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Sida 2

Kommunfullmäktige
Kf § 83

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads kommun revisorerna

Revisionsrapport avseende samverkan och insatser mot arbetslöshet. Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arbetsmarknadsåtgärder bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.
(KS 2015/206)
______________________________________________________

Anmälan av medborgarförslag som beslutats på nämndsnivå

Britt Jonsson, Hästskovägen 26 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen ska rensa skogsdungen samt förbättra belysningen vid Lockeruds pulkabacke.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 att överlämna medborgarförslaget till tekniska
nämnden för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2015-04-14 § 79 att tillstyrka medborgarförslaget.
(KS 2015/62)
______________________________________________________

Anmälan av medborgarförslag som beslutats av kommunstyrelsen

Lars Norlin, Timmermansgränd 7 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att det
ska anläggas fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-11 att notera att den förslagna åtgärden, att anlägga
fler parkeringsplatser vid småbåtshamnen på nya Ekudden, är planerad och kommer att utföras under år 2015. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
(KS 2015/137)
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 84

KS 2015/224

Motion om att webb-sända kommunfullmäktiges sammanträden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund

Nils Farken (MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska
spelas in på video med ljudupptagning och direktsändas via internet. Farken föreslår vidare
att inspelningarna ska vara tillgängliga i efterhand på kommunens hemsida.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 85

Information om kommunens arbete för att stödja familjer och barn
med särskilda behov
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
Bakgrund

Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt chefen för individ- och familjeomsorgsavdelningen Anette Karlsson informerar om kommunens arbete för att stödja familjer och barn med särskilda behov
Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet handlägger ärenden och ger stöd
och andra insatser till barn, unga och familjer. Inom enheten finns både socialsekreterare
som utreder barns behov och föräldrars förmåga, familjebehandling, ungdomsmottagning/fältassistent, familjecentral och andra former insatser.
Från november 2014 är enheten till stor del samlokaliserad med bl.a. delar av elevhälsan för
att skapa en arena för nära samarbete kring målgruppen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg samt chefen för
individ- och familjeomsorgsavdelningen Anette Karlsson 2015-05-18, Anmälningsärende.
______________________________________________________

Expedieras till:
Chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg
Chefen för individ- och familjeomsorgsavdelningen Anette Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 86

KS 2014/444

Medborgarförslag om att måla nya linjer för parkeringsplatser utanför
förskolan Kompassen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att verkställa medborgarförslaget.
Finansieringen sker inom ramen för pågående projekt.
Kommunfullmäktige uppmanar tekniska nämnden att tillmötesgå förslagsställaren genom
att måla ”familjevänliga” parkeringsrutor med dubbla linjer.
Bakgrund

Martina Boklund Masatovic, Älgstigen 11, i Mariestad har i ett medborgarförslag föreslagit
att kommunen ska måla nya linjer för parkeringsplatser utanför förskolan kompassen samt
att parkeringsfickorna då görs ”familjevänliga”, det vill säga bredare. Medborgarförslaget har
överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Fastighetschefen och fastighetsförvaltaren konstaterar, efter samråd med förskolechefen vid
Kompassens förskola, att åtgärden innebär en ringa kostnad och föreslås ingå som del av
pågående projekt. Verksamhet teknik föreslår därför att kommunfullmäktige tillstyrker
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Medborgarförslag från Martina Boklund Masatovic om att kommunen ska måla nya linjer
för parkeringsplatser utanför förskolan kompassen samt att parkeringsfickorna då görs ”familjevänliga”, det vill säga bredare.
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén samt fastighetsförvaltare Magnus Persson
2015-03-30, Medborgarförslag avseende parkeringsplatser på Förskola Kompassen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Martina Boklund Masatovic
Tekniska nämnden
Fastighetschef Bo Theorén, fastighetsförvaltare Magnus Persson

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 87

KS 2010/68

Medborgarförslag om att asfaltbelägga delar av fastigheten
Prästbordet 1:125 i Lyrestad för att användas som skatebana m.m.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Motiveringen till beslutet är den
höga investeringskostnaden.
Bakgrund

Dan Freij, Linnéavägen 12 i Lyrestad, har föreslagit att kommunen ska asfaltbelägga delar av
en kommunägd fastighet i Lyrestad, så att den kan användas som skatebana, basketplan och
inlinesplan m.m. Medborgarförslaget har överlämnats till verksamhet teknik för beredning.
Verksamhet teknik har upprättat en kostnadsberäkning som underlag inför det samlade
ställningstagandet i ärendet.
Fastigheten Prästbordet 1:125 består av en plan tomt belägen mellan järnvägen och Norra
vägen i Lyrestad. Ytan som, som förslaget omfattar, uppgår till ca 2 950 kvadratmeter.
Kostnaden för asfaltering är ca 600 kr/kvadratmetern, d.v.s. totalt ca 1 700 tkr för asfaltering av hela ytan.
Utöver asfaltering måste området inhägnas med högt stängsel mot järnvägen. Ena sidan
mot värmeverket är redan stängslad. Kostnad för stängsel och grindar m.m. uppgår till ca
200 tkr. Den totala kostnaden, utan utrustning, uppgår därmed till ca 1 900 tkr. Kostnader
för drift och underhåll, snöröjning m.m. ingår inte i fastighetsavdelningens budget.
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

