såväl behovet av
kommunövergripande miljöstrategisk kompetens, som verksamhetens behov av
kompetens inom miljöområdet.
Motionen är därmed besvarad.
Bakgrund

Nils Farken (MP) och Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att en
miljöstrateg ska anställas under kommunstyrelsens verksamhetsområde för
övergripande miljöarbete. I motionen föreslås vidare att en miljö- och
kvalitetsstrategi fastställs. Motionen överlämnades till sektor ledning för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att återremittera ärendet för att
kompletteras med ett underlag som beskriver inom vilken verksamhet tjänsten ska
vara placerad, hur tjänsten ska finansieras samt hur tjänstens placering påverkar
MTG-samarbetet inom miljö- och byggnadsnämnden.
Dåvarande chefen för sektor ledning konstaterade att kommunstyrelsens
arbetsutskott 2014-04-14 beslutat att tjänsten som miljöstrateg skulle återföras från
kommunledningskontoret till miljö- och byggnadsförvaltningen snarast. Vidare
konstaterades då att, i enlighet med Mariestads kommuns verksamhetsmodell,
tjänsten som miljöstrateg borde ligga centralt under sektor ledning. Miljöstrategiskt
arbete består till stor del till att driva, samordna, kvalitetssäkra och följa upp
miljöarbetet i kommunen. Det miljöstrategiska arbetet är något som berör alla
kommunens verksamheter och bör då lämpligen skötas centralt i samverkan med
övriga kommunövergripande funktioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Arbetsuppgifterna för miljöstrategen innefattar bland annat att implementera
arbetet med beslutade miljömål ur olika styrdokument. Dessa styrdokument är i
de allra flesta fall beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket
gör det naturligt att arbetet med målen görs av personal från sektor ledning.
Den då nyinrättade kvalitets- och hållbarhetsenheten som enligt verksamhetsmodellen ska/skulle innefatta de strategiska funktionerna miljö, kvalitet,
folkhälsa och tillgänglighet, ansågs ge goda förutsättningar för att skapa ett
enhetligt, tydligt, effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Verksamheterna har även
meddelat ett behov av ett gemensamt och enhetligt arbete och stöd med dessa
frågor.
För att möjliggöra ett framgångsrikt miljöstrategiskt arbete krävs även en närhet
med andra övergripande och samordnande funktioner som exempelvis
kommunikation, upphandling, ekonomi och administration, vilket alla är
funktioner som finns på sektor ledning. I andra kommuner är det även brukligt
att miljöstrategtjänsten finns placerad i en central funktion i kommunen.
Miljö-och byggnadsverksamheten redovisade följande uppfattningar och
åsikter: Verksamheten saknar medel för denna tjänst. De ska dessutom i högre
grad arbeta med ren myndighetsutövning och detta i enlighet med ett uppdrag
från MTG-styrgrupp. Nämndens budget och verksamhetsplan har enl. miljöoch byggnadschefen anpassats utifrån detta, med konsekvensen att
miljöstrategtjänsten kommit att upphöra. Detta påverkar kommunens
visionsarbete och arbetet utifrån vårt varumärkeslöfte.
Det miljöstrategiska uppdraget som fram till årsskiftet 2013/2014 utfördes av
miljö- och byggnadsverksamheten är alltså numera bortprioriterat. Det var ett
uppdrag som omfattade alla de tre samverkande kommunerna. Under de senare
åren har miljöstrategen bland annat arbetat med att ta fram arbetsformerna för
kommunala miljömålsarbetet och för att kommunen ska kunna årligen avlämna
ett miljöbokslut. För detta arbete erhölls visst begränsat statligt stöd.
Det senare arbetet är alltså avslutat och nu är det enligt verksamheten upptill
respektive kommun axla detta ansvar. Det har enligt verksamheten inte varit
aktuellt att miljö- och byggnadsnämnden skulle ha just denna uppgift utan
nämnden har försökt att hjälpa igång de tre kommunerna genom ett initialt
arbete i projektform.
Övrigt miljöstrategiskt arbete inom miljö- och byggnadsnämnden såsom
Agenda 21 har även det numera bortprioriteras. Orsaken till denna prioritering
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Kommunfullmäktige
Kf § 22 (forts).

________________________________
uppges vara att budetramarna successivt har minskat. Dessutom hänvisas till att
MTG-styrgrupp uttalat att nämnden mer ska arbeta med ren myndighetsutövning.
Värt att notera är dock att det i gällande samverkansavtal, 2 § Ändamål och
verksamhet, står att läsa; Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta
till att:
-

Verkställa en väl fungerande kommunal myndighetsutövning inom
miljö- och byggnadsområdet till minst den nivå som gällande
lagstiftning anger.

