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Sara Wallmon

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Beslutande:
Jan Wahn
Cathrine Kronberg
Gerd Larsson
Johan Abrahamsson
Anette Karlsson
Siw Samuelsson
Erik Ekblom
Bert Levefelt
Elvi Fagerlund
Sandra Magnusson
Björn Fagerlund
Marianne Aldén
John-Gunnar Nilsson
Anita Ahl
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Emma Sjögren
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Marianne Kjellquist
Therese Weckström
Janne Jansson
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Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 93

KS 2015/235

Medborgarförslag om omklädningshytter och utedusch på Ekuddens
badplats
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Kiselvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det ska uppföras omklädningshytter och en utedusch på Ekuddens badplats.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Ann-Charlotte Sjöblom-Calson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 94

KS 2015/234

Medborgarförslag om ramper för iläggning och upptagning av
kanoter och kajaker vid Tidans utlopp
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Bakgrund

Ann-Charlotte Sjöblom-Calson, Kiselvägen 15 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska ordna ramper för iläggning och upptagning av kanoter och kajaker
vid Tidans utlopp och en bit längre upp i Tidan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Planavdelningen, stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Ann-Charlotte Sjöblom-Calson
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 95

KS 2015/248

Motion om att Mariestads kommun ska införa rätt till heltid för alla
anställda
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Janne Jansson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska införa rätt till heltid
för alla anställda.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 96

KS 2013/437

Beslut om antagande:
Detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 att ersätta dagens F-6 skolor inom skolområde
Väster (Lockerudsskolan, Kronoparksskolan, Flitiga Lisans skola och Leksbergs skola) med
två nya 2-parallelliga F-6 skolor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-05-21planavdelningen i uppdrag att upprätta
förslag till detaljplan för nybyggnad av 2-parallellig F-6 skola på Lockerud.
Planområdet ligger inom stadsdelen Lockerud, ca 2 km sydväst om Mariestad centrum och
omfattar ca 7,5 ha bebyggd mark, park- och naturområden. Förslag till detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort syftar till att möjliggöra uppförande av ny F-6 skola på
Lockerud.
Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande enligt reglerna i PBL 2010:900.
Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under vintern 2014/15 samt granskats
under våren 2015. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Skrivelse upprättad av stadsplanechef Tina Karling Hellsvik, plan- och landskapsarkitekt
Hanna Asp samt planarkitekt Adam Johansson 2015-05-08, Beslut om antagande: Detaljplan för Termiten 1 m.m. Mariestads centralort.
Plankarta med bestämmelser, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort,
Mariestads kommun (antagandehandling)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 96 (forts).
______________________________________________________

Planbeskrivning, detaljplan för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
(antagandehandling)
Granskningsutlåtande för Termiten 1 m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 97

KS 2015/196

Samlingsförvaltningspolicy och handlingsprogram för Vadsbo
museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta samlingsförvaltningspolicy och handlingsprogram för
Vadsbo museum.
Bakgrund

I tidigare utredningar om museet har bristen av rutiner och styrdokument för verksamheten påpekats. Under 2014-2015 har Vadsbo museum arbetat med att ta fram en samlingsförvaltningspolicy och ett handlingsprogram för att råda bot på detta. Till samlingsförvaltningspolicyn och handlingsplanen har ett antal rutindokument kopplats som
bland annat rör lånehandlingar, riskhantering, städrutiner med mera för att säkerställa en
god samlingsförvaltning.
I samlingsförvaltningspolicyn och handlingsprogrammet med tidsplan, ingår de delar
museet tidigare fått i uppdrag från kommunchefen, d.v.s. att inventera samlingen, upprätta en åtgärdsplan, revidera handlingsplanen ”Vadsbo museum- med riktning mot
framtiden” samt att arbeta fram en modell för styrning och ledning av verksamheten.
Museet har tagit hänsyn och gjort förändringar i dokumentet utifrån delar av de synpunkter Vadsbo hembygds- och fornminnesförenings har gett i sitt yttrande daterat
2015-04-21.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-04-27, Samlingsförvaltningspolicy och
handlingsprogram för Vadsbo museum
Förslag till samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Förslag till handlingsprogram för Vadsbo museum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande från Vadsbo Hembygds- och fornminnesförening 2015-04-21 med kommentarer
till yttrandet från museichef och konservator 2015-04-28
ICOM:s etiska regler
______________________________________________________

