Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-12

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 17.00 – 19.35

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Hassan Alkarat

Utses att justera

Johan Abrahamsson och Ida Ekeroth

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

§ 50

…………………………………………………………..

Malin Eriksson

Paragrafer

§§ 50-62

Ordförande

……………………………………………....
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Johan Abrahamsson
Ida Ekeroth

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-06-12

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Johan Abrahamsson (M)
Anette Karlsson (M)
Elvi Fagerlund (M)
Erik Ekblom (M)
Bert Levefelt (M)
Siv Samuelsson (M)
Sandra Magnusson (M)
Björn Fagerlund (M)
Marianne Aldén (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Anita Ahl (M)
Rolf Rutgersson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Emil Gullbrantz (C)
Leif Andersson (C)
Göran Hellström (L)
Jan Hallström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Marina Smedberg (S)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Kjellquist (S)
Janne Jansson (S)
Håkan Fernström (S)
Mathias Törnblom (S)
Sture Pettersson (S)
Björn Nilsson (S)
Gun-Britt Alenljung (S)
Leif Andersson (S)
Leif Udéhn (S)
Tuula Ojala (S)
Elisabeth Ljungkvist (S)
Marianne Johansson (S)
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Per Rosengren (V)
Sara Wallmon (V)
Mikael Jonsson (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Bengt Erik Askerlund (MP)
Mats Karlsson (MP)
Henrik Karlsson (-)
Christer Dalvik (MAP)
Ola Jonegård (-)
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-06-12

Anslagsdatum

2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-09g
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Sida 4

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige
Kf § 50

Dnr 5580

Information - "Om livet som nyanländ i Mariestad med tankar
om framtiden"
Hassan Alkarat från Damaskus i Syrien kom som flykting till Sverige för två år sedan.
Hassan har en yrkeskarriär inom bland annat turism och han informerar fullmäktige
om livet som nyanländ i Mariestad med de utmaningar och svårigheter som bland
annat ett nytt språk för med sig, men även om sina förhoppningar och planer för
framtiden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige
Kf § 51

Dnr 2017/00015

Handlingar att anmäla

Beslut i tekniska nämnden (KS 2017/34)

Medborgarförslag om sänkt hastighet på del av Leksbergsvägen.
Johan Höög har lämnat in ett medborgarförslag om sänkning av hastighet samt
farthinder på del av Leksbergsvägen, från nr 107 till 128.
Tekniska nämnden beslutade 2017-05-16 att avslå medborgarförslaget med
hänvisning till pågående arbete och planer, bland annat uppdatering av kommunens
trafiksäkerhetsprogram samt arbete på nationell nivå med att se över vilken hastighet
som ska gälla som bashastighet inom tättbebyggt område.
_______________________________
Motion om att uppdatera kommunens regler för resor och transporter (KS 2017/214)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Bakgrund
Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunens regelverk
”Regler för resor och transporter” ska revideras för att anpassas till dagens
förutsättningar samt även att kommunen ska utreda hur samtliga sektorer
kan uppnå målet om att enbart använda förnyabara bränslen år 2020.
_________________________________
Motion om att trafiksäkra och tillgänglighetsanpassa busshållplatser (KS 2017/231)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
och tekniska nämnden för beredning.

Kommunfullmäktige
Kf § 51 (forts).
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-06-12

Bakgrund
Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning
kring tillgängligheten i anslutning till busshållplatserna i kommunen och att
miljön vid busshållsplatserna vid behov åtgärdas.
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige
Kf § 52

Dnr 2017/00029

Medborgarförslag om nytt äldreboende (enligt Tubberödsmodellen)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen:
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 att utveckla seniorverksamheten inom kv. Alen
(Björkgården) genom att möjliggöra för uppförande av en ny byggnad som ska kunna fungera som
särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5.
Verksamheten vid det nya särskilda boendet ska vara av hög kvalitet och uppfylla kraven utifrån
gällande lagstiftning. Verksamheten ska baseras på socialtjänstlagens värdegrund, ett gott
bemötande samt trygghet, integritet och delaktighet”.
Bakgrund

