Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-29

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad kl 18:00 – 19.55

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Mats Palmerius, Marietads fyrsällskap
Bo Björk, Mariestads fyrsällskap
Jonas Eriksson, ekonomichef
Håcan Lundqvist, controller

§2
§2
§3
§3

Utses att justera

Ida Ekeroth och Emil Gullbrantz

Plats och tid för justeringen

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes sign

Emil Gullbrantz

Utdragsbestyrkande

§§ 1-13

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Marita Lundqvist (M)
ersättare
Erik Ekblom (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Sandra Magnusson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Anita Ahl (M)
ledamot
Rolf Rutgersson (M)
ledamot
Jonny Odhner (M)
ersättare
Ingbritt Andersson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Emil Gullbrantz (C)
ersättare
Leif Andersson (C)
ledamot
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Jan Hallström (L)
ledamot
Morgan Forsberg (KD)
ledamot
Sven-Inge Eriksson (KD)
ersättare
Håkan Fernström (S)
ersättare
Marina Smedberg (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Janne Jansson (S)
ledamot
Eivor Hallén (S)
ersättare
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Gun-Britt Alenljung (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Mathias Törnblom (S)
ersättare
Marianne Johansson (S)
ledamot
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Per Rosengren (V)
ledamot
Sara Wallmon (V)
ledamot
Chris Nygren (V)
ersättare
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
Bengt Erik Askerlund (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Ola Jonegård (-)
ledamot

Utdragsbestyrkande

ej § 1

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2018-01-29

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Anslagsdatum

2018-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-02-28

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunfullmäktige
Kf § 1

Dnr 2018/00057

Handlingar att anmäla

Medborgarförslag om en vippfyr i hamnoområdet (KS 2017/380)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Bakgrund

Bo Björk, Rapphönsvägen 5 i Mariestad, har lämnat in ett medborgarförslag där
de föreslår att Mariestads kommun ska sätta upp en vippfyr i hamnområdet.
___________________________
Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid infarten till
djurkyrkogården (KS 2017/442)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för
beredning och beslut.
Bakgrund

Siv Calvert Jansson på Tallstigen 8 i Mariestad, har lämnat in ett
medborgarförslag där hon föreslår att trafiksäkerheten vid infarten till
djurkyrkogården ska förbättras i form av en hänvisningsskylt.
____________________________
Motion om porrfri skolgång (KS 2018/75)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till sektor utbildning för
beredning.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att alla barn i Mariestads skolor och
förskolor ska skyddas från porr genom att det installeras porrfilter på all
kommunal utrustning samt att sektor utbildning ska ta fram en policy om
porrfri skolgång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Beslut i tekniska nämnden (KS 2017/239)

Medborgarförslag om ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled.
Harald Karlge har lämnat in ett medborgaförslag om att Leksbergsvägen ska
stängas av för in- och utfart för motorfordon vid cirkulationsplatsen
Marieforsleden/Leksbergsvägen. Karlge föreslår även att Leksbergsvägen ska
stängas av vid Drottning Kristinas väg och att det ska göras en vändplan där.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden
för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2017-12-19 att avslå medborgarförslaget.
____________________________
Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens
verksamhetsområden (KS 2017/258)

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vård
och omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har
verkställts inom föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för ej verkställda beslut för kvartal tre år
2017.
Expedieras till:
Socialnämnden, Helena Andersson
Sektor samhällsbyggnad, Thomas Johansson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Utbildningsnämnden, Carina Törnell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunfullmäktige
Kf § 2

Dnr 3384

Information från Mariestads Fyrsällskap

Kommunfullmäktiges beslut

Mats Palmerius och Bo Björk från Mariestads fyrsällskap informerar fullmäktige
om föreningens arbete med att renovera och restaurerar fyrar och sjömärken i
Mariestad. Fyrsällskapet firar 10-årsjubileum år 2018 och sedan starten 2008 har
man renoverat sex fyrar och fyra sjömärken. Sällskapet bildades för att värna
och sprida kunskap om fyrarna runt Mariestad.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunfullmäktige
Kf § 3