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Konservator Alissa Anderson
Kulturchef Maria Henriksson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 98

KS 2015/82

Revidering av reglemente för arvode och traktamente för
förtroendevalda i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till revidering av reglemente för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun, med ändringen att
ordet ”brutto”, under § 2 rubriken Egenföretagare, ändras till netto.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en rutin för hur ersättning för barntillsynskostnader vid politiska uppdrag ska utbetalas.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att återremittera kommunstyrelsens förslag om
en revidering av reglerna för förlorad arbetsförtjänst. Kommunfullmäktige beslutade även
att det skulle bildas en parlamentarisk arbetsgrupp för att bereda och lämna förslag till förtydligade regler för förlorad arbetsförtjänst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-02-18 kommunchefen i uppdrag att, i samråd
med arvodesgruppens ordförande, Janne Jansson (S), sammankalla en parlamentarisk arvodesgrupp för att revidera arvodesreglementet.
Arvodesgruppen har träffats vid två tillfällen och följande förtroendevalda har deltagit i
gruppen; Janne Jansson (S), Johan Abrahamsson (M), Nils Farken (MP), Evert Eklind
(MAP), Göran Hellström (FP), Per Rosengren (V)(deltog endast 2014-03-19), Jan Wahn (C)
samt Morgan Forsberg (KD). Sverigedemokraterna har inte närvarat med någon representant vid arvodesgruppens möten.
En enig arvodesgrupp beslutade 2015-04-22 att lämna förslag till revideringar av arvodesreglementet inom följande områden:
-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då hen
nyttjar inarbetad flextid vid förtroendeuppdrag.

-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då hen har
s.k. ”förtroendetid.

-

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst med maximalt
en timma innan sammanträdet samt en timma efter sammanträdet.

-

Förtroendevald kan vara berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst då ett
schemalagt arbetspass infaller i anslutning till sammanträde med nämnd/styrelse eller
arbetsutskott.

-

Tydliggöra uppdrag och befogenheter för kommunstyrelsen (nämnd), lönechefen samt
personalchefen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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-

Kommunfullmäktiges ordförande är berättigad till förrättningsarvode vid de tillfällen
då representationen innefattar förberedelser.

-

Tydliggöra begreppet ”Egenföretagare”.

-

Styrka § 7 i befintligt arvodesreglemente (ersättning för arbetstid efter 18:30).

-

Begäran om ersättning för inkomstbortfall och förrättning som är äldre än tre månader
ersätts inte.

-

Tydliggöra förutsättningarna för visstidsanställda med timlön att erhålla ersättning för
förlorad arbetsförtjänst

-

Redaktionell revidering av befintligt arvodesreglemente avseende dubbla skrivningar,
arvodesnivåer m.m.

Arvodesgruppen föreslår även att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
upprätta en rutin för hur ersättning för Barntillsynskostnader ska utbetalas.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringsyrkandet att ordet ”brutto”, under § 2 rubriken Egenföretagare, ändras till netto.
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons
(M) ändringsyrkande.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag med Abrahamssons (M) ändringsyrkande till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2015-04-28, Revidering av reglemente för arvode och traktamente för förtroendevalda i Mariestads kommun.
Förslag till revidering av dokumentet; Arvode och traktamente för förtroendevalda i
Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Administrativa chefen Ola Blomberg
Nämndsekreterare Ewa Sallova
Nämndsekreterare Helena Andersson
Nämndsekreterare Carina Törnell
Nämndsekreterare Annika Kjellman
Lönechef Arvo Niiholm, Personalchef Stefan Wallenå
Lönekontoret, Kenneth Nygren
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 99

KS 2014/419

Komplettering av befintlig slamtaxa
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande komplettering i taxetabellen i befintlig slamtaxa;
Taxan regleras årsvis mot Avfall Sveriges Avfalls index, A 12:3 MD med oktober månads index, basmånad oktober 2014.
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestads och Gullspångs kommuner har antagit en ny taxa förtömning av enskilda avlopp. I taxetabellen i förslag till beslut saknas uppgiften om att det i
taxan ingår en reglering mot index. Detta ska kompletteras och läggas till i beslutet.
Tömning av enskilda avlopp upphandlades under år 2014 av avfallsavdelningen. I förfrågningsunderlaget för upphandling av tjänsten ingår en indexreglering av tömningspriset med
hänvisning till Avfall Sveriges Avfallsindex, A 12:3MD med bas- månad oktober 2014.
Denna indexreglering är också inskriven i avtalet med den vinnande entreprenören.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Protokollsutdrag från avfallsnämnden 2015-04-14 § 22, Komplettering till antagen slamtaxa.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-04-14, Komplettering till antagen
slamtaxa.
______________________________________________________

