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Plats och tid
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...................................................................
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Stellan Kronberg

Justerandes signatur

Marie Molin
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Beslutande:
Jan Wahn
Siv Samuelsson
Gerd Larsson
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Utdragsbestyrkande

Sida 1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-29

Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 102

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunrevisionens övergripande granskning

Mariestads kommun, Revisorerna. Övergripande granskning av Socialnämnden år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna. Övergripande granskning av tekniska nämnden år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna. Övergripande granskning av kommunstyrelsen år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna. Övergripande granskning av barn- och utbildningsnämnden år 2014.
Mariestads kommun, Revisorerna. Revisionsrapport avseende hur kommunen utövar sin
insyn i friskolor.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 103

KS 2014/320

Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola
_____________________________________________________________________________________________________________________ _____

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Åsa Tivemo, Basunvägen 7, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads
kommun ska införa avgiftsfri kulturskola. Om det är omöjligt att finansiera detta föreslås
att samtliga barn ska erhålla ett presentkort med en terminsavgift för kulturskolan/ musikskolan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 104

KS 2014/318

Medborgarförslag om att sänka borgensavgiften för Mariehus AB
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Ann Söreklev samt Helena Söreklev, Mariegärdes väg 19 samt Mariegärdes väg 21, i Mariestad har var för sig inkommit med medborgarförslag i vilka de föreslår att Mariestads
kommun ska minska borgensavgiften för Mariehus AB till 0,2 procent. Motiveringen till
medborgarförslaget är att borgensavgiften höjer hyrorna för Mariehus lägenheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 105

KS 2014/285

Medborgarförslag om att placera ett konstverk föreställande en oxe
i Krontorpsrondellen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Gunilla Cedmar, Gärdesgatan 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska placera en oxe, lik den som står utanför Vadsbo museum, i Krontorpsrondellen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 106

KS 2014/282

Medborgarförslag om soffor i parken bakom biblioteket
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Carina Broo, Bror Kronstrands gata 4, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska ställa ut soffor utmed gångarna i parken bakom biblioteket.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 107

KS 2014/269

Medborgarförslag om att bilda ett kommunalt naturreservat i området
runt ”Sjukhusbacken”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Lisa Ragnarsson, Stenåldersvägen 11, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
det ska bildas ett kommunalt naturreservat beläget kring den så kallade sjukhusbacken
bakom Marieholmsskolan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 108

KS 2014/328

Medborgarförslag om att anlägga en lekpark på fastigheterna
Galeasen 1 och 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Kiselvägen 15, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att det byggs en lekpark med fruktträd, gräsytor och bärbuskar på det område där det
planeras för byggnation av ytterligare två höghus på Ekuddenområdet vid Tidans strand
(Galeasen 1 och 3).
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 109

KS 2014/333

Medborgarförslag om upprustning av lekplatsen vid korsningen
Solhemsvägen/Bäckelundsgatan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Maria Hallén, Rickardbersgatan 12, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att lekplatsen vid korsningen Solhemsvägen/Bäckelundsgatan ska rustas upp. Förslagsvis med en
linbana, basketkorg eller liknande.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreteraren

Justerandes signatur
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Kf § 110

Information: Kommunens miljömåls- och miljöledningsarbete
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Miljöstrateg Nina Lidholm informerar om kommunens miljömåls- och miljöledningsarbete.
Informationen innefattar bl.a.
-

Vilka krav som åligger kommuner

-

Pågående arbete

-

En jämförelse med andra kommuner

-

Redovisning av grundmodell för miljöledningsarbetet

-

Presentation av rekommenderat fortsatt arbete

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Miljöstrateg Nina Lidholm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 111

KS 2013/392

Medborgarförslag om belysning på Tranvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige konstaterar att förutsättningarna för en belysning av Tranvägen kommer att beaktas i samband med utredningen ”förbifart Radbyvägen”.
Bakgrund

Peter Nilsson, Tonettvägen 8, i Mariestad har föreslagit att kommunen ska sätta belysning
på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan. Motiveringen är att öka trivseln och att man kan hålla på med hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Tekniska förvaltningen framhåller att det för närvarande pågår ett långsiktigt arbete med att
byta ut uttjänta stolpar och armaturer i stadskärnan. Att belysa resterande del av Tranvägen
mot Åsenvägen/Radbyvägen är inte aktuellt för närvarande men önskemålet tas med i det
fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Rosengren (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Peter Nilsson om att kommunen ska sätta belysning på hela Tranvägen förbi Rödjan, den så kallade gresarundan.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-03-17, Svar på remiss gällande medborgarförslag om anläggande av belysning längs
”Gresarundan”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Peter Nilsson
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 112

KS 2014/219

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att Mariestads kommun, i avvaktan på regeringens beslut
om nytt vägmärke för husbilar, redan har genomfört förändringar för att på lämpligt sätt
lämna information om hamnområdets olika parkeringar och verksamheter.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Claes Dahlberg, Bror Kronstrands gata 2, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att skyltningen vid och till ställplatserna för husbilar på hamnplan ska förtydligas. Förslaget
har överlämnats till tekniska förvaltningen för beredning.
Det finns förslag om husbil/husvagnsmärke, men beslut i regeringen dröjer. Problemet med
husvagn och husbil, är att det inte finns någon definition på vad detta är. Husbil kallas definitionsmässigt "personbil klass II" medan husvagn närmast kallas "släpkärra". Husvagn respektive husbil som begrepp finns inte i svensk lagstiftning.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att, i avvaktan på ett beslut om dessa vägmärken, sätta
upp en banderoll på Nygatan och Stockholmsvägen med information om hamnområdets
olika parkeringar och verksamheter. På hamnområdet finns redan i dag vägvisning samt informationstavlor för samtliga fordonsslag och information om Mariestads centrum och Biosfärsområdet.
Vid ett regeringsbeslut kan samtliga vägmärken bytas ut och en vägvisning till dessa parkeringar sättas upp längs infarterna. Tekniska förvaltningen avvaktar regeringens beslut om
nytt vägmärke för husbilar. I avvaktan, på ett beslut om dessa vägmärken, ska information
om hamnområdets olika parkeringar och verksamheter göras via banderoll.
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 Claes Dahlberg, Bror Kronstrands gata 2, i Mariestad om att skyltningen vid och till ställplatserna för husbilar på hamnplan ska förtydligas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 112 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt trafikingenjör Eva Berdenius
2014-06-24, Förslag till yttrande över medborgarförslag om tydligare skyltning vid och till
ställplatserna för husbilar på hamnplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Claes Dahlberg
Tekniska chefen Åke Lindström
Trafikingenjör Eva Berdenius