Dnr 2017/00391

Information: Finansiell profil Mariestads kommun 2014-2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har utvecklat en finansiell
benchmarkingmodell som man kallar för ”Den finansiella profilen” och den
används av cirka 150 kommuner i Sverige.
Varje kommun som samarbetar med KFi erhåller årligen en rapport kring
modellen. Mariestads kommun har nu fått årets (2017) rapport som omfattar
perioden 2014-2016.
Slutsatsen från rapporten är att den finansiella utvecklingen för perioden 20142016 har resulterat i en svagare finansiell profil och att under 2016 var alla de
fyra finansiella perspektiven svagare eller låg på ett lägre genomsnitt än för
Västra Götaland och Hallands län men även i förhållande till riket.
Ekonomichef Jonas Eriksson och controller Håcan Lundqvist informerar
fullmäktige om den finansiella profilen på sammanträdet.
Underlag för beslut

KFi-rapport

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Controller Håcan Lundqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 4

Dnr 2017/00406

Revidering av reglemente för attest och kontroll av
ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderat reglemente
för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.
Bakgrund

I Mariestads kommun finns sedan tidigare ett reglemente för attest och kontroll
av ekonomiska transaktioner. Med anledning av organisatoriska förändringar
samt ett förändrat arbetssätt med en större andel elektroniska transaktioner
behöver reglementet uppdateras.
Redovisningsenheten har med anledning av ovanstående upprättat ett förslag
till reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.
Revideringen innefattar en översyn av uppbyggnaden och rubriksättningen i
reglementet, justeringar kopplat till sektorsorganisationen (istället för tidigare
förvaltningsorganisation) samt även tydliggörande av roller för respektive
attestnivå och beställningar.
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 Ks § 16/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-02,
Revidering av reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner
Tjänsteskrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2017-12-11,
Revidering av reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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____________________________
Förslag till reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska
transaktioner
Nuvarande reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Expedieras till:
Redovisningschef Lars Bergqvist
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 5

Dnr 2016/00136

Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till
bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun år 2017-2025.
Bakgrund

Bostadsbyggandet står i fokus i hela vår region. Med anledning av detta gav
kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 mars 2016 stadsplaneavdelningen i
uppdrag att upprätta ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Mariestads
kommun. Planavdelningen har i enlighet med uppdraget upprättat ett förslag till
program som även har samråtts med kommunchefens ledningsgrupp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-27 att förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun skulle bli föremål för
samråd. Samrådet pågick under perioden 6 oktober 2017 till och med 10
november 2017.
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och
således ett strategiskt kommunövergripande dokument. Syftet med
bostadsförsörjningsprogrammet är att tydliggöra kommunens bostadspolitik
samt att upprätta detaljplaner för att kunna tillgodose en stor efterfrågan av
bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet vilar starkt på prognoser om
framtiden, vilket gör att det inte är en exakt vetenskap.
För att främja ett ökat byggande har regeringen genomfört ändringar i plan- och
bygglagen och initierat en kontinuerlig dialog med kommunerna genom att
skärpa kravet på bostadsförsörjningsprogram. Minst en gång per mandatperiod
ska en dialog om bostadsförsörjning ske mellan kommunen och länsstyrelsen.
Enligt lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1 383) ska kommunen samråda
med berörda kommuner samt ge Länsstyrelsen och aktörer med ansvar för
regionalt tillväxtarbete tillfälle att yttra sig.
I samrådshandlingen för Mariestads översiktsplan 2030 fastslog kommunen om
nya övergripande mål och ställningstaganden för planering och byggande.
Samma principer präglar även bostadsförsörjningsprogrammet. Ett mål som
har fått stor uppmärksamhet i både översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens målsättning att bygga 2000 nya bostäder fram till år
2025. Målet härstammar från Boverkets analys där det framkommer att det är
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____________________________
stor bostadsbrist i Sverige och att det finns ett behov av att tillskapa 700 000
nya bostäder i landet. Utslaget på en stad i Mariestads storlek innebär det att
kommunen behöver bygga cirka 1700 - 2000 bostäder.
I bostadsförsörjningsprogrammets beskrivs olika stadsbyggnadskvaliteter som
åskådliggör stadsplaneavdelningens syn på hur Mariestads stadsmiljö bör
utformas i en tid av stora förändringar. Det finns idag många utmaningar inom
stadsplaneringen. En viktig aspekt i den framtida stadsplaneringen är att den ska
främja en hållbar utveckling med människan i centrum, för att Mariestad ska bli
en bra stad att såväl besöka som att bo och verka i.
De föreslagna stadsbyggnadsprinciperna i programmet är tänkta att ge
vägledning i den konkreta utformningen av Mariestads stadsmiljöer. De ska
vara ett arbetsverktyg i den praktiska stadsplaneringen i såväl detaljplaner som i
handläggningen av bygglov. Stadsbyggnadsprinciperna är ett första steg i arbetet
med att utveckla diskussioner kring stadskvaliteter som kan leda till
gemensamma förhållningssätt i viktiga frågor.
Efter samråd har Länsstyrelsen och Gullspång kommun yttrat sig. I
antagandehandlingen har förändringar av redaktionell karaktär enligt nedan
gjorts:
-