Expedieras till:
Avfallsnämnden
Avfallschef Annika Kjellkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 100

KS 2015/207

Fastställande av avgift för kopior av allmänna handlingar inom
Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).
Bakgrund

Enligt Tryckfrihetsförordningen har den som önskar ta del av en allmän handling ”rätt att
mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut”. För
att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut avgift för utlämnande av handling krävs att
samtliga medlemmars fullmäktige har fastslagit detta.
Direktionen inom Tolkförmedling Väst beslutade 2015-04-17 att rekommendera medlemmarnas fullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2015-04-17 § 177, Fastställande av avgift.
Skrivelse upprättad av förbundschef Karin Martinsson 2015-03-19, Fastställande av avgift
för kopia av allmän handling.
Avgiftsförordning (1992:191)
______________________________________________________

Expedieras till:
Tolkförmedling Väst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 101

KS 2015/202

Fråga om ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten
Östra Skaraborg år 2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten
Östra Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Marianne Kjellquist (S), Sture Pettersson (S), Christer Dalvik (MAP) samt Björn Fagerlund
(M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år
2014. Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen, i allt väsentligt, har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer dock att direktionen ska ta ett större ansvar
för den interna kontrollen och med utgångspunkt från en väsentlighet- och riskbedömning
besluta om årlig internkontrollplan med återrapportering till direktionen.
Revisorerna bedömer måluppfyllelsen som god avseende såväl ekonomi som verksamhet.
Det ekonomiska resultatet innebär att verksamheten gått med ett överskott om 2 200 tkr.
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 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 beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Årsredovisning 2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, inklusive revisionsberättelse
och granskningsutlåtande.
Verksamhetsberättelse 2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
______________________________________________________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Justerandes signatur
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Kf § 102

KS 2015/199

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt
de enskilda ledamöterna i densamma för år 2014.
2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedling Väst för år 2014.
Marianne Kjellquist (S) samt Björn Fagerlund (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
och beslut.
Bakgrund

Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst består av Västra Götalandsregionen och kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Kommunalförbundet bildades 2012-01-01 och driftstart var 2013-04-01.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att direktionens
interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med
de verksamhetsmål som direktionen ställt upp.
Finansiella mål samt mål för verksamheten inom ramen för god ekonomisk hushållning har
inte fastställt för år 2014. Revisorerna kan därför inte uttala sig om måluppfyllelsen.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Tolkförmedling Väst samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2014. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 15

Kommunfullmäktige
Kf § 102 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst.
Protokollsutdrag från direktionen inom Tolkförmedling Väst 2015-04-17 § 171, Årsredovisning.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Revisionsberättelse för år 2014.
pwc, PM avseende årsredovisning 2014 Tolkförmedling i Väst.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15
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Kommunfullmäktige
Kf § 103

KS 2015/39

Motion om gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska bistå med gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3. Motionen överlämnades till sektor utbildning för
beredning.
Samtliga elever i förskoleklass erbjuds en frukt per dag till en kostnad av ca 100 tkr/år.
Kostnaden för en frukt per dag till samtliga elever i årskurserna 1-3, som föreslås i motionen, uppgår till 300 tkr/år. Denna kostnad ryms inte i utbildningsnämndens budget.
Beslutar kommunfullmäktige, i enlighet med motionen, att Mariestads kommun ska bistå
med gratis frukt till alla elever i årskurserna 1-3, krävs en utökad budgetram med 300 tkr/år.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker motionen.
Anette Karlsson (M) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Motion från Christer Dalvik om att Mariestads kommun ska bistå med gratis frukt till alla
elever i årskurserna 1-3.
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg, kostchef Ann-Christine Gustavsson samt handläggare Inger Hermansson 2015-04-22, Remissvar angående motion om fri
frukt till alla elever i årskurs 1-3.
______________________________________________________

Expedieras till:
Christer Dalvik
Utbildningschef Katarina Lindberg
Kostchef Ann-Christine Gustavsson
Handläggare Inger Hermansson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 17

Kommunfullmäktige
Kf § 104

KS 2014/423

Ansökan om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun med verksamheten avfallshantering inträder som medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg
(AÖS) från 2016-01-01 och därmed för över ansvaret för den insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt 8§ 15 kap Miljöbalken med tillhörande
lagstiftning till förbundet.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ny förbundsordning.

