SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-12

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, kl 18.00 – 20.40

Beslutande

Se nästa sida

0

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret senast den 22 december, klockan 13.00

Underskrifter
Föredragande

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

Paragrafer

162 – 173

Rolf Sjöström
Ordförande

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

Gerd Larsson (S)
Justerande

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

Linnéa Wall (S)

Justerandes signatur

Leif Jonegård (FP)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

1

Kommunfullmäktige
Beslutande:
Gerd Larsson (S)
Mikael Jonsson (V)
Jan Wahn (C)
Urban Ahlin (S)
Jens Söder (S)
Linnéa Wall (S)
Therése Weckström (S)
Leif Udéhn (S)
Leif Andersson (S)
Marianne Kjellquist (S)
Tommy Pettersson Friberg (S)
Marianne Johansson (S)
Sture Pettersson(S)
Ida Ekeroth (S)
Tuula Ojala (S)
Gun-Brith Alenljung (S)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Charlotte Matsson (M)
Johan Nordström (M)
Anette Karlsson (M)
Stellan Kronberg (M)
Marianne Aldén (M)
Ingbritt Andersson (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Cathrine Kronberg (M)
Siv Samuelsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Per Rosengren (V)
Maria Holm (V)
Emelie Olsson (V)
Adrian Andersson (V)
Christer Dalvik (MAP)
Rune Eriksson (MAP)
Evert Eklind (MAP)
Anna Stenlund (MAP)
Rune Skogsberg (C)
Leif Andersson (C)
Annika Jödahl (FP)
Leif Jonegård (FP)
Jan Hallström (FP)
Rolf Oldin (KD)
Margareta Alexandersson (KD)
Nils Farken (MP)
Bengt-Erik Askerlund (MP)
Ingemar Brelid
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Sida

ej §§ 167-173

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 162

Handling att anmäla
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revisionsrapport från kommunrevisionen dagtecknad den 8 november 2011, som avser
granskning av lönenämndens interna kontroll för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i nämnder, utskott och styrelser.
Redovisningen antecknas till protokollet.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 163

KS 2011/0331

Medborgarförslag om en järnvägsövergång
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Arne Tengvall, Fornminnesvägen 9 i Mariestad har föreslagit att en järnvägsövergång för
gående och cyklister ska anläggas från perrongen vid Mariestads järnvägsstation till Bantorget.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 164

Information om kommunrevisionens arbete
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunrevisionens ordförande Rune Kjernald informerar om kommunrevisionens
arbete.
___________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 165

KS 2011/0246

Medborgarförslag om att inrätta ett nätverkscafé
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Bakgrund
Ingela Johansson har föreslagit att Mariestads kommun ska inrätta ett nätverkscafé, det vill
säga en mötesplats för alla där man känner sig välkommen och kan skapa nya kontakter.
Mötesplatsen ska under den kalla årstiden kunna ersätta naturliga mötesplatser som torget
och hamnen.
Fritidschefen Tomas Ekström har i ett yttrande framhållit att Mariestads kommun, inom
ramen för ordinarie verksamheter, redan idag kan erbjuda offentliga miljöer som även under vinterhalvåret ger förutsättningar för kontakter och där nya idéer och erfarenheter kan
utbytas. Exempel på detta är:
-

Stadsbiblioteket som erbjuder möjligheter till tidningsläsande och tillgång till internet
kostnadsfritt.

-

Ungdomskulturhuset Elvärket som är en mötesplats öppen för alla. Elvärket har även
tillgång till internet och café.

Utöver kommunens verksamheter finns det ideella föreningar och kyrkosamfund som erbjuder miljöer för kontaktskapande där alla är välkomna. För den som söker mötesplatser
i cafémiljö finns det dessutom åtskilliga privata aktörer i Mariestad som erbjuder detta.
Med hänvisning till de mötesplatser som redan finns i kommunens, ideella organisationers
och privat regi, har fritidschefen ansett att medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Motiveringen till förslaget är att det i Mariestads kommun redan finns ett flertal mötesplatser av den typ som föreslås i medborgarförslaget. Dessa mötesplatser bedrivs i kommunens, ideella organisationers och privat regi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 165 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 61 A-C)
_________________________________________________________