Förtydligande av upplåningsformer.

-

Förtydligande av hur planerad bostadsbyggnation leder fram till att olika
gruppers bostadsbehov tillgodoses.

-

Förtydligande av bostadsbehov för våldsutsatta och ekonomiskt
resurssvaga.

-

Förtydligande av upphovsman bakom prognoser.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) och Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign
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____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 214/2017.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26,
Beslut om antagande: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun.
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Mona Nilsson 2017-11-26, Beslut om
antagande: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun
Antagandehandling: Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun
Samrådsredogörelse

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Planarkitekt Eric Söderström

Justerandes sign
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Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sida 13

Sammanträdesdatum
2018-01-29
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Dnr 2016/00451

Beslut om antagande: Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl,
Mariestad centralort, Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Nolhagen 3:6 mfl,
Mariestads kommun.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att
budgetera rubricerad detaljplan för genomförande.
Bakgrund

Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under
uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt
inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Detaljplanen för Nolhagen 3:6 mfl är
nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan.
Huvudsyftet med detaljplanen för Nolhagen 3:6 mfl är att möjliggöra fortsatt
utveckling av bostadsområdet Sjölyckan enligt intentionerna i tidigare
dokument och beslut. Detaljplanens syfte är även att skapa byggrätter för nya
bostäder i ett attraktivt läge där platsspecifika värden tas tillvara genom att ny
bebyggelse i stor utsträckning anpassas till befintlig topografi.
Detaljplaneförslaget utgår från den fördjupning av översiktsplanen som tagits
fram för i norra Mariestad; Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (2010)
och detaljplanen för den tidigare etappen i Sjölyckan; Dp491 (2013).
Detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i tidigare handlingar,
dock har strukturen förändrats för att bli ekonomiskt genomförbar i
förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden,
dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Anette Karlsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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____________________________
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 9/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-02,
Beslut om antagande, Detaljplan för Nolhagen 3:6 mfl, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2017-12-21, Detaljplan
för Nolhagen 3:6 mfl, Mariestads kommun
Plankarta, antagandehandling
Planbeskrivning, antagandehandling
Granskningsutlåtande
Markteknisk undersökningsrapport upprättad av Mitta Geoteknik 2018-01-08

Expedieras till:
Planarkitekt Hanna Asp
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Exploateringschef Erik Randén
Bygglovschef Malin Bengtsson
Projektchef Johan Bengtsson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova

Justerandes sign
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Dnr 2017/00358

Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att upprätta verksamhetsområde för
kommunens allmänna VA-anläggning som omfattar fastigheterna
Sandbäcken 4:1, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 och Grangärdet 3:2, 3:3 enligt
dokumentet Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i
Sandbäcken, Mariestads kommun. Detta för vattentjänsterna vatten och
spillvatten.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med
Sandbäckens samfällighetsförening för övertagande av samfällighetens
ledningsnät.