3.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet
avseende verksamhetsansvar för deponin.

4.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet
avseende det administrativa samarbetet med kommunen samt VA-avdelningen.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun erlägger kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att välja avfallsnämndens ledamöter till representanter i
AÖS direktion

De ovan angivna besluten gäller under förutsättning att direktionen för AÖS beslutar att
föreslå nuvarande medlemskommuner att godkänna ny förbundsordning med Mariestads
kommun som medlem i förbundet.
Bakgrund

Representanter för avfallshanteringen i Mariestads kommun och Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS) har gemensamt undersökt förutsättningarna för Mariestads medlemskap i
kommunalförbundet AÖS.
Målet med utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa god utveckling gällande
kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning till förmån för det gemensamma områdets ca 164 000 invånare.
Undersökningen visar att det föreligger goda möjligheter för att Mariestads medlemskap kan
bli framgångsrik för samtliga parter, särskilt vad gäller möjligheten att nå det nationella
etappmålet för matavfall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 18

Kommunfullmäktige
Kf § 104 (forts).
______________________________________________________

Kommunal samverkan förbättrar möjligheterna att behålla och utveckla en god service till
medborgarna. Genom att skapa en större organisation kan stordriftsfördelar utnyttjas, investeringar samordnas och kritisk kompetens utvecklas. Samverkan ger även möjlighet att förbättra kunskapsspridning, utveckla kvalitén hos tjänsterna, öka tillgängligheten för medborgarna samt mer generellt skapa en utvecklingskraft för att möta framtidens utmaningar.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Johan Abrahamsson (M) samt Björn Fagerlund (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer frågan om ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde
och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Jan Wahn (C) tar därefter upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-25, Medlemskap i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist 2015-05-007, Information om möjligheterna till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Skrivelse upprättad av redovisningschef Lars Bergqvist 2015-05-08, Interna ersättningar
från avfallsnämnden.
Förbundsordning för Avfallshantering Östra Skaraborg.
Skrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist samt förbundschefen för AÖS Lars
Persson 2015-05-11, Skrivelse – Mariestad och Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Avfallsnämnden
Avfallschef Annika Kjellkvist
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 19

Kommunfullmäktige
Kf § 105

KS 2015/90

Budget för Mariestads kommun år 2016 samt flerårsplan 2017-2018
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsbudget för år 2016 samt
flerårsplan för åren 2017-2018 i enlighet med majoritetspartiernas förslag, med justeringen att 400 tkr avsatta för drogförebyggande åtgärder flyttas från utbildningsnämndens budget till socialnämndens budget. Socialnämnden har därmed totalt 800 tkr avsatta för drogförebyggande åtgärder i budgeten.
2. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 260 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/13).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/13).
6. 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 2016 och flerårsplan 2017-2018.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Mariestadspartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) har upprättat förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Oppositionspartierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt vänsterpartiet) har upprättat
förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med tillägget att 400 tkr avsatta
för drogförebyggande åtgärder flyttas från utbildningsnämndens budget till socialnämndens
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15
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Kommunfullmäktige
Kf § 105 (forts).
______________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till driftbudget för år 2016
med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan
2017-2018, med tilläggsyrkandet att 400 tkr avsatta för drogförebyggande åtgärder flyttas
från utbildningsnämndens budget till socialnämndens budget. Socialnämnden har därmed
totalt 800 tkr avsatta för drogförebyggande åtgärder i budgeten.
Jan Hallström (FP), Rune Skogsberg (C), Jonas Ivarsson (M) samt Henrik Karlsson (-) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan 2017-2018
samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018 med Abrahamssons (M) tilläggsyrkande.
Marianne Kjellquist (S), Marie Engström Rosengren (V), Nils Farken (MP) samt Per Rosengren (V) tillstyrker oppositionspartiernas förslag till driftbudget för år 2016 med flerårsplan
2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Christer Dalvik (MAP) tillstyrker oppositionspartiernas förslag till driftbudget för år 2016
med flerårsplan 2017-2018 samt förslag till investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan
2017-2018, med tilläggsyrkandet att skattesatsen ska höjas med ytterligare tre öre. Denna
ytterligare skattehöjning ska finansiera gratis frukt till elever i årskurs 1-3, hundrastgård, fontän i Tidan samt höjd habiliteringsersättning inom LSS.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Abrahamssons (M) tilläggsyrkande, att flytta 400 tkr avsatta för drogförebyggande åtgärder från utbildningsnämndens budget till socialnämndens
budget, för beslut och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter majoritetspartiernas budgetförslag och oppositionspartiernas budgetförslag under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med majoritetspartiernas budgetförslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända propositionsordning.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med majoritetspartiernas budgetförslag
röstar Ja.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med oppositionspartiernas budgetförslag
röstar Nej.
Vid omröstningen avges 25 Ja-röster, 23 Nej-röster samt en frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med majoritetspartiernas budgetförslag vilket även var kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 21