-

Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och
ekonomi jämfört med om medlemskommunerna ska bedriva
motsvarande verksamhet var för sig.

-

Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för
kommunspecifika frågor för var och en av medlemskommunerna kring
strategiska miljöfrågor, naturvårdsfrågor, frågor relaterade till den
byggda miljön m.m.

Chefen för sektor ledning föreslog då (2014) att:
-

Anställningen som miljöstrateg ska finnas inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde, under sektor ledning.

-

En miljö-och kvalitetsstrategi fastställs under hösten (2014).

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 att återremittera ärendet för
komplettering enligt ovan.
Nuläge:
Sedan våren 2015 finns ingen anställd miljöstrateg inom Mariestads kommun.
Konsekvensen av det är att ingen enskild medarbetare ansvarar för de uppgifter
som normalt hör till området eller arbetar med miljöfrågorna utifrån Vision
2030. Verksamheterna i de olika sektorerna utarbetar fortfarande miljömål, men
har ingen naturlig avlämningspunkt eller stöd i kvalitetssäkringen av miljömålen.
Under år 2015 och även under år 2016 har förändringar skett och kommer
förändringar att ske av den år 2014 tillskapade kvalitetsenheten. Bl.a. har
funktioner avvecklats.

Justerandes sign
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Sedan 2014/2015 har samtliga sektorer utsett ”egna” kvalitetsutvecklare som i
kommunövergripande frågor samarbetar i interna nätverk.
Om en ny miljöstrateg ska anställas och finansieras (medel saknas i nuvarande
budget) under sektor ledning, bör man enligt chefen för sektor ledning pröva
om även de befintliga kvalitetsutvecklarna ska organiseras
kommunövergripande.
Alternativet till att nyanställa är/kan vara att sektor samhällsbyggnad, miljö- och
byggnadsverksamheten, ges i uppdrag att inom nuvarande organisation
tillhandahålla erforderlig miljöstrategisk kompetens. (I enlighet med
formuleringen i gällande samverkansavtal).
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för att
förtydliga beslutsformuleringen. Rosengren (V) yrkar vidare att fullmäktige ska
överlämna motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande avseende
finansieringen av den aktuella tjänsten.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) frågar om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Motion av Nils Farken (MP) och Marianne Kjellquist (S) i vilken de föreslår att
en miljöstrateg anställs under kommunstyrelsens verksamhetsområde för
övergripande miljöarbete.
Kommunfullmäktige
Kf § 22 (forts).
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Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Stefan Wallenå 2015-12-22,
Motion om att anställa en miljö- och kvalitetstrateg inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Motion om att anställa en
miljö- och kvalitetstrateg inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Expedieras till:
Marianne Kjellquist
Nils Farken
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Chef för sektor ledning Stefan Wallenå
Ekonomichef Jonas Eriksson
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Dnr 2015/00151

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Ladukärr

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Ladukärr.
Bakgrund

Gällande stadsplaner i området är föråldrade och stämmer inte med vår tids
behov av bostadsstandard. Planändringen vill ge förutsättningar för
tillbyggnader och samtidigt säkerställa områdets kvaliteter och särdrag.
Uppdraget påbörjades våren 2015 och färdigställs våren 2016.
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 stadsplanechef Tina Karling Hellsvik samt planarkitekt
Hanna Asp 2016-01-19, Beslut om antagande: Detaljplan för del av Ladukärr.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort,
Antagandehandling upprättad i januari 2016.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort,
Granskningsutlåtande upprättad i januari 2016.
Förslag till detaljplan för del av Ladukärr, Mariestads centralort, Plankarta med
planbestämmelser.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson, Beslut om antagande:
detaljplan för del av Ladukärr.
Expedieras till: Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp

Justerandes sign
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Dnr 2016/00041

Revidering av samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till samlingsförvaltningspolicy
för Vadsbo museum med de tillägg som föreslogs på sammanträdet.
Bakgrund