Bakgrund

Sju fastighetsägare i Sandbäcken, Mariestads kommun, har på egen bekostnad
anlagt ett ledningsnät för vatten och spillvatten som kopplats till det
kommunala ledningsnätet. Fastigheterna ingår inte i verksamhetsområdet för
allmänna vattentjänster i Mariestads kommun, föreningens förhållande till
kommunen har istället reglerats via avtal. Föreningen har kontaktat kommunen
med önskan om att deras fastigheter ska omfattas av det kommunala
verksamhetsområdet.
Området ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde och enligt lagen
om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att upprätta
verksamhets-område för vatten och spillvatten för fastigheterna. Kommunen
antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 och enligt denna är Sandbäcken ett
område som kommunen ska införliva i verksamhetsområdet under 2017.
Eftersom det finns ett befintligt ledningsnät i området har det befintliga
ledningsnätet besiktigats i enlighet med det som sägs om övertagande av
befintliga anläggningar i VA-planen. Besiktningen påvisade vissa brister i
ledningsnätet som samfälligheten nu har ställt iordning så att ledningsnätet är
komplett. Om kommunen tar över ledningsnätet behöver ledningarna skyddas
med ledningsrätt. För detta ska kommunen inkomma med ansökan till
Lantmäteriet och fastighetsägarna behöver medge intrånget som ledningarna
innebär på fastigheterna. Verksamhet teknik rekommenderar att det ingår i
avtalet för ett övertagande att fastighetsägarna lämnar markupplåtelse för ett sex
meter brett område där ledningarna är belägna utan ersättning och att
ersättningen är en del av värderingen. Föreningen erlade en anläggningsavgift
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när de anslöts år 2002 och det brukliga är att kommunen betalar tillbaks
anläggningsavgiften som föreningen erlade med en avskrivningstid om 30 år vid
ett övertagande och att nya anläggningsavgifter erläggs enligt rådande taxa.
I tabellen nedan redovisas det uppskattade värdet av ledningsnätet och
ersättning för markintrång respektive ersättning för erlagd anläggningsavgift
med avdrag för 15 år.
Ersättning till samfällighetsföreningen

Kronor

_______________________________________________________
Värde ledningsnätet

900 000

Markintrång

30 000

Ersättning anläggningsavgift

80 000

Osäkerhet

10 procent

__________________________
Summering ersättning till förening

909 000 – 1 111 000

Varje fastighetsägare ska erlägga en anläggningsavgift till kommunen när
fastigheten tas in i verksamhetsområdet. Summan av de sju fastigheternas
anläggningsavgifter enligt 2017 års VA-taxa är ca 970 000 kr.
Det summerade värdet av anläggningsavgifterna för fastigheterna i föreningen
ligger inom intervallet för uppskattningen av den summerade ersättningen till
föreningen. Förslaget är att ersättningsgraden ska vara lika stor som de samlade
anläggningsavgifterna och att dessa kostnader kvittas mot varandra.
Tekniska nämnden beslutade 2017-10-17, § 185 att föreslå kommunfullmäktige
besluta om att upprätta verksamhetsområde för kommunens allmänna VAanläggning som omfattar fastigheterna Sandbäcken 4:1, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 och
Grangärdet 3:2 och 3:e i enlighet med dokumentet Verksamhetsområde för den
allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, Mariestads kommun samt föreslå att
kommunstyrelsen tecknar avtal med Sandbäckens samfällighetsförening för
övertagande av samfällighetens ledningsnät.
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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 Ks § 7/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun
Protokollsutdrag Tn § 185/17 – Verksamhetsområde för Sandbäcken i
Mariestads kommun
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken,
Mariestads kommun inklusive karta

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin
VA-ingenjör Amanda Haglind
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
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Dnr 2017/00451

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för ställplatserna i Mariestads
kommun till:
-

160 kr/dygn utan tillgång till el

-

190 kr/dygn med tillgång till el

Taxan gäller från och med 2018-02-01.
Bakgrund

Verksamhet teknik har gjort en översyn av taxorna för ställplatser för husbilar. I
översynen konstateras att taxan i Mariestad är lägre än på många platser i
närområdet och med anledning av detta föreslås att taxan bör höjas för att ligga
i nivå med avgifterna för andra ställplatser i närområdet samt även för den
service som erbjuds.
Nuvarande avgift för ställplats utan el är 140 kr/dygn och med el 165 kr/dygn.
Tekniska nämnden beslutade 2017-12-19, § 251 att föreslå fullmäktige att
besluta att höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 160 kr/dygn
utan el och 190 kr/dygn inklusive el.
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 Ks § 6/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-02,
Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad
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Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2017-12-17, § 251 – Taxor för
ställplatser för husbilar i Mariestad