Ingela Johansson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 166

KS 2011/0311

Ändring av VA-taxa för Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera VA-taxan för Mariestads kommun i enlighet
med tekniska nämndens förslag. Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2012.
Bakgrund
Tekniska nämnden har presenterat ett förslag till justering av va-taxan för Mariestads
kommun. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna
med fem procent samt förtydligande av bland annat reduceringsregler för dagvatten.
Verksamhetens förväntade ekonomiska utveckling har föranlett ett behov av en avgiftsförändring. Under 2012 förväntas ett underskott med 3.3 miljoner kronor varav 1.2 miljoner kronor regleras mot fonden. Även under åren 2013 och 2014 finns behov av justering av va-taxan.
Det finns ett stort underhållsbehov av ledningsnät och förra årets översvämningar resulterade i en åtgärdsplan som medför ökade underhållskostnader, investeringar och kapitaltjänstkostnader. Uttag ur fond innebär även minskade ränteintäkter.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 62 A-E)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tf teknisk chef Leif Andersson
VA-chef Kenneth Jensen,
Ekonom Jonas Eriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 167

KS 2011/0026

Eventuell revidering av drift- och investeringsbudget 2012 för
Mariestads kommun samt flerårsplan för 2013-014
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2012 samt
flerårsplan för åren 2013-2014 enligt kommunstyrelsens förslag.

2.

Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 40 miljoner kronor.

3.

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara oförändrade.

4.

Partistödet ska vara oförändrat, (se Kf § 22/07).

5.

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig
taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av
riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2012 och flerårsplan
2013-2014.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2011 drift- och investeringsbudget för 2012 samt
flerårsplan för åren 2013 och 2014. Mot bakgrund av ändrade förutsättningar och begäran om tilläggsanslag från nämnder har ekonomienheten sammanställt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har lagt ett förslag till reviderad drift- och investeringsbudget. Ärendet
togs upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011.
Fullmäktige beslutade då att skattesatsen ska vara 21.26 kr efter skatteväxlingen 2012
med Västra Götalandsregionen och återremitterade ärendet i övriga delar till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Skälet till återremissen var att det inte hade funnits tillräckligt med tid för oppositionen att överväga majoritetens förslag till justeringar.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 167 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Jens Söder (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Christer Dalvik (MAP), Nils Farken (MP) och Emelie Olsson (V) instämmer i Söders yrkande.
Björn Fagerlund (M) yrkar att fullmäktige ska besluta i enlighet med oppositionens förslag. Om fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget yrkar Fagerlund att fullmäktige
även beslutar att ägardirektiven för kommunens företag och soliditetskravet för Mariehus Fastigheter AB ska ändras så att dessa dokument stämmer överens med förslaget till
revideringar. Rune Skogsberg (C) och Leif Jonegård (FP) instämmer i Fagerlunds yrkanden.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn Fagerlunds (M) m.fl. huvudyrkande till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition;
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet Björn Fagerlunds (M)
m.fl. huvudyrkande röstar Nej.
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 20 Nej-röster. Fyra ledamöter är frånvarande.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga.
Kommunfullmäktige har således beslutat om reviderad drift- och investeringsbudget för
2012 och flerårsplan för 2013-2014 samt därmed förknippade frågor i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
(Bilaga 63 A-D)
_____________________________________________________________

Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 168

KS 2011/0235

Avsättning av årets resultat till omstruktureringskostnader
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4 miljoner kronor av årets resultat till omstruktureringskostnader med anledning av beslutet om åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun. Åtgärderna medför bland annat kostnader för avveckling av personal
genom till exempel pensionslösningar samt kostnader för lokaländringar.
Årets resultat för 2011 beräknas enligt prognos 4 uppgå till ca 5 miljoner kr.
Ekonomichefen har föreslagit att kommunen ska sätta av 4 miljoner kr från årets resultat
för att täcka kostnader för besparingsåtgärder och kostnader för lokaländringar. Detta är
tillåtet för åtgärder som tillfälligt medför kostnader men som kommer att leda till lägre
kostnader och god ekonomisk hushållning på sikt. Avsättningen påverkar årets resultat
men inte det så kallade balanskravsresultatet.
När kommunen genomför omstruktureringsåtgärder bokförs dessa som en kostnad i
resultaträkningen och som en avsättning på balansräkningen. Rådet för kommunal redovisning definierar omstrukturering i rekommendation10.1 som handlar om avsättningar
och ansvarsförbindelser.
En avsättning, det vill säga en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp, ska redovisas
i balansräkningen när:
a) en kommun eller ett landsting har en befintlig förpliktelse som en följd av en eller flera inträffade
händelser,
b) det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt
c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Ett exempel kan vara omstrukturering av
verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag
Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 168 (forts).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med förslaget.
(Bilaga 64 A-B)
_____________________________________________________________