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 113

KS 2014/145

Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till
Högskolan i Skövde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Mot bakgrund av de åtgärder som Mariestads kommun och kommunerna i Skaraborg har
vidtagit, det arbete som pågår samt den verksamhet som planeras avseende grundlärarutbildningar i Skaraborg, anser kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Bakgrund

Cristina och Lennart Högstedt, Åsagatan 12, i Mariestad, har i ett medborgarförslag 201403-24 föreslagit att Mariestads kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnd ska verka
för att högskolan i Skövde startar utbildning till grundskollärare.
Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt för lärare höstterminen 2011. Anledningen
var bl.a. att Högskolan i Skövde inte bedrev egen forskning i tillräcklig utsträckning samt att
högskolan inte hade tillräckligt många professorer/doktorander knutna till sig. Högskolan i
Skövde har idag endast lärarutbildning till yrkeslärare.
Flera utbildningsorter för lärarutbildningar finns i närheten, exempelvis Karlstad, Göteborg,
Jönköping, Trollhättan och Örebro. Dock skulle det vara ett värde i att det fanns en högskola med pedagogisk inriktning inom samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg.
I samverkansområdet Kommunalförbundet Skaraborg ingår totalt 15 kommuner. När
kommuner går samman och gemensamt driver frågor ger det större kraft än om en enskild
kommun gör det på egen hand. Skaraborgs kommunalförbund gjorde innan och i samband
med att Högskolan i Skövde miste sin examinationsrätt stora insatser för att uttrycka önskemål och behov av en pedagogisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom området.
Flera skrivelser författades och möten hölls där både utsedda utbildningschefer och kommunchefer deltog. Dessa insatser blev dock resultatlösa.
Idag har flera universitet och högskolor, med dokumenterat hög kvalitet utbildningarna, utlokaliserat lärarutbildningar till orter i Skaraborg. Exempelvis utlokaliserar Karlstads universitet redan utbildningar till Falköping och Lidköping.
För Mariestads del kommer följande utbildningar sannolikt att kunna erbjudas med start det
närmaste året/åren:
-

Förskollärarprogrammet startar vårterminen 2015 med sista ansökningsdag den 15 oktober 2014 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.

-

Grundlärarprogrammet f-3, startar med stor sannolikhet höstterminen 2015 via Lärcentrum Dacapo Mariestad. Beslut om detta tas hösten 2014.

-

Grundlärarprogrammet 4-6, startar med stor sannolikhet höstterminen 2016 via Lärcentrum Dacapo Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 113 (forts.)
______________________________________________________

Mariestads kommun planerar lärarutbildningar i samarbete med Lärcenter Falköping och
Campus Lidköping genom att orterna startar ett program var tredje år i cirkulation. Då bristen på lärare kommer att bli stor inom Kommunalförbundet Skaraborgs område och antalet
sökande är förhållandevis många i vår region, kan det komma att bli aktuellt med dubbla
starter.
Utöver ovan nämnda program har Mariestads kommun nyligen inlett samtal med Göteborgs universitet för att starta speciallärarprogrammet.
Genom den kvalitet som ges på de utlokaliserade utbildningarna kan vi säkerställa personalförsörjningen inom flera viktiga pedagogiska områden för framtiden. Därmed finns inte heller samma behov av pedagogiska inriktningar vid Högskolan i Skövde i samma omfattning
som tidigare. Vidare är det av vikt att poängtera att högskolor och universitet är ett statligt
ansvar och inte en kommunal angelägenhet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Förslagsställaren till medborgarförslaget Lennart Högstedt informerar fullmäktige om förslaget.
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 Cristina och Lennart Högstedt om att Mariestads kommunstyrelse
och barn- och utbildningsnämnd ska verka för att högskolan i Skövde startar utbildning till
grundskollärare.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg samt chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-08-20, Medborgarförslag om förläggning av grundlärarutbildning till Högskolan i Skövde KS 2014/145.
______________________________________________________

Expedieras till:
Cristina och Lennart Högstedt
Chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
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Kf § 114

KS 2014/259

Medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut
om barnkonventionen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ompröva beslut Kf § 5/99 och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta
med barnkonventionen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Bakgrund

Inger Sundler, Stenåldersvägen 7, i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska aktualisera, lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen (KF
1999-01-18). Medborgarförslaget har överlämnats till sektor utbildning för beredning.
År 1999 antog Mariestads kommunfullmäktige en arbetsgång för hur arbetet i nämnder och
förvaltningar skulle gå till utifrån barnkonventionen. Sedan 1999 har det stiftats nya lagar
och styrdokument som på ett tydligare sätt följer intentionerna i barnkonventionen. För
barn- och utbildningsnämndens del har exempelvis både ny Skollag (2011) och nya läroplaner (2011, 2012) tillkommit som förstärker barnets rätt, Detta gör att flertalet av barnkonventionens artiklar numera ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Riksdagen beslutade 2010-12-01 om en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter.
I denna strategi, som består av totalt nio punkter fastslås bl.a. att:
-

All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.