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunfullmäktige
Kf § 9

Dnr 2017/00452

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner” med justeringen att meningen ”Alla nya
gång- och cykelvägar som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ändras till ”Alla nya gångoch cykelvägar som byggs ska i möjligaste mån ha belysning”.
Ledamöterna i Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande.
Bakgrund

I september 2014 gav tekniska nämnden (TN § 200) verksamhet teknik i
uppdrag att se över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet.
Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med
tillhörande handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering
genomförts. Med anledning av detta har en större genomgång och omarbetning
genomförts och verksamhet teknik har tagit fram ett förslag till nytt
trafiksäkerhetsprogram.
Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver
bland annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i
kommunerna samt ett antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för
att uppnå en säkre trafikmiljö och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett
annat syfte md trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd till verksamheten kring
arbetet med olika åtgärder för att skapa en säker trafikmiljö och genomföra
åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt samt ge en tydlig bild av detta till
invånarna i de tre kommunerna.
Till trafiksäkerhetsprogrammet kommer det upprättas handlingsplaner med
konkreta förslag på åtgärder som behöver genomföras, en för respektive
kommun. Dessa kommer kontinuerligt att uppdateras då förändringar och nya
behov uppstår (till skillnad från programmet som är upprättat i syfte att vara
mer bestående över tid och inte har samma behov av uppdateringar).
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Tekniska nämnden beslutade 2017-12-19, § 249 att överlämna förslaget till
trafiksäkerhetsprogram till kommunfullmäktige för antagande. Vid samma
tillfälle beslutade nämnden även att överlämna programmet till MTG-styrgrupp
för påseende.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ordet ska i meningen ”Alla nya gångoch cykelvägar som byggs ska ha belysning” på sidan 11 ska stå kvar och inte
ändras till i möjligaste mån.
Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks5 § 19/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-02,
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
Protokollsutdrag från tekniska nämnden Tn § 249/17 – Förslag till
trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång
Trafiksäkerhetsprogram för Mariestads kommun 2008-2011

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Trafikingenjör Hanna Lamberg
Teknisk chef Michael Nordin
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
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Dnr 2017/00379

Göteborgs filmfestival 2018 - visning av premiärfilm i
regionens kommuner

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun inte ska delta i
Göteborgs filmfestival 2018.
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för Ida Ekeroths (S) yrkande.
Bakgrund

Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, Conny Brännberg,
och kulturchefen för koncernavdelningen kultur i Västra Götalandsregionen,
Staffan Rydén har i en skrivelse till samtliga kommuner i Västra Götaland
uppmuntrat kommunerna att delta i Göteborgs filmfestival 2018 genom att
samsända festivalens premiärfilm via länk.
Regionen har de senaste åren stöttat digitaliseringen av hittills 56 biosalonger. I
fjol fyllde filmfestivalen 40 år. Ambitionen var då att premiärfilmen skulle
sändas på 40 platser runt om i Västra Götaland. Man lyckades nästan då man
kom upp i 38 deltagande kommuner.
Fredagen den 26 januari 2018 har filmfestivalen sin nästa premiär. När regionen
bildades var ambitionen att det skulle bli ”kommunernas region”. Den moderna
tekniken gör att gemensamma upplevelser kan delas på flera ställen.
Förhoppningen från regionen är att visningen av premiärfilmen kan öppna en
dörr för föreläsningar, konferenser och olika former av möten i de digitala
salongerna och bli en del av kulturnämndens Biolyft som ska utveckla
biograferna till moderna mötesplatser.
Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
undersöka möjligheterna att delta i Göteborgs filmfestival och om möjligt delta.
Motionen har överlämnats till sektor ledning för beredning.
Kulturchefen är lite kluven till huruvida Mariestads kommun bör delta i
filmfestivalen eller ej. Det råder definitivt ingen tvekan om alla positiva
konsekvenser regionens satsning på digitalisering har fört med sig, eller på de
möjligheter som finns i att göra arrangemang kring film, föreläsningar och
konferenser. Filmfestivalen i Göteborg är dessutom ett stort och viktigt
arrangemang för Göteborg och kultursverige. Kulturchefen ställer sig dock
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frågan om inte Filmfestivalen ändå är ett så angeläget besöksevent att det både
kräver och förtjänar sin analoga publik och är rädd att det finns en risk att
publikarbetet i Mariestad kommer att gå trögt då arrangemang på landsbygd
också behöver en lokal förankring.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar bifall till motionen om att undersöka möjligheterna att
vara en del av Göteborgs filmfestival och om möjligt vara det.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 211/17.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-28,
Deltagande i Göteborgs filmfestival 2018 - visning av premiärfilm.
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-22,
Göteborgs filmfestival 2018 – visning av premiärfilm i regionens kommuner
Skrivelsen ”Hjälp oss att rulla ut röda mattan i regionen” från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd 2017-11-10
Motion från Ida Ekeroth (S) 2017-11-27, Motion delta i Göteborgs filmfestival