Gun-Britt Sandberg har i ett medborgarförslag föreslagit att Mariestads kommun ska
anlägga ett nytt äldreboende som utgår från den sk ”Tubberödsmodellen”, vilket
innebär att boendet drivs genom intraprenad. Fullmäktige överlämnade
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning.
Enligt socialtjänstlagen 5 kap 5 § ska kommunen inrätta särskilda boendeformer för
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 18 att utveckla seniorverksamheten
inom kv. Alen (Björkgården) genom att tillskapa en byggnad som ska kunna fungera
som ett särskilt boende enligt SoL kap 5 § 5 och inrymma ca 50 bostäder.
Verksamheten vid det nya särskilda boendet ska starta under hösten 2018.
KPR, det kommunala pensionärsrådet är remissinstans i frågor som rör äldre och
socialnämnden har en kontinuerlig dialog med dem. KPR har även utsett en grupp
som utgör referensgrupp för det nya boendet i kvarteret Alen.
Socialnämndens mål med verksamheten på det nya boendet är att ge stöd och vård
till de som bor där. Insatserna ska komplettera den enskildes förmåga och stärka
förmågan att utveckla de egna resurserna utifrån individuella förutsättningar och
önskemål. Insatserna ska vara av hög kvalitet och uppfylla kraven utifrån gällande
lagstiftning. Verksamheten ska baseras på socialtjänstlagens värdegrund, ett gott
bemötande samt trygghet, integritet och delaktighet.
Ovanstående ska fullgöras genom att personalen ska ge ett respektfullt bemötande
och den enskilde ska känna sig trygg med de insatser som utförs. Personalen ska även

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 52 (forts).

____________________________
bidra till att stärka den boendes självkänsla, tilltro till sin egen förmåga och använda
ett vardagsrehabiliterande arbetssätt. De boende ska bemötas med respekt och
personalen ska i sitt möte med de boende skapa lugn och ro. Ett gott bemötande
inger trygghet och skapar förutsättningar för delaktighet och integritet. Detta ska
säkerställas genom förutsättningar i den fysiska miljön.
Personalen ska ha ett arbetssätt som skapar förtroende och trygghet. De ska
uppmärksamma sådan som skapar oro och ovisshet hos de boende och komma
överens med de boende om vad som kan göras för att skapa större trygghet. De
boende ska ha rätt att behålla sin integritet och även ha rätt till en privat sfär. De
boendes åsikter och värderingar får inte kräkas. De boende ska ha möjlighet att
påverka sin livssituation och personalen ska vara lyhörd för de boendes önskemål.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 105/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-05, Yttrande
över medborgarförslag om att anlägga ett nytt äldreboende som utgår från
”Tubberödsmodellen”
Protokollsutdrag från socialnämnen, Sn § 50/17
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg 2017-02-28,
Medborgarförslag om att anlägga ett nytt äldreboende som utgår från
Tubberödsmodellen
Medborgarförslag från Gun-Britt Sandberg 2017-01-19, Medborgarförslag om ett
nytt äldreboende enligt Tubberödsmodellen
Expedieras till:
Socialnämnden, Socialchef Lotta Hjoberg, Gun-Britt Sandberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 53

Dnr 2017/00202

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att flytta investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för
följande fyra projekt:
Projekt 1752
VA-plan 2017-2026: Överföringsledning Sjötorp-Askevik
(inkl. Moviken)