Denna strategi ersatte den strategi för att förverkliga FNs konvention om barnets rättigheter
som gällt i Sverige sedan 1999. I den nya strategin från 2010 betonas att det krävs tydlig
styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser.
Barnombudsmannen har sedan 2001 tagit fram en modell och ett verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling och för att synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan samtliga lokala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att
ett barnperspektiv finns med i besluten. I Skolverkets nya råd för förskolan (2013) lyfts barnkonsekvensanalyser fram som något som bör göras innan beslut som rör förskolan fattas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-29

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 114 (forts.)
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Mycket har förändrats och utvecklats efter kommunfullmäktiges beslut 1999. Staten har
bl.a. beslutat om en ny nationell strategi. Nya lagar, förordningar och styrdokument, som
reglerar detta arbete har tillkommit. Men hänsyn till detta är det av vikt att Mariestads
kommun omprövar beslutet från 1999 och tar fram en ny strategi för hur huvudmannen,
nämnder och sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Chefen för sektor utbildning föreslår att kommunfullmäktige att omprövar beslutet från
1999 (Kf § 5, 1999-01-18) och ta fram en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och
sektorer ska arbeta med barnkonventionen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Marianne Kjellquist (S) 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

Medborgarförslag från Inger Sundler, Stenåldersvägen 7 om att kommunen ska aktualisera,
lyfta fram och påminna om tidigare beslut om barnkonventionen.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor utbildning Katarina Lindberg 2014-08-22, Remiss om
medborgarförslag om att kommunen ska aktualisera tidigare beslut om barnkonventionen.
Regeringskansliet, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
______________________________________________________

Expedieras till:
Inger Sundler
Katarina Lindberg
Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-29

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 115

KS 2014/91

Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på fastigheten
Eken 2 (Ekens skola) m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att bebygga fastigheten Eken
2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Gällande detaljplan för fastigheten Eken 2 är detaljplanerad för bostadsändamål och ska
bebyggas. Det är marknaden som avgör utformningen av lägenheterna.
Bakgrund

Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att
fastigheten Eken 2 ska bebyggas och att bostäderna ska inriktas mot att vara små bostäder
(1-2 rum och kök). Lönnqvist föreslår vidare att byggnaden på fastigheten Rönnen 1, f.d.
Mariaskolan, ska rivas för att ge plats för byggnation av bostadsrätter.
Fastigheten Eken 2 (f.d. Ekens skola) är detaljplanerad för bostadsändamål och ska bebygggas. Däremot är den generella bedömningen att det i Mariestad för närvarande är marknadsmässigt svårt att etablera en bostadsrättsförening med inriktningen på mindre bostäder
i en nyproducerad byggnad. Kommunens inriktning är att nyproduktionen ska stimulera en
förflyttning på bostadsmarknaden där man i vissa skeden av livet går från mindre bostäder
till större, den s.k. flyttkedjan.
Mariaskolan har avvecklats som grundskola. Mariestads kommun har under de senaste åren
etablerat olika typer av verksamhet i lokalerna. Bland annat har kommunens arbetsmarkandsenhet flyttat dit från externt hyrda lokaler och sektor stöd och omsorg kommer under
hösten att bland annat etablera del av individ- och familjeomsorgen i byggnaderna. För att
tillmötesgå denna nya verksamhet har byggnader och lokaler renoverats och anpassats.
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 Yvonne Lönnquist, Telegrafgatan 7B, i Mariestad om att bebygga
fastigheten Eken 2 med små bostäder samt att riva f.d. Mariaskolan för att ge plats för
byggnation av bostadsrätter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-29
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Kf § 115 (forts.)
______________________________________________________

Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt exploateringschef Erik Randén 2014-08-25, Medborgarförslag om att bygga små bostadsrätter på
fastigheten Eken 2 (Ekens skola) samt rivning av Mariaskolan för att skapa förutsättningar
för byggnation av bostadsrätter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Yvonne Lönnquist
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson
Exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-09-29

Sida 20

Kommunfullmäktige
Kf § 116

KS 2014/221

Medborgarförslag om uppröjning längs Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
uppröjning längs Tidans mynning.
Kommunfullmäktige anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
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. Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Den trädavverkning som år 2013 genomfördes längs Tidans södra strand vid Gärdesparken
blev mycket omdiskuterad och resulterade i att verksamhet teknik fick betala vite för åtgärden. Länsstyrelsen har klassat området längs Tidan som skyddsvärt vilket innebär att vegetationen ska bevaras i nuvarande skick. Under våren har samråd skett med Länsstyrelsen för
att möjliggöra varsam urgallring på norra sidan Tidan nedanför Trädgårdsskolan. Utförande
av denna åtgärd beräknas ske under hösten.
Att genomföra det som motionsställaren efterfrågar är mot bakgrund av ovanstående inte
realistiskt att genomföra. Tekniska chefen och gatuchefen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
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 Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad i vilket han föreslår att
uppröjningen längs Tidan fortsätter även öster om badhusbron samt på norra sidan av ån.
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Åke Lindström samt gatuchef Matz Hasselbom
2014-08-07, Svar på remiss gällande uppröjning längs Tidan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mikael Rönnlund)
Tekniska chefen Åke Lindström
Gatuchef Matz Hasselbom
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 117

KS 2014/223

Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att höja vattennivån i Tidan mellan
Kvarnen/Gärdesbron och Marieholmsbron.
Beslutet sker med hänvisning till att reglering av vattennivån kan riskera nuvarande vattenkraft
vid Stadskvarnen och Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som
följd, samtidigt som en reglering riskerar att hota värdefull natur och arter. Att höja Tidan
skulle även innebära kraftig risk för isansamling i samband med vårfloden. Utöver detta är det
en mycket omfattande och resurskrävande process att söka de tillstånd som krävs.
Bakgrund

Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området. Då vattenståndet är lågt växer det vassruggar i åfåran och man ser skräp på botten.
Medborgarförslaget har beretts av utvecklingsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen.
Att höja vattennivån innebär att någon slags fördämning eller förträngning måste anläggas.
Detta är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet Miljöbalken och en sådan
vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt
överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.
Ån Tidan mellan sjön Östen och mynningen i Vänern är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag med hänsyn till naturvärden, fiske och kulturmiljö. Särskilt sträckan genom Mariestads tätort hyser mycket höga naturvärden i form av lekområden för uppvandrande fisk såsom asp och Tidanöring i forssträckorna och s.k. svämlövskog i området vid
Stadskvarnen. Att göra ingrepp i form av fördämningar, röjningar, muddringar m.m. i denna
miljö, särskilt öster om Gärdesbron (Badhusbron) bedöms innebära risk för stor skada på
dessa naturvärden. Bedömningen är även att det sannolikt inte är troligt att tillstånd för sådana åtgärder kan erhållas.
En reglering av vattennivån riskerar även att påverka vattenkraften vid Stadskvarnen och
Katrinefors bruk genom minskad fallhöjd med produktionsbortfall som följd. I den tätbebyggda miljön finns även sakägare att ta hänsyn till. Således bedöms en tillståndsprocess
kräva omfattande projektering, utredningar om skador m.m. och därmed betydande kostnader. Därtill kommer kostnader för själva anläggandet.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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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 Mikael Rönnlund, Nygatan 21, i Mariestad om att vattennivån i Tidan ska höjas något för att enligt honom ge en mer estetiskt tilltalande bild av området.
Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt miljöinspektör Håkan Magnusson 2014-08-19, Medborgarförslag om att höja vattennivån i Tidan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Mikael Rönnlund)
Planeringschef Kristofer Svensson
Miljöinspektör Håkan Magnusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 118

KS 2014/175

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomienheten har upprättat prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker att kommunfullmäktige antecknar redovisningen till protokollet.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2014 för Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 119

KS 2014/175

Delårsrapport för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år 2014.
Bakgrund

Enligt 8 kap. 20 a § kommunallagen ska kommunerna upprätta minst en delårsrapport per
år. Delårsrapporten ska behandlas av kommunfullmäktige.
Ekonomienheten har upprättat delårsrapport per 31 augusti 2014 för Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna delårsrapport per den 31 augusti 2014 till kommunfullmäktige.
Behandling i kommunfullmäktige

Redovisningschef Lars Bergqvist redogör för delårsrapporten.
Kommunrevisionens ordförande Lennart Ström (S) redogör för revisionens yttrande över
delårsrapporten.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för år
2014.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp frågan om att godkänna delårsrapporten för beslut och
finner att fullmäktige har godkänt rapporten.
Underlag för beslut

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 för Mariestads kommun.
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2014-08-28, Delårsrapport för Mariestads kommun.
Revisorerna i Mariestads kommun, Revisorernas bedömning av delårsrapport 2014-09-16
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kf § 120

KS 2014/115

Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 15 augusti 2005 ("Borgensförbindelsen"), vari Mariestads kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Mariestads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) samt ekonomichef Maria Vaziri att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
Bakgrund

Mariestads kommun är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening sedan år 2005.
Mariestads kommun utfärdade en borgensförbindelse 2005-08-15. Giltighetstiden löper
snart ut då borgensåtaganden enligt lag endast är giltiga i tio år.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden är det ett krav att samtliga medlemmar
ska teckna en separat borgensförbindelse om att ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga 280 medlemskommuner och landsting
har tecknat denna borgensförbindelse.
Alla kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen
samt hur betydelsefulla borgensförbindelserna är för Kommuninvests verksamhet är det av
stor vikt att Mariestads kommun, innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut, fattar ett
beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande så
borgensåtagandet kan förlängas ytterligare en tioårsperiod.
Mariestads kommun har under de gångna nio åren haft god nytta av att vara medlem i
Kommuninvest. Kommunen får betryggande möjligheter att låna pengar till marknadens
lägsta räntor samt återbäring på insatt kapital och på erlagda kostnadsräntor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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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

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri 2014-08-04, Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf § 121

KS 2010/206

Bidrag till statlig infrastruktur – finansiering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet under förutsättning att huvudavtalet
enligt mall blir giltigt
2. Kommunfullmäktige beslutar att anvisa medel för egen medfinansiering som bidrag
för utbyggnad av aktuella etapper av E20 med angivande av om bidraget ska periodiseras under 15 år eller direktavskrivas.
3. Kommunfullmäktige godkänner att Skaraborgs kommunalförbund i huvudavtalet ges
rätten att företräda Mariestads kommun i frågor som rör huvudavtalet inklusive genomförandefrågor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens firmatecknare, kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande, att underteckna avtalet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att periodisera bidraget till statlig infrastruktur över 15
år, från och med år 2014 till år 2029. Årligt belopp om 5,1 mnkr budgeteras och bokförs i driftredovisningen. Tillkommande kostnad för indexuppräkning tillkommer och
budgeteras och bokförs årligen som en finansiell kostnad.
Bakgrund

Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat underlag för utbyggnad av E20 under tidsperioden 2020-2025. En del av finansieringen ska ske genom bidrag från Skaraborgs samtliga kommuner. För Mariestads del är beloppet 76,5 mnkr i prisnivån i juni 2013.
Enligt redovisningsregler kan ett bidrag till statlig infrastruktur antingen kostnadsföras direkt vid beslut eller också kan periodisering upp till max 25 år göras. I Rådet för kommunal
redovisnings, rekommendation 6.2, Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar
framgår detta.
Bland övriga kommuner i Skaraborg är förslagen till finansiering vid dags datum allt från att
bokföra kostnaden direkt år 2014 till periodisering på 25 år.
Detta är ett bidrag och då är bedömningen från oss att man inte ska belasta driftredovisningen mer än den tid som byggnationen pågår. Därför är förslaget att kostnaden på 76,5
mnkr fördelas från 2014-2026 dvs. 12 år. Den årliga kostnaden blir då 6,4 mnkr (6375 tkr).
Utöver angivet belopp tillkommer indexuppräkning på beloppet. Den kostnaden är en finansiell kostnad och redovisas också årligen fram till färdigställande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Skaraborgs kommunalförbund visas i tabellen nedan den årliga kostnaden vid olika tider för periodisering.
Antal år för periodisering (belopp tkr)
10
11
12
15
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

1 913
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
7 650
5 737
76 500

1 739
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
6 955
5 216
76 500

1 594
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
6 375
4 781
76 500

1 275
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
5 100
3 825
76 500

Ekonomichef Maria Vaziri informerar på kommunstyrelsens sammanträde att tidigare föreslagna periodisering av medfinansieringen om tolv år bör ändras till 15
år. Anledningen till detta är att indexuppräkningen för denna typ av projekt är
högre än det index man vanligen räknar med (KPI).
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