Expedieras till:
Ida Ekeroth (S)
Kulturchef Maria Henriksson
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Dnr 2016/00468

Motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att det inom kommunen ska tas
fram en handlingsplan för införande av digitala tjänster.
Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas
förmåga att både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens
förväntningar på nya, förenklade och digitala sätt att interagera med
kommunen.
Inom MTG-kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och
verksamhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänsteplattform har
identifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. En etjänsteplattform kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna hantera
interna och externa e-tjänster (i motionen kallad digitala tjänster).
IT-nämnden föreslog 2017-05-29 MTG-kommunerna att tillsammans köpa in
en e-tjänsteplattform och skickade en remiss till kommunstyrelserna i MTGkommunerna för ställningstagande. IT-nämnden beslutade vid detta möte om
ytterligare ett uppdrag. IT-chefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
IT-avdelningen kan införskaffa en e-tjänsteplattform, sätta upp en organisation
för förvaltning och utveckling av e-tjänster samt ett förslag till kostnadsfördelning utifrån en kommande fördelningsmodell för IT-kostnader.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-13 om ett kommunövergripande mål för
år 2018 med inriktning mot att ta fram en strategi för digitalisering med
kommunövergripande handlingsplan. I en sådan strategi med handlingsplan
kommer även e-tjänster att ingå. I och med ovanstående resonemang är arbetet
med att införa fler digitala tjänster påbörjad och en strategi med handlingsplan
kommer att tas fram.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks 2015 § 435/17.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-26,
Svar på motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster.
Tjänsteskrivelse upprättad av chef för sektor ledning Katarina Lindberg 201711-15, Motion om handlingsplan för införande av digitala tjänster
Motion från Janne Jansson (S) om Motion – Införande av en handlingsplan för
digitala tjänster, 2016-12-21

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Personalchef Stefan Wallenå
Samtliga sektorchefer
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Dnr 2016/00175