16 000 tkr

Projekt 1753
Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande åtgärder

3 500 tkr

Projekt 2493
Ombyggnad av Flitiga Lisans skola till förskola

14 000 tkr

Projekt 2545
Kronopark, ny förskola

7 000 tkr

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut § 123/17 (2017-04-04) gett
ekonomichefen i uppdrag att upprätta ett beslutsunderlag med förslag till vilka
investeringsprojekt som kan överföras från innevarande år till år 2018. Verksamhet
teknik har sammanställt nedanstående förslag på projekt med medföljande
budgetbelopp som kan flyttas till år 2018:
Budget 2017 Till 2018
Projekt 1752 ”VA-plan 2017-2026:
Överföringsledning Sjötorp-Askevik
(inkl. Moviken)”

17 000

16 000

4 000

3 500

Projekt 2493 ”Ombyggnad av Flitiga
Lisans skola till förskola”

28 280

14 000

Projekt 2545 ”Kronopark, ny förskola”

10 400

7 000

Projekt 1753 ”Sjötorps ARV, kapacitetsförbättrande åtgärder”

Total summa att förflytta till år 2018:

Justerandes sign

40 500 tkr
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Kommunfullmäktige
Kf § 53 (forts).

____________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 98/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12, Begäran
om ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk
chef Michael Nordin 2017-05-08, Begäran om förflyttning av investeringsmedel från
år 2017 till år 2018
Protokollsutdrag från tekniska nämnden, Tn § 123/17

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Teknisk chef Michael Nordin
Ekonom Elisabeth Westberg
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 54

Dnr 4338

Kommunrevisionens budget för år 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget till kommunrevisionen för år 2018 ska
uppgå till 900 000 kronor.
Bakgrund

Kommunrevisionen har inkommit med en begäran om anslag för
revisionsverksamheten 2018. I begäran hemställer kommunrevisionens ordförande
Lennart Ström (S) att fullmäktige ska återställa budgeten för kommunrevisionen till
900 000 kronor för verksamhetsåret 2018.
Som motivering för sin begäran anför kommunrevisionen bland annat att samarbetet
mellan revisionsgrupperna inom MTG har intensifierats när det gäller granskning av
de gemensamma nämnderna, vilket ställer krav på ökade medel för att kunna
genomföra granskningar. Vidare har kommunrevisionens fortbildning fått stå tillbaka
de senaste åren och i kombination med att nya revisorer valts in ökar behovet av
utbildningsinsatser framöver.
Kommunfullmäktiges presidium är budgetberedning för kommunrevisionen.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige utökar anslaget till
kommunrevisionen, från 850 000 kronor till 900 000 kronor för år 2018.
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från kommunrevisionen 2017-03-21, Hemställan om anslag för
revisionsverksamheten 2018
Skrivelse från fullmäktiges presidium 2017-04-25, Kommunrevisionens budget för år
2018
Expedieras till:
Kommunrevisionen, Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 12

Sammanträdesdatum
2017-06-12

Kommunfullmäktige
Kf § 55

Dnr 2016/00460

Budget 2018 för Mariestads kommun med flerårsplan 20192020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens upprättade förslag till
ramtilldelning för år 2018 för Mariestads kommuns nämnder inklusive flerårsplan för
åren 2019-2020.
Kommunfullmäktige beslutar att anta majoritetens upprättade förslag till
investeringsbudget för år 2018 med plan för åren 2019-2020.
Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i
kommunfullmäktige § 140/13.
Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.
Kommunfullmäktige beslutar om finansiering, skattesats och nyupplåning vid
fullmäktiges sammanträde 2017-10-30.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna)
har upprättat ett förslag till ramtilldelning för år 2018 för samtliga nämnder inklusive
flerårsplan för åren 2019-2020 och ett förslag till investeringsbudget för år 2018 med
flersårsplan för år 2019-2020.
Även oppositionspartierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) har
upprättat ett förslag till ramtilldelningen för år 2018 för nämnderna samt ett förslag
till investeringsbudget för år 2018 med flerårsplan för år 2019-2020.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M), Björn Fagerlund (M), Erik Ekblom (M), Jan Hallström (L),
Rune Skogsberg (C) och Morgan Forsberg (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 55 (forts).
____________________________
Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till oppositionspartiernas förslag till
budgetramar för år 2018 och investeringsbudget för år 2018 med flerårsplan för åren
2019-2020.
Ida Ekeroth (S) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Engström Rosengrens (V) yrkande
samt tillstyrker även punkterna 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända
propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Marie
Engström Rosengrens (V) m fl förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 22 nej-röster. (2 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 97/17
Majoritetspartiernas förslag till ramfördelning för nämnderna 2018 med flerårsplan
för 2019-2020 samt investeringsbudget för år 2018 samt flerårsplan 2019-2020
Oppositionspartiernas förslag till ramfördelning för nämnderna 2018 samt
investeringsbudget för år 2018 med flersårsplan 2019-2020