John-Gunnar Nilsson (M), Anette Karlsson (M), Anita Ahl (M), Monica Öhlund (M), Rolf
Rutgersson (M), Gunilla Hellsten-Boman (M)Stellan Kronberg (M), Marianne Aldén (M),
Lars Samuelsson (M), Cathrine Kronberg (M), Siv Samuelsson (M), Björn Fagerlund (M),
Christer Dalvik (MAP) samt Jan Hallström (FP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Per Rosengren (V), Åsa Olsson (V), Mikael Jonsson (V), Inga-Lill Berg (V), Kent Kmety
(V), Adrian Andersson (V) samt Nils Farken (MP) yrkar avslag på förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-09-05, Komplettering av tidigare skrivelse i ärendet om medfinansiering av utbyggnad
av E-20.
Skrivelse upprättad av ekonomichef Maria Vaziri samt redovisningschef Lars Bergqvist
2014-08-15, Bidrag till offentlig infrastruktur.
Skrivelse från Max Falk, Västra Götalandsregionen, PM 2014-06-26, Beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20 enligt regeringens beslut.
Pwc 2014-06-12, Medfinansiering av E20, Beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning.
Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda
till länsgränsen mot Örebro.
Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad
på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.
______________________________________________________

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen
Ekonomichef Maria Vaziri
Redovisningschef Lars Bergqvist
Planeringschef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 2013/182

Gestaltningsprogram för Gärdesparken
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad.
Gestaltningsprogrammets genomförande får ske etappvis utefter anslagna medel. De etapper som redovisas i programmet ska ses som ett förslag till genomförandeordning. Beslut
om investeringsmedel och tillkommande kapitalkostnader för parkens genomförande ska
fastställas i särskild ordning.
Det konstateras att den ökade ambitionsnivån kräver ökade resurser för skötsel av kommunens del av anläggningarna i Gärdesparken. Mot denna bakgrund tillförs tekniska nämnden
300 tkr i driftsbudget 2015.
Bakgrund

Under år 2013 har ett förslag till Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad tagits
fram. Förslaget bygger på tidigare programarbeten m.m. och har bland annat till syfte att
omvandla Gärdesparken från en traditionell park till en park för undervisning för inledningsvis de utbildningar som bedrivs av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Anläggningar som murhus och trädgårdsmästeri har uppförts och detta gestaltningsprogram berör parken i sin helhet och vissa kompletterande områden i anslutning till Gärdesparken. Detta gestaltningsprogram omfattar inte timmermansgård.
Det har även beslutas att tre av fyra tennisbanor i Gärdesparken ska finnas kvar. Under år
2014 har nyanläggning av tre tennisbanor i Gärdesparken skett och enligt plan ska banan i
Ahlhagen ersättas under år 2015.
Gestaltningsprogrammet bygger på ett etappvis genomförande, kallat nivåer. Om kommunen väljer att genomföra Gestaltningsprogrammet till nivå C, den högsta nivån, så uppfylls
den bild och ambition som skapatas ibland annat i den fördjupade programutredningen och
den påföljande detaljplanen.
Omställningen av Gärdesparken kommer att utföras på olika sätt. Som fristående entreprenader, i egen regi av verksamhet teknik samt av Göteborgs universitet. Hastigheten i genomförande får ske etappvis utefter anslagna medel. I kostnadsberäkning för Gärdesparkens anläggning redovisas aktiviteterna i prioriteringsordning och så att gestaltningsprogrammets innehåll kan genomföras.
För genomförandet av gestaltningsprogramet har en kostnadsberäkning och en etappindelning tagits fram för att slutföra Gärdesparken till nivå C. I kostnadsberäkningen finns även
framtida skötselkostnader medtagna. Detta redovisas i ett separat ärende. Övriga tidiga planerade byggnader och anläggningar (ny timmermansgård, parkering besöksmål, smedja/
verkstad samt kalkugn) ingår inte i denna sammanställning. I samband med att bron mellan
Gärdesparken och Kv. Falken anläggs behöver koppling/gångstråk mot centrum lösas.
Justerandes signatur
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Det har i konstaterats att den ökade ambitionsnivån i Gärdesparken kommer kräva ökad
skötsel. Bedömningen är att kostnaderna för skötseln vid ett fullt ut genomfört gestaltningsprogram kommer att uppgå till ca 265 tkr, vilka i beslutet avrundats uppåt. I övrigt
bygger antagandet om skötselkostander på att Gärdesparken sköts på nuvarande nivå, d.v.s.
den nivå som gällt under sommaren 2014.
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

Skrivelse upprättad av planeringschef Kristofer Svensson samt tekniska chefen Åke Lindström 2014-06-16, Gestaltningsprogram för Gärdesparken i Mariestad.
Kostnadsberäkning anläggning Gärdesparken etapp 1-6, 2014-04-03.
Kostnadsberäkning drift och underhåll Gärdesparken etapp 1-6, 2014-04-03.
Etappindelningskartor 1-6, 2014-04-03
Gestaltningsprogram Gärdesparken, antagandehandling, Mariestad mars 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Planeringschef Kristofer Svensson
Chef för ekonomienheten Jonas Eriksson
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KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av två
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Södra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson
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KS 2011/190

Beslut om antagande 2:
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Bakgrund

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av tomtmark för bostadsbebyggelse i form av sju
enfamiljshus. Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-09-30 men överprövades och
upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Med anledning av detta har planen under sommaren 2014 granskats på nytt (benämns ”Granskning 2”) för att nu på nytt antas i kommunfullmäktige (benämns ”Antagande 2”).
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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-08-20, Beslut om antagande 2: Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Antagandehandling.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Tjörnudden Norra, Brommösund, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson
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KS 2011/91

Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl., Mariestads
kommun.
Bakgrund