Kommunfullmäktige
Kf § 105 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) förslag till
drift- och investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
Socialdemokraternas, Miljöpartiets samt vänsterpartiets förslag till drift- och investeringsbudget för år 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonomichef Maria Vaziri
Ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 106

KS 2015/227

Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar om nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens förslag.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Bakgrund

Skolverket fastställer statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år
till kommuner som tillämpar maxtaxa. Förordningen (2001:160) har ändrats så att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer
att höjas varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.
Utbildningsnämnden föreslår att maxtaxan justeras enligt följande:
Förskola
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 procent av inkomsten – dock högst 1 287 kr per månad
2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 27 kr)
(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)

2 procent av inkomsten – dock högst 858 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
1 procent av inkomsten – dock högst 429 kr per månad
Ingen avgift

(höjning 18 kr)
(höjning 9 kr)
(höjning 9 kr)

Fritidshem
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 42 890 kr.

(höjning 890 kr)

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola
eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid
då förskola eller fritidshem inte erbjuds (förordning 2011:678).
Utbildningsnämnden beslutade 2015-05-12 att föreslå kommunfullmäktige besluta om nya
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskolan och fritidshemmen enligt utbildningsnämndens
förslag samt att de nya avgifterna gäller från och med den 1 juli 2015.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 106 (forts.)
______________________________________________________

Behandling i kommunfullmäktige

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

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2015-05-12 § 83, Nya avgiftsnivåer 2015 för
maxtaxa inom förskola och fritidshem
Skrivelse upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg samt handläggare Lars Stäring
2015-03-30, Nya avgiftsnivåer 2015 för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Skrivelse från Skolverket 2015-03-24, Nya avgiftsnivåer för maxtaxa.
______________________________________________________

Expedieras till
Utbildningsnämnden
Utbildningschef Katarina Lindberg
Anna-Karin Yséus, chef förskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-15

Sida 24

Kommunfullmäktige
Kf § 107

KS 2015/232

Entledigande och val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
samt utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige entledigar Olof Landgren (KD) från uppdragen att vara ersättare
miljö- och byggnadsnämnden samt utbildningsnämnden.
2. På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Morgan Forsberg (KD) till ny
ersättare i utbildningsnämnden efter Landgren.
Valberedningen återkommer med förslag på ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Landgren.
Bakgrund

Olof Landgren (KD) har begärt att bli entledigad från uppdragen att vara ersättare miljöoch byggnadsnämnden samt utbildningsnämnden.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Miljö- och byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Lönekontoret
Olof Landgren
Morgan Forsberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 108

KS 2014/395

Val av lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads äldreboende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

För mandatperioden 2015 till och med 2018 väljer fullmäktige följande lekmannarevisor och
suppleant för lekmannarevisor i Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads
äldreboende:
Lekmannarevisor:
Lennart Ström (S)

Suppleant för lekmannarevisor
Rune Kjernald (C)

Behandling i kommunfullmäktige

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp valberedningens förslag till beslut och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med förslaget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Lönekontoret
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Mariestads äldreboende
Lennart Ström
Rune Kjernald

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1
Omröstning § 105
Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Siw Samuelsson (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Marianne Aldén (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)

XX

Göran Hellström (FP)

X

Jan Hallström (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Emma Sjögren (KD)

X

NEJ

Mathias Törnblom (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Therese Weckström (S)

X

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
Omröstning § 105 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Ola Bergqvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Lars-Göran Kvist (S)

X

Marie Molin (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Nils Farken (MP)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Avstår

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (SD)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

25

Justerandes signatur

Frånv.

23

Utdragsbestyrkande

0

1

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Anslagsdatum

2015-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-22

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