Kommunchef Lars Arvidsson
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonom Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 169

Annonsering
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att informera om tid och plats för fullmäktiges sammanträden under 2012 i Mariestads-Tidningen.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 170

KS 2011/0326

Entledigande och val av ledamot och ordförande i kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Berggren (MAP) från uppdraget att vara ledamot tillika ordförande i kulturnämnden. På förslag av valberedningen väljs Fredrik
Marcusson (S) till ny ordförande. Till ny ledamot väljs ersättaren Marianne Eriksson
Melin (MAP) och till ny ersättare väljs Karl-Gunnar Sandström (MAP).
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2012.
Bakgrund
Margareta Berggren (MAP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot
tillika ordförande i kulturnämnden.
___________________________________________________________

Margareta Berggren
Marianne Eriksson Melin
Fredrik Marcusson
Karl-Gunnar Sandström
Kulturnämnden
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 171

KS 2011/0326

Entledigande från uppdrag att vara ledamot av kommunfullmäktige
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Berggren (MAP) från uppdraget att vara ledamot av kommunfullmäktige. Ny röstsammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen för
att få utsett ny ledamot efter Margareta Berggren (MAP).
Bakgrund
Margareta Berggren (MAP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot
av fullmäktige från och med den 1 januari 2012.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen
Margareta Berggren
Lönekontret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 172

KS 2011/0317

Entledigande och val av ledamot i Skaraborgs kommunalförbund
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Stig H Johansson (FP) från uppdraget att vara ledamot i
Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige. På förslag av valberedningen väljs JohnGunnar Nilsson (M) till ny ledamot i kommunalförbundets fullmäktige.
Bakgrund
Stig H Johansson (FP) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
Skaraborgs kommunalförbund.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stig H Johansson
John-Gunnar Nilsson
Skaraborgs kommunalförbund
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-12-12

Kommunfullmäktige
Kf § 173

KS 2011/0317

Val av ersättare i kommunstyrelsen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Jan Hallström (FP) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Leif Jonegård (FP).
Bakgrund
Leif Jonegård (FP) har tidigare valts till ny ledamot i kommunstyrelsen. Valberedningen
har nu återkommit med förslag på ny ersättare efter Jonegård.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leif Jonegård
Jan Hallström
Kommunsekreterare Ola Blomberg
Lönekontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-12
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga
Votering § 167
Namn och parti

JA

Urban Ahlin (S)

X

Jens Söder (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Therése Weckström (S)

X

Ola Bertilsson (S) Leif Udéhn (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Tommy Pettersson Friberg (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Björn Nilsson (S) Tuula Ojala (S)

X

Marie Molin (S) Gun-Brith Alenljung (S)

X

NEJ

Håkan Fernström (S)

Frånv.

X

Johan Abrahamsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Charlotte Matsson (M)

X

Johan Nordström (M)

X

Gunilla Hellsten Boman (M) Anette Karlsson (M)

X

Stellan Kronberg (M)

X

Marianne Aldén (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Justerandes signatur

Avstår

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-12-12
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Kommunfullmäktige
Votering § 167 (forts).
Namn och parti

JA

NEJ

Siv Samuelsson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Per Rosengren (V)

Avstår

Frånv.

X

Åsa Olsson (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Inga-Lill Berg (V) Maria Holm (V)

X

Emelie Olsson (V)

X

Adrian Andersson (V)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Rune Eriksson (MAP)

X

Evert Eklind (MAP)

X

Margareta Berggren (MAP) Lotta Hjalmarsson (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Stig H Johansson (FP) Annika Jödahl (FP)

X

Leif Jonegård (FP)

X

Christer Svanström (FP) Jan Hallström (FP)

X

Rolf Oldin (KD)

X

Magnus Landgren (KD) Margareta Alexandersson (KD)

X

Nils Farken (MP)

X

Bengt-Erik Askerlund (MP)

X

Gabriella Svensson (SD)

X

Morgan Johansson (SD) Ingemar Brelid (SD)

X

Gerd Larsson, ordförande (S)

X

Summa

25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

4

ANSLAGSBEVIS
___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-12-12

Anslagsdatum

2011-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2012-01-13

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