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 56

Dnr 2017/00138

Erbjudande om delägarskap i Inera

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3.

Summan om 42 500 kronor för aktierna finansieras med kommunstyrelens
pengar till förfogande för år 2017.

Bakgrund

I mars 2017 förvärvade SKL Företag AB aktiebolaget Inera. Inera har funnits sedan
1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget utvecklat gemensamma
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom hälsooch sjukvårdsområdet.
Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland
annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via
nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg.
I och med SKL:s förvärvat Inera erbjuds samtliga kommuner i Sverige att förvärva
fem aktier vardera och därmed bli delägare i företaget vilket för det möjligt att enkelt
kunna använda sig av företagets tjänster.
Genom det bredare ägandet ska bolaget kunna främja och stödja utvecklingen av
digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden än hälso- och sjukvård, till
exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Det handlar om tjänster och lösningar
som underlättar för invånare, företag, förtroendevalda och tjänstemän i kommuner,
landsting och regioner.
Inera blir därmed en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma
digitala lösningar även för kommunerna. Genom förvärvet kan utvecklings- och
förvaltningskostnaderna sänkas, och utvecklingstakten höjas genom ett mer
samordnat arbete.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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____________________________
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 99/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-11,
Erbjudande om delägarskap i Inera AB
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-05-11, Erbjudande
om delägarskap i Inera
Sammanfattning – Förvärv av aktier i Inera AB
Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL AB och xx-kommun rörande Inera AB (Bilaga 1)
Anslutningsavtal till aktieägaravtal avseende Inera AB (Bilaga 2)
Aktieägaravtal avseende Inera AB (Bilaga 3)
Bolagsordning för Inera AB (Bilaga 4)
Ägardirektiv för Inera AB (Bilaga 5)
Årsrapport 2015 för Inera AB

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Kommunchef Kristofer Svensson
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 57

Dnr 2016/00412

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2 Sjötorp tätort, Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Sjötorps tätort, Mariestads kommun
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:2. Ansökan avser att, utöver gällande
markanvändning, medge parkeringsändamål vid hamn-bassängen i Sjötorp och
kanalområdet i Lyrestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01, § 433 att meddela positivt
planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 i Sjötorp respektive i Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 4,2 ha mark- och vattenområden och är centralt beläget i
Sjötorps tätort. Planområdet gränsar i väst till Slussvägen, i norr till Varvsvägen och
bostadshus på Österbacken, i öst till naturmark och i söder till gång- och cykelbana
som löper längs med Göta kanal.
Planförslaget syftar till genom ändring av detaljplan tillåta markanvändning parkering
tillsammans med fastställd markanvändning (industri-, kanal och dylika ändamål) i
gällande planer. Planen har upprättats enligt standardförfarande.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning. Inkomna
synpunkter har sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive granskningsutlåtande.
Till granskningsskedet minskades planområdet mot bakgrund av de synpunkter som
framkommit under samrådet. Till antagandehandlingen har inga större förändringar
skett från granskningshandlingen
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-06-12

Sida 17

Kommunfullmäktige
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____________________________
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 107/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-18, Beslut
om antagande: Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 Sjötorps tätort,
Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-05-18
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
AB Göta Kanalbolag
Assistent Anneli Åkesson