Planområdet är ca 80 700 m2 och är beläget nordöst om Torsöbrons brofäste på fastlandet i
Mariestads norra kommundel. Den nya detaljplanens huvudsyfte är att förstärka utbyggnaden av turistverksamhet i brygghusområdet/småbåtshamnen samt att skapa möjlighet till
utbyggnad av ett nytt småhusområde. Planområdet finns redovisat i kommunens översiktsplan genom en fördjupning avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
Planförslaget har samråtts under sensommaren 2013 och granskats under våren och sommaren 2014 och har därefter justerats utifrån inkomna synpunkter, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Detaljplanen har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL
2010:900.
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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
2014-08-14, Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Antagandehandling.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Granskningsutlåtande.
Detaljplan för Del av Sundsören 1:1 m.fl. Mariestads kommun, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
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KS 2014/161

Beslut om antagande: Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads
centralort.
Bakgrund

Planområdet omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är beläget i den nordöstra delen av
Gamla Stan vid Näset. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till Domkyrkan och i
norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med
gång- och cykelväg. All mark inom planområdet ägs av bostadsrättsföreningen Gamla Läroverket. Föreslagna åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att gymnastikbyggnaden och aulan inom fastigheten
kan iordningsställas för bostadsändamål.
Planförslaget har granskats och samråtts under våren och sommaren år 2014. Detaljplanen
har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
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

Skrivelse upprättad av planarkitekt Maria Nilsson samt stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
2014-07-01, Beslut om antagande: Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Antagandehandling maj 2014.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande upprättat av
utvecklingsenheten i juli 2014.
Detaljplan för Löjan 18, Gamla stan, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planarkitekt Maria Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
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KS 2014/84

Beslut om antagande:
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads
centralort.
Bakgrund

Syftet med detaljplanen är att justera de befintliga byggrätterna till att rymma två likadana
byggrätter som möjliggör fem våningar plus en indragen våning. Planområdet omfattar cirka
4 900 kvadratmeter och är beläget väster om Mariestad centrum, vid Ekudden. Planen gränsar i väster till villabebyggelse, i söder till Skutvägen samt Mariehus befintliga flerbostadshus. I öst gränsar planområdet mot hamnområdet i Tidans mynning och i norr mot Timmermansgränd och flerbostadshusen Sjöporten. All mark ägs av Mariehus.
Föreslagen bebyggelse rymmer två smalhus med strax över 20 lägenheter i respektive hus.
Enligt underliggande detaljplan tillåts fem våningar plus en indragen takvåning inom den
norra byggrätten och fem våningar inom den södra byggrätten. Detta justeras och båda
byggrätter får samma bestämmelser, fem våningar plus en indragen takvåning. Byggrätten i
den norra fastigheten justeras genom att bestämmelsen som medger att balkonger uppförs i
mindre utsträckning på ett prickat område tas bort till hälften och andra halvan omvandlas
till en vanlig byggrätt. På så vis får byggrätterna samma bredd (19 meter). Den norra byggrätten minskas något i djupledd vilket öppnar upp för byggnader norrut.
Enligt underliggande detaljplan är det även möjligt att bygga igen byggrätterna med garage/förrådlänga. Siktstråket från bakomliggande hus öppnas nu upp genom att byggrätter
för garage och förråd minskas ned avsevärt i planförslaget vilket skapar bättre utsikt mot
Gamla stan och domkyrkan.
Planförslaget har granskats och samråtts under våren och sommaren år 2014. Detaljplanen
har upprättats med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
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.
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Underlag för beslut

Skrivelse av stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik samt planarkitekt Maria Nilsson
2014-07-01, Beslut om antagande: Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads
centralort.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Antagandehandling.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Granskningsutlåtande
upprättat av utvecklingsenheten i juli 2014.
Detaljplan för Galeasen 1 och 3, Ekudden, Mariestads centralort, Plankarta med planbestämmelser.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling-Hellsvik
Planarkitekt Maria Nilsson
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KS 2014/256

Taxering av hushållsavfall för kommunala enheter med
matavfallsutsortering
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om bibehållen taxering av hushållsavfall för kommunala enheter med matavfallsutsortering till dess att taxa för matavfallsutsortering för hushållen är
framtagen.
Bakgrund

Kommunens matsalar och kök kommer med början från höstterminen år 2014 att etappvis
förses med matavfallsutsortering. Kommunen går således före hushållen med att införa utsortering av organiskt material. Avfallsavdelningen vill använda tiden mellan att utsortering
startar i kommunala enheter respektive i hushållen till att utvärdera eget arbete, skaffa erfarenheter och rutiner för att därefter sätta en långsiktigt hållbar taxa för matavfallsutsortering
för kommunala enheter samtidigt som för hushållen i kommunerna.
Avfallsnämnden föreslår att komunfullmäktige ställer sig positiv till att bibehålla den taxering som de olika enheterna har för sitt hushållsavfall idag till dess att en ny taxa finns beslutad för ändamålet. Det innebär att ingen enhet får någon extra avgift för omhändertagande
av matavfall och heller inte någon sänkt avgift då de levererar mindre mängder hushållsavfall till förbränning.
Utsorterat matavfall kostar 750 kr/ton att behandla jämfört med att lämna blandat avfall till
förbränning som kostar 405 kr/ton. Mängden matavfall per år uppskattas till ca 10 ton i
Mariestad. Kostnad för arbete, fordon och extra transport beräknas till ca 190 tkr, vilket
ryms i kommunens driftbudget.
Matavfallet lämnas i Skövde för vidaretransport till rötning och upparbetning till fordonsgas
i biogasanläggning i Falköping.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Evert Eklind (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.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2014-06-03 § 29, Bibehållen taxering av hushållsavfall
för kommunala enheter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Avfallsnämnden
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KS 2014/246

Erbjudande om att delta i Bredbandsbolaget Netwest
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun, genom det kommunala bolaget VänerEnergi AB, ställer sig positivt till att gå in som delägare i det regionala bredbandsbolaget
Netwest AB.
Bakgrund