Vadsbo museums samlingsförvaltningspolicy antogs av kommunfullmäktige
2015-06-15 (tillsammans med handlingsprogam för Vadsbo museum).
Dokumentet är skapat för att säkerställa en god samlingsförvaltning och till
dokumentet är rutindokument som lånehandlingar, riskhantering, städhantering
och gallringdokument kopplade.
Enligt museets handlingsprogram ska samlingsförvaltningspolicyn revideras en
gång om året om behov föreligger. I det inventerings- och gallringsarbete som
påbörjats ser museet att stycket som gäller gallring behöver förtydligas bland
annat med anledning av att det är nya förutsättningar som gäller i avtalet mellan
kommunen och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med Johan
Abrahamssons (M) tillägg.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Abrahamsson (M) yrkar även att stycket om referensgruppen (på sidan sex i
förslaget), kompletteras med att Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
utöver tre ledamöter också ska utse tre ersättare.
Abrahamsson (M) yrkar vidare att stycket om referensgruppen ska kompletteras
med följande text: ”I de fall Vadsbo hembygds- och fornminnesförening inte är
fulltaliga vid referensgruppens möten kommer föreningens beslut och skrivelser
att lämnas utan beaktande och inte tas upp för fortsatt beredning”.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med
Abrahamssons (M) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslagen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 24 (forts).

________________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-01-27,
Revidering av samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-29,
Revidering av samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum – förslag till revidering
Samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum antagen av Kf 2015-06-15

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Konservator Therese Håkansson
Kulturchef Maria Henriksson
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Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 25

Dnr 2016/00033

Avfallstaxa för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för
Mariestads kommun att gälla från och med 2016-05-01.
Ledamöterna från vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett
förslag till avfallstaxa för Mariestads kommun. I en separat bilaga återfinns en
sammanfattning av de föreslagna förändringarna. Taxan kommer att samordnas
succesivt med övriga kommuner inom AÖS de kommande två till tre åren.
Direktionen inom AÖS beslutade 2016-01-25 att föreslå Mariestads kommun
att anta förslag till avfallstaxa i Mariestad samt att avfallstaxan träder i kraft den
1 maj 2016.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Per Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet med hänvisning till
att taxan ska vara solidarisk. Med detta avser Rosengren (V) att barnfamiljer och
andra som använder blöjor/sanitetsskydd inte ska tvingas betala en högre taxa på
grund av att tunnorna behöver tömmas oftare.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Socialdemokraterna begär ajournering och sammanträdet ajourneras mellan klockan
19.30 – 19.40.
Ordförande Jan Wahn (C) frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
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________________________________
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige
godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
röstar ja. Den som vill att fullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med
Rosengrens (V) yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 38 ja-röster och 6 nej-röster (5 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag och
antar avfallstaxan för Mariestads kommun att gälla från den 1 maj 2016.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg
2016-01-25 § 3, Avfallstaxa Mariestad.
Förslag till avfallstaxa Mariestad upprättad av Avfallshantering Östra Skaraborg.
Avfallstaxa Mariestad - sammanfattning av föreslagna förändringar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-28, Avfallstaxa för
Mariestads kommun

Expedieras till:
Avfallshantering Östra Skaraborg
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Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 26

Dnr 2016/00054

Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Gunnila Norrman (M) från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos Länsstyrelsen
för att få utsett ny ledamot efter Norrman (M).
Bakgrund

Gunnila Norrman (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Gunnila Norrman
Lönekontoret
Länsstyrelsen
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Sida 24

Sammanträdesdatum
2016-02-29

Kommunfullmäktige
Kf § 27

Dnr 2923

Entledigande och val av ledamot i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Gunnila Norrman (M) från uppdraget att vara
ledamot i utbildningsnämnden.
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige ersättaren Jonas Ivarsson (M) till
ny ledamot i utbildningsnämnden efter Norrman (M).
Till ny ersättare efter Ivarsson (M) väljer fullmäktige Anna Beata Stenberg (M).
Bakgrund

Gunnila Norrman (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara
ledamot i utbildningsnämnden.

Expedieras till:
Gunnila Norrman
Jonas Ivarsson
Anna Beata Stenberg
Lönekontoret
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2016-02-29

Protokollsbilaga 1
Omröstning § 25
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Dan Carlsson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

NEJ

Marianne Aldén (M)

Frånv.

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Börje Andersson (M)

Justerandes sign

Avstår

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 26

Sammanträdesdatum
2016-02-29

Omröstning § 25 (forts.)
Namn och parti

JA

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

NEJ

Fredrik Vuoluterä (S)
X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Emil Frick (V)

X

Kent Kmety (V)

X

Nils Farken (MP)

X

Mats Karlsson (MP)

X

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (SD)

X
X

Christer Dalvik (MAP)

Justerandes sign

Frånv.

X

Marianne Johansson (S)

Henrik Karlsson (-)

Avstår

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

38

6

Utdragsbestyrkande

5