Justerandes sign
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Kf § 58

Dnr 2016/00384

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2 Lyrestad tätort, Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för del av Kanaljorden
1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun.
Bakgrund

AB Göta kanalbolag inkom 2016-10-11 med ansökan om planbesked för ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kanaljorden 1:2. Ansökan avser att, utöver gällande
markanvändning, medge parkeringsändamål vid hamnbassängen i Sjötorp och
kanalområdet i Lyrestad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-11-01, Ksau § 433 att meddela
positivt planbesked samt att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att upprätta förslag
till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2 i Sjötorp resp. Lyrestad.
Planområdet omfattar ca 1,64 ha mark och är centralt beläget i Lyrestad tätort.
Planområdet gränsar i väst och norr till Göta kanal, i ost och söder till i huvudsak
blandad bostadsbebyggelse. All mark inom planområdet omfattar del av fastigheten
Kanaljorden 1:2 som ägs av AB Göta kanalbolag.
Planförslaget syftar till genom ändring av detaljplan medge markanvändning
parkering jämte fastställd markanvändning i gällande plan (16-LYR-1184). Planen
upprättas enligt standardförfarande.
Förslag till ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort,
Mariestads kommun har varit föremål för samråd och granskning. Inkomna
yttranden har sammanställts i ett särskilt utlåtande respektive granskningsutlåtande.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 108/17
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-05-31, Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för del av
Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)
Planbeskrivning (antagandehandling)
Granskningsutlåtande

Expedieras till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
AB Göta Kanalbolag
Assistent Anneli Åkesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 59

Dnr 2017/00099

Informationssäkerhetspolicy för Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till informationssäkerhetspolicy för
Mariestads kommun.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner och
riktlinjer för att uppnå policyns syfte och mål.

Bakgrund

Syftet med informationssäkerhetsarbete är att säkerställa tillgång till korrekt
information när den behövs för rätt person.
Sveriges kommuner hanterar en betydande del av de mest samhällsviktiga tjänsterna.
Dessa är beroende av en väl fungerande informationshantering i meningen att
verksamheten har tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle. Kommunernas
arbete med informationssäkerhet blir därmed en central förutsättning för hela
samhällets funktionalitet.
Den information som en kommun samlar på sig för att kunna utföra samhällsviktiga
tjänster är ofta av känslig karaktär. Det kan bland annat handla om information om
enskilda som är känslig av integritetsskäl, information om upphandlingar som är
känsliga av ekonomiska orsaker och information om samhällsviktig infrastruktur som
ökar samhällets sårbarhet om de sprids. Ett ökat fokus på civilt försvar ställer också
höga krav på ett effektivt informationssäkerhetsarbete. Detta gör att ett aktivt
informationssäkerhetsarbete är nödvändigt.
Skaraborgs kommuner har uppdragit till högskolan i Skövde att utföra en
kartläggning av det befintliga arbete med informationssäkerhet för att kunna jämföra
det med de rekommendationer som finns inom området enligt ISO-standarden.
Mariestads kommuns arbete fick 0.8 på en fyragradig skala och en av de största
bristerna var att det saknades ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerheten.
Frånvaron av styrning och vägledning inom området var det mest akuta att åtgärda.
Mot bakgrund av ovanstående har kommunens säkerhetssamordnare upprättat ett
förslag till informationssäkerhetspolicy.
Syftet med policyn är att åstadkomma ett kraftigt förbättrat informationssäkerhetsarbete. Policyns bidrag till det handlar i mångt och mycket om att fördela
ansvar till olika funktioner i den kommunala organisationen, den beskriver på ett
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____________________________
övergripande sätt vem som ansvarar för vad. Den ger också mandat för
tjänstemannaledningen att fatta beslut om ytterligare styrdokument som ska
förtydliga hur själva informationssäkerhetsarbetet ska genomföras rent konkret, till
exempel vilka regler som ska gälla för anställda när de hanterar kommunens
informationstillgångar (som regler kring lösenordshantering, distansarbete,
användning av kommunens hårdvara för privat bruk mm). I dagsläget saknas ofta
den typen av regler.
Antagandet av informationssäkerhetspolicyn leder i sig självt inte till förbättrad
informationssäkerhet i kommunen. Men, den fungerar som en katalysator för att få
saker att hända.
Parallellt med framtagandet av policyn sker ett arbete med att ta fram rutiner som
operationaliserar policyn och det görs även ett förberedande arbete inför
implementeringen av regelverket.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 95/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-05,
Informationssäkerhetspolicy för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström 2017-05-02,
Informationssäkerhetspolicy för Mariestads kommun
Förslag till informationssäkerhetspolicy för Mariestads kommun
Expedieras till:
Säkerhetssamordnare Per Ahlström, Samtliga sektorer, Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktige
Kf § 60