Västra Götalandsregionens har i skrivelse erbjudit samtliga kommuner i Västra Götaland att
gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest. Avsikten är att bolaget skall utveckla och
integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra
Götaland. Syftet är att bli en kraftfull regional aktör genom att säkerställa att regionens
medborgare och näringsliv får tillgång till säkra leveranser.
I verksamheten ingår även att anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla anläggningar/
fastigheter för elektronisk kommunikation. Förhoppningar finns att få igång verksamheten
redan under 2014. Västra Götalandsregionen önskar svar från Mariestads kommun senast
den 31 oktober 2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-28 att remittera ärendet till VänerEnergi AB för utlåtande kring vilka fördelarar och nackdelar man ser i erbjudandet att gå med
i bredbandsbolaget Netwest. Styrelsen i VänerEnergi AB beslutade 2014-06-10 att godkänna att bolaget kan gå in som delägare i Netwest AB enligt upprättat förslag samt att bereda kommunfullmäktige i Mariestads kommun möjlighet att ta ställning i frågan.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Stellan Kronberg (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.
Underlag före beslut

Skrivelse upprättad av Rolf Åkesson, VD i VänerEnergi AB, 2014-06-30, Delägarskap i
Netwest AB.
Protokollsutdrag från styrelsen i VänerEnergi AB 2014-06-10 § 6, Inriktningsbeslut Netwest.
Skrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage, Bredbandsbolaget Netwest.
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Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland.
Affärsplan för Netwest.
Skrivelse Västra Götalandsregionen 2014-04-03, Vill ni gå med i det regionala bredbandsbolaget Netwest.
Utkast till aktieägaravtal mellan aktieägarna.
Utkast till bolagsordning.
______________________________________________________

Expedieras till:
VänerEnergi AB
Näringslivschef Mats Widhage
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KS 2014/300

Byte av namn på barn- och utbildningsnämnden samt revidering
av nämndens reglemente
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till revidering av barn- och
utbildningsnämndens reglemente §§ 1-2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att, efter önskemål från barn- och utbildningsnämnden,
ändra nämndens namn till Utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå
av en ordförande och en vice ordförande.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att godkänna förslag till Verksamhetsmodell 2014
att gälla från och med den 1 januari 2014. Vidare beslutade kommunstyrelsen 2014-04-14 att
kommunstyrelsen har ett samlat arbetsgivaransvar samt att delegation avseende arbetsgivarperspektivet utgår från kommunstyrelsen. Mot bakgrund av dessa beslut har barn- och utbildningsnämnden uppdaterat delegations- och verkställighetsordningen avseende arbetsgivar- och personalärende.
I förslag till uppdatering av kommunstyrelsens delegationsordning finns förteckning över
ärenden som avgörs med stöd av delegerad beslutanderätt samt förteckning över ren verkställighet, inom beslutad ram/uppdrag, för respektive chef inom sitt ansvarsområde. Det
påverkar innehållet i gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Införandet av en ny verksamhetsmodell innebär bland annat att musikskolan, arbetsmarknadsenheten och fritidsgårdarna flyttats från barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde till andra sektorer. Vidare har titulaturen på chefsbefattningar delvis ändrats.
Den nya skollagen (2010:800) ställer delvis nya och skarpare krav på huvudmannen, bland
annat avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Barn- och utbildningsnämndens ansvar
enligt personuppgiftslagen (PUL) finns inte med i det tidigare reglementet. Reglementets två
första paragrafer, § 1 Omfattning och § 2 Nämndens uppgifter, behöver revideras för att
motsvara dessa förändringar.
Barn- och utbildningsnämndens samtliga ansvarsområden, utom kostenheten som dock
verkar inom nämndens verksamheter, ingår från och med 1 januari 2014 i utbildningsväsendet och regleras i Skollagen och andra nationella styrdokument för utbildning. Titeln förvaltningschef är utbytt mot utbildningschef. Sektor utbildning föreslår därför att barn- och
utbildningsnämnden lämnar förslag på namnbyte, från barn- och utbildningsnämnd till utbildningsnämnd, till kommunfullmäktige för beslut.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-06-11 att lämna förslag till ny lydelse i
nämndens reglemente §§ 1-2 till kommunfullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att lämna förslag på namnbyte, från barn- och utbildningsnämnden till utbildningsnämnden, till kommunfullmäktige för beslut.
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

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden 2014-06-11, Reglemente – Byte av
namn på nämnd.
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt handläggare Lars Stäring
2014-05-20, Revision av barn- och utbildningsnämndens reglemente och förslag till namnbyte från barn- och utbildningsnämnd till utbildningsnämnd.
Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden (antaget 2009-11-30)
Förslag till ny lydelse §§ 1-2 för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till nytt reglemente med ny lydelse för §§ 1-2 för barn- och utbildningsnämnden,
Reviderat med anledning av kommunstyrelsens beslut 2014-08-18.
______________________________________________________

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
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KS 2012/0046

Motion om tjänstegarantier
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänstegarantier i Mariestads kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för kommuninnevånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden.
De verksamhetsområden där lagstiftning reglerar kommunernas servicenivå till invånarna och där Mariestads kommun på eget initiativ har ökat servicenivån jämfört med
lagstiftning, ska inkluderas och marknadsföras som tjänstegarantier.
Kommunfullmäktige har därmed bifallit motionen.
Bakgrund

Johan Abrahamsson (M) har lämnat en motion om tjänstegarantier. Motionären skriver i motionen att Mariestads kommun måste vara lättillgänglig och serviceinriktad i sin kontakt med
kommuninvånarana. För att uppfylla detta krav ger motionären en rad exempel på områden
som skulle kunna omfattas av en tjänstegaranti. Exemplen är bland annat garanterad handläggningstid av bygglovsansökningar och garanti om reglerad vinter- och sommarväghållning.
Motionären pekar vidare på det faktum att flera kommuner idag har tjänstegarantier inom hela
det kommunala verksamhetsområdet och anser att Mariestad bör följa dessa kommuners exempel och till att börja med införa ett begränsat antal tjänstegarantier för att sedan utöka efter
hand. Motionären föreslår därför att Mariestads kommun tar fram tjänstegarantier inom ett
antal områden där tillgänglighet och service till medborgarna är av särskild vikt samt att rutiner
tas fram som klargör vad som händer om kommunen inte lever upp till garantin.
Motionen har beretts av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt fritidschef Tomas Ekström som föreslår att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänstegarantier i Mariestads kommun.

-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till tjänstegarantier inom för kommuninnevånarna strategiskt utvalda verksamhetsområden.