Motion om att aktivera nyanlända

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Motivering:
Mariestads kommun arbetar aktivt med att aktivera nyanlända på flera sätt.
Bland annat genom kartläggning av utbildningsnivå och yrkeskompetens med
syfte att snabbare kunna erbjuda praktik med språkträning och för att individen
ska få ett socialt sammanhang. Ett IT-verktyg för praktikplatser har
implementerats som även innefattar de individer som finns på
ankomstboendena. I detta arbete är även näringslivet involverat. En
överenskommelse kring samverkan för nyanländas etablering med samtliga
aktuella myndigheter finns där varje myndighets åtagande tydliggörs för att nå
målet med en lyckad integration.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) inkom 2016-04-05 med en motion om att aktivera
nyanlända. I motionen föreslår Bivefors (SD) att Mariestads kommun ska se till
att nyanlända och asylboende som bor på de asylboenden som finns i
kommunen får tillgång till/ges möjlighet till daglig sysselsättning och aktiviteter.
Vidare föreslås att de som bor på asylboendena ska aktiveras till att delta i
verksamhetens göromål, t ex städa, laga mat, utföra enklare
underhållsarbete/vaktmästeriarbete och trädgårdsskötsel med mera.
Motionären föreslår även att samarbetet mellan Mariestads kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, asylboendena och
näringslivet ska förbättras och inbegripa resultatfokuserat tankesätt och ha
tydliga mål.
Mariestads kommun arbetar i dag aktivt för att förbättra samverkan med
aktuella myndigheter och de asylboenden som finns inom kommunen. Bland
annat har ett kartläggningsarbete på ankomstboendena genomförts för att få
information om utbildningsnivå och yrkeskompetens hos dem som finns på
boendena. Detta arbete syftar till att aktivera individer att snabbare erbjudas
praktik med språkträning som en viktig del i språkutveckling, socialt
sammanhang och utveckling för individen på det personliga planet. Mariestads
kommun har även påbörjat ett arbete med att skapa ett IT-verktyg för
praktikplatser inom de olika sektorerna för att möjliggöra en bättre och mer
effektiv matchning vilket även omfattar de individer som i dag finns på
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kommunens ankomstboenden. I detta arbete är även det privata näringslivet
involverat.
I samverkan har Mariestads kommun även aktivt arbetat med en
överenskommelse kring samverkan för nyanländas etablering i Mariestads
kommun, där samtliga berörda myndigheter ingår och där varje myndighets
åtagande tydliggörs för att nå målet med en lyckad integration.
När det gäller att aktivera de som bor på asylboenden så är det ett uppdrag som
åligger Migrationsverket.
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 Ks § 17/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-12-05,
Svar på motion om att aktivera nyanlända
Motion från Marie Bivefors (SD) om att aktivera nyanlända 2016-03-29
Tjänsteskrivelse upprättad av arbetsmarknadschef Joakim Stier 2016-05-11,
Motion om att aktivera nyanlända
Överenskommelse kring samverkan för nyanländas etablering i Mariestads
kommun
Kartläggning på Migrationsverkets boenden och övriga nyanlända
Expedieras till:
Marie Bivefors (SD)
Arbetsmarknadschef Joakim Stier
Socialchef Lotta Hjoberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Sida 28

Sammanträdesdatum
2018-01-29

Kommunfullmäktige
Kf § 13

Dnr 2018/00058

Valärenden

Val av ny ersättare i utbildningsnämnden (KS 2017/438)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Wassen Abdul (L) till
ny ersättare i utbildningsnämnden efter Lennart Daghed (L).
Bakgrund

Med anledning av Lennart Dagheds (L) bortgång har fullmäktige att utse ny
ersättare i utbildningsnämnden efter Daghed (L).
_________________________
Entledigande och val av ledamot, tillika vice ordförande, i socialnämnden
(KS 2018/68)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Janne Jansson (S) från uppdraget att vara
ledamot, tillika ordförande i socialnämnden.
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Sebastian Clausson (S)
till ny ledamot, tillika vice ordförande, i socialnämnden efter Janne Jansson (S).
Uppdraget gäller från och med 2018-02-12.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
ledamot, tillika vice ordförande, i socialnämnden från och med den 12 februari
2018.
___________________________
Ersättare för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd
(KS 2018/79)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen utser kommunfullmäktige Janne Jansson (S) till
ersättare för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida
Ekeroth (S) under tiden hon är föräldraledig. Uppdraget gäller från och med
2018-02-19.
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Bakgrund

I enlighet med reglementet för arvoden i Mariestads kommun, § 16, har
förtroendevalda som innehar ett förtroendeuppdrag som omfattar minst 40
procent av heltid möjlighet att vara föräldraledig på samma grunder som
anställda i Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth (S)
kommer att vara föräldraledig från och med den 19 februari 2018 och
fullmäktige måste därför utse en ersättare för uppdraget som kommunstyrelsens
2:e vice ordförande och oppositionsråd under tiden hon är ledig.
_____________________________
Entledigande och val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
(KS 2018/77)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Cathrine Kronberg (M) från uppdraget att vara
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Sandra Magnusson (M) till ny
1:e vice ordförande efter Kronberg (M)
Bakgrund

Cathrine Kronberg (M) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Lönekontoret
Janne Jansson (S)
Ida Ekeroth (S)
Wassen Abdul (L)
Sebastian Clausson (S)
Cathrine Kronberg (M)
Sandra Magnusson (M)
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Socialnämnden, Helena Andersson
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Nämndsekreterare Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 29