Dnr 2017/00120

Motion om kris- och säkerhetsberedskap i Mariestad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att det som
motionären föreslår redan ligger inom ramen för kommunens befintliga
krisberedskapsarbete.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska förbättra
beredskapen mot svåra påfrestningar och ta fram förslag på åtgärder för att minska
risken och konsekvensen av svåra påfrestningar på samhället i fredstid. Bivefors
(SD) föreslår att om en svår påfrestning skulle inträffa, så ska människors liv,
personliga säkerhet och hälsa tryggas, och eventuella skador på miljö och egendom
hindras eller begränsas. Bivefors (SD) föreslår även att kommunen ska säkra upp
infrastruktursystemen (ex.vis matförsörjning, elförsörjning, vattenförsörjning,
telekommunikationer, informationssystem och ledningssystem) i händelse av kris.
Fullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning och ärendet
har beretts av kommunens säkerhetssamordnare.
Kommunens arbete med krisberedskap innefattar områdena förebyggande,
förberedande, hantering och lärande.
Förebyggande
Det förebyggande arbetet syftar till att göra det mindre sannolikt att kommunen
drabbas av oönskade händelser. Det sker bland annat genom riskhanteringsprocessen inom ramen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Förberedande
Det förberedande arbetet syftar till att göra kommunen redo för att på ett
tillfredsställande sätt kunna hantera den typ av oönskade händelser som nämns i
motionen. Det sker bland annat genom utbildning och övning av förtroendevalda
och personal i krisledning samt genom arbete för att stärka samhällsviktiga
verksamheters förmåga att kontinuerligt bedriva verksamhet även under störningar.
Inom det förberedande arbetet görs också särskild planering för vissa typhändelser,
såsom avbrott i dricksvattenförsörjning och elförsörjning. I övrigt är arbetssättet
sådant att det inte är inriktat mot att hantera olika typer av scenarier utan att bygga
förmåga att hantera alla typer av händelser.
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Hanterande
Det hanterande arbetet syftar till att kommunen ska agera på ett sätt som minimerar
konsekvenser av en inträffad händelse. Det sker bland annat genom operativa
åtgärder i kommunens egen organisation samt utövande av geografiskt
områdesansvar (det vill säga att säkerställa samarbete och samordning mellan olika
aktörer inom kommunen).
Lärande
Det lärande arbetet syftar till att dra lärdom av inträffade händelser för att kunna
förbättra förebyggande och förberedande arbete samt hantering av händelser. Det
sker främst genom utvärdering av inträffade incidenter och händelser samt
utvärdering av övningar.
Inom ovan nämnda områden är ambitionen alltid att samarbeta så mycket som
möjligt inom MTG-området, med övriga Skaraborgskommuner samt med
kommuner och andra aktörer på regional nivå. I det ingår även samverkan med vad
som i motionen benämns blåljuspersonal.
Avslutningsvis bör det nämnas att en viktig del i kommunens krisberedskap-sarbete
är att informera kommuninvånare om det egna ansvaret att förbereda sig för att
kunna hantera störningar och kriser. Det handlar om att alla måste kunna klara sig
själva i åtminstone 72 timmar genom att ha förberett sig med vatten, konserver,
ficklampa, batteridriven radio med mera.
Kommunfullmäktige har antagit följande dokument som beskriver olika delar av
kommunens krisberedskapsarbete:
-