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.
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Underlag för beslut

Motion från Johan Abrahamsson (M) i vilken han föreslår att Mariestads kommun ska införa tjänstegarantier inom ett antal områden där tillgänglighet och service till medborgarna
är av särskild vikt.
Skrivelse av chefen för sektor ledning Maria Vaziri samt fritidschef Tomas Ekström 201405-14, Motion om tjänstegarantier.
______________________________________________________

Expedieras till:
Johan Abrahamsson
Chefen för sektor ledning Maria Vaziri
Fritidschef Tomas Ekström
Kommunsekreterare Malin Eriksson
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KS 2014/183

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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.
Bakgrund

Nils Farken (MP) och Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att en miljöstrateg
anställs under kommunstyrelsens verksamhetsområde för övergripande miljöarbete. I motionen föreslås vidare att en miljö-och kvalitetsstrategi fastställs. Motionen har överlämnats
till chefen för sektor ledning, Maria Vaziri, för beredning.
Chefen för sektor ledning konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-14 beslutade att tjänsten som miljöstrateg ska återföras från kommunledningskontoret till Miljöoch byggnadsförvaltningen snarast.
Chefen för sektor ledning konstaterar vidare att, enlighet med Mariestads kommuns verksamhetsmodell, tjänsten som miljöstrateg bör 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.
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 nya kvalitets- och hållbarhetsenheten som enligt verksamhetsmodellen ska innefatta de
strategiska funktionerna miljö, kvalitet, folkhälsa och tillgänglighet, ger 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.
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Miljö-och byggnadsförvaltningen 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 är nu anpassade utifrån detta. Miljöstrategtjänsten kommer iså fall upphöra vilket påverkar kommunens visionsarbete och vårt varumärkeslöfte.
Det miljöstrategiska uppdraget som fram till årsskiftet utfördes av Miljö- och byggnadsnämnden förvaltning är 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 har visst begränsat statligt stöd erhållits.
Det senare arbetet är numera avslutat och nu är det upptill respektive kommun axla detta
ansvar. Det har 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 hos Miljö- och byggnadsnämnden såsom Agenda 21 har numera fått prioriteras bort. Orsaken till denna prioritering är att budetramarna successivt
minskat, vilket nu inte ger ett utrymme för den typen av skattefinansierat ickemyndighetsarbete. Dessutom har MTG Styrgrupp klart uttalat att nämnden mer ska arbeta
med ren myndighetsutövning.
Chefen för sektor ledning föreslår att:
-

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

-

En miljö-och kvalitetsstrategi fastställs under hösten.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen.
Behandling i kommunfullmäktige

Nils Farken (MP) tillstyrker motionen.
Per Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras 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.
Marianne Kjellquist (S) samt Christer Dalvik (MAP) tillstyrker Rosengrens (V) yrkande.
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Ordförande Jan Wahn (C)tar upp förslaget om återremiss för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 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.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor ledning Maria Vaziri 2014-05-22, Remissvar om
miljöstrategtjänsten.
______________________________________________________

Expedieras till:
Nils Farken
Marianne Kjellquist
Maria Vaziri
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KS 2014/322

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2015 enligt följande:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

26
23
30
27
25
15
----28
26
30
14

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 i Vänersalen, Stadshuset, med
undantag för sammanträdet den 15 juni som börjar klockan 15.00.
Bakgrund

Administrativa enheten har utarbetat förslag till datum för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2015. Förslaget bygger på principen att fullmäktiges sammanträden ska förläggas till måndagen i den sista veckan i varje månad med undantag av juli och augusti.
Valet av dag bygger på önskemål om synkronisering mot andra sammanträden inom bland
annat regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.
Behandling i kommunfullmäktige

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp förslaget till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2015 till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Förslag till sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige upprättat av administrative
chefen Ola Blomberg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Anneli Bergqvist-Gustavsson
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KS 2013/355

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att även fortsättningsvis publicera enbart kungörelsen, exklusive föredragningslistan, för kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestadstidningen.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige beslutar om i vilken eller vilka
ortstidningar som annonsering om fullmäktige ska ske. Kommunfullmäktige bestämmer
även i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att enbart kungörelsen, exklusive föredragningslistan, för kommunfullmäktiges sammanträden ska publiceras i Mariestadstidningen (MT).
Denna förändring skulle ske under en provperiod från 2014-01-01 till och med 2014-06-30.
En utvärdering och förslag till fortsatt annonsering skulle presenteras för kommunfullmäktige 2014-09-29.
Kommunfullmäktige beslutade även att samtliga handlingar och underlag för kommunfullmäktiges sammanträden skulle publiceras på hemsidan en vecka innan sammanträdet. I
kungörelse som publiceras i MT hänvisas till att föredragningslistan och att samtliga handlingar finns tillgängliga på hemsidan och på medborgarkontoret.
Administrativa enheten har inte mottagit några synpunkter på kommunfullmäktiges beslut
att enbart publicera kungörelsen i MT. Som ett led i uppföljningen har företrädare för partierna i fullmäktige tillfrågats om de har mottagit några synpunkter på förändringen. Med undantag för en partiföreträdare, som mottagit ett fåtal negativa synpunkter, har inte heller
partiföreträdarna mottagit några synpunkter eller klagomål på förändringen.
Administrativa enheten har inte heller mottagit några synpunkter på beslutet att samtliga
handlingar och underlag för kommunfullmäktiges sammanträden ska publiceras på hemsidan inför sammanträdena. Det kan dock konstateras att under 4-månadersperioden 201404-14 till och med 2014-08-15 har sidan där handlingarna ligger upplagda besökts 1 207
gånger. En försiktig slutsats är att fullmäktiges beslut att öka tillgängligheten och transparensen i det kommunala beslutsfattandet har mottagits positivt.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att även fortsättningsvis enbart
publicera kungörelsen, exklusive föredragningslistan, för kommunfullmäktiges sammanträden i MT.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2014-08-21, Annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden
______________________________________________________

Expedieras till:
Administrativa chefen Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Anslagsdatum

2014-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2014-10-31

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