Styrdokument för krisberedskapsarbete Mariestads kommun inklusive plan
för hantering av extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

-

Risk- och sårbarhetsanalys för Mariestads kommun.

-

Nödvattenplan för Mariestads kommun.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 101/17
Motion från Marie Bivefors (SD) 2017-02-01, Motion om att säkra upp kris och
beredskap för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av säkerhetssamordnare Per Ahlström 2017-05-11, Svar på
motion om att säkra upp kris- och beredskaparbetet i Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-11, Svar på
motion om kris- och säkerhetsberedskap i Mariestads kommun

Expedieras till:
Marie Bivefors
Säkerhetssamordnare Per Ahlström
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Dnr 2016/00426

Motion gällande möjlighet att ompröva Migrationsverkets
åldersbedömning av ensamkommande barn/ungdomar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att
socialnämnden redan tillämpar de regler som gäller i samarbetet mellan
Migrationsverket och Sveriges kommuner.
Bakgrund

Marie Bivefors (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår att Mariestads
kommun ska utnyttja möjligheten att begära omprövning av Migrationsverkets
åldersbedömning av ensamkommande barn och unga. Fullmäktige överlämnade
motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden i Mariestads kommun tillämpar redan idag de möjligheter som finns
att meddela Migrationsverket om enskild ungdom uppenbart är äldre än den ålder
som den unge själv har uppgett. Det finns ingen anledning för socialnämnden att låta
uppenbart vuxna personer stanna kvar i HVB-hem som är avsedda för ungdomar.
Socialnämnden noterar att åldersbedömning av ensamkommande barn och unga i
huvudsak är en arbetsuppgift för Migrationsverket.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 102/17
Protokollsutdrag från socialnämnden, Sn § 49/17
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Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Lotta Hjoberg 2017-03-28, Motion om
möjlighet att ompröva Migrationsverkets åldersbedömning av ensamkommande barn
och ungdomar
Motion från Marie Bivefors (SD) 2016-11-02, Ålderstestmotion; Omprövning av
anvisningsbeslut
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-05, Yttrande
över motion om möjlighet att ompröva Migrationsverkets åldersbedömning av
ensamkommande barn och ungdomar

Expedieras till:
Marie Bivefors
Socialchef Lotta Hjoberg
IFO-chef Anette Karlsson
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Dnr 2017/00027

Valärenden

Entledigande av ledamot i utbildningsnämnden (KS 2017/218)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annika Käll (L) från uppdraget att
vara ledamot i utbildningsnämnden.
Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot efter
Käll (L).
Bakgrund

Annika Käll (L) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
utbildningsnämnden.
_____________________________
Entledigande och val av suppleant i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB samt
Mariehus AB (KS 2017/230)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Inger Dernroth (C) från uppdraget
att vara suppleant i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB och Mariehus AB.
På förslag av valberedningen väljer fullmäktige Sune B Jansson (C) till ny
suppleant efter Dernroth (C).
Bakgrund
Inger Dernroth (C) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
suppleant i styrelsen för Mariehus Fastigheter AB samt Mariehus AB.

Expedieras till:
Lönekontoret
Mariehus Fastigheter AB
Sune B Jansson
Utbildningsnämnden
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Protokollsbilaga 1, Omröstning § 55

Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Jonas Ivarsson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Emil Gullbrantz (C)

X

Göran Hellström (L)

X

Jan Hallström (L)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X
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Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Mathias Törnblom (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Per-Inge Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

25

22
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2
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