Medborgarförslag från Dan Freij om att kommunen ska asfaltbelägga delar av en kommunägd fastighet i Lyrestad så att den kan användas som skatebana, basketplan och inlinesplan m.m.
Skrivelse upprättad av chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson samt fastighetschef Bo Theorén 2015-04-01, Medborgarförslag om att asfaltera delar av en fastighet i
Lyrestad, kv. Prästbordet 1:125, för att användas som skatebana.
______________________________________________________

Expedieras till:
Dan Freij
Chefen för sektor samhällsbyggnad Kristofer Svensson, fastighetschef Bo Theorén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 88

KS 2015/85

Motion om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Koommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har i en motion föreslagit att det ytterligare skulle höja utsmyckningen med belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget (mellan broarna). Motionen har överlämnats till kulturchefen och stadsplanechefen för beredning.
Kulturavdelningen och stadsplaneavdelningen anser att förslaget är spännande och att vattnets betydelse för staden skulle accentueras och förstärka Sjöstaden Mariestad. Dock noteras att de gestaltningsplaner som finns för centrala Mariestad och Inre hamnen inbegriper
en hel del investeringar under 2015/2016 som gör att ett projekt för belyst vattenkonst vid
Fisktorget i nuläget inte är möjligt att prioritera.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

Christer Dalvik (MAP) tillstyrker motionen.
Jan Hallström (FP) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Motion av Christer Dalvik (MAP) om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget.
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson samt stadsplanechef Tina Karling
Hellsvik 2015-03-31, Svar på motion om belyst vattenkonst i vattnet utanför Fisktorget.
______________________________________________________

Expedieras till:
Christer Dalvik
Kulturchef Maria Henriksson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 89

KS 2013/234

Fiberutbyggnad på landsbyggden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB, i samverkan med lokala fiberföreningar, ska ansvara för den totala fiberutbyggnaden utanför centralorten för att uppnå
det nationella bredbandsmålet.
2. Kommunfullmäktige ger VänerEnergi AB i uppdrag att från år 2015, utifrån stödreglerna i det nya Landsbygdsprogrammet eller på helt marknadsmässiga villkor, i samverkan med lokala fiberföreningar, hantera en fortsatt utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.
Ledamöterna från socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Sture Petterssons (S) yrkande.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-03-25 kommunchefen i uppdrag upprätta förslag
samverkansavtal med VänerEnergi AB med syfte att bolaget ska vara kommunens kontakt
mot fiberföreningarna. Uppdraget skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde
2015-04-22.
Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad på
landsbygden under perioden 2013 – 2015, delvis med stöd från Västra Götalandsregionen.
Utbyggnaden sker genom att man bygger ut ett stamnät i kommunerna som sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda. Stamnätet sträcker sig genom
ovanstående kommuner med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs etableras efter hand så kallade fiberanslutningspunkter där fiberföreningar
och företag kommer att ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet. Valet av sträckor har förhandlats med VGR. Satsningen omfattar f.n. ca 15 miljoner kronor i de två kommunerna,
varav kommunerna själva bidrar med ca 8 miljoner kronor.
Den kommunala fibernätsutbyggnaden har upphandlats enligt gällande regelverk.
Mariestad och Töreboda kommuner har tecknat avtal med VänerEnergi AB som fått uppdraget att bygga ut stamnätet.
En intern utredning från våren 2014 (som tidigare redovisats) visar på behov av förtätning
av den uppbyggda fibernätstrukturen (förslag till en etapp 2), för att även kunna erbjuda
anslutningsmöjligheter för föreningar där bredbandskapaciteten är ytterst begränsad. Förslaget grundades till del på den IT-infrastrukturplan som togs fram inför den gemensamma
ansökan som gällde Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (2010-11-01).
Ett nära samarbete med olika fiberföreningar bör eftersträvas på främst kommunens landsbygd och med användande av möjliga samförläggningar med t.ex. el, med syfte att så långt
möjligt tillgodose invånarnas tillgång till fiberanslutning beaktande det nationella målet 2020.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 89 (forts).
______________________________________________________

Det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 förväntas kunna hantera stöd till bredbandsutbyggnad för främst föreningar fullt efter sommaren 2015. De föreslagna nya stödreglerna
öppnar för stödmöjligheter även för t.ex. kommuner, organisationer och företag. Det å sin
sida gör att även t.ex. VänerEnergi AB kan agera på motsvarande sätt som en förening utanför tätorter.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut med tillägget: i samverkan med
lokala fiberföreningar i punkten 2.
Behandling i kommunfullmäktige

Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att
punkten 2 ska kompletteras med: i samverkan med lokala fiberföreningar enligt följande:
Kommunfullmäktige ger VänerEnergi AB i uppdrag att från år 2015, utifrån stödreglerna i
det nya Landsbygdsprogrammet eller på helt marknadsmässiga villkor, i samverkan med lokala
fiberföreningar, hantera en fortsatt utbyggnad och förtätning av fibernätstrukturen.
Stellan Kronberg (M) samt Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag
med Skogsbergs (C) tilläggsyrkande.
Sture Pettersson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. Pettersson yrkar
vidare att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att VänerEnergi AB, i samverkan med lokala fiberföreningar, ges i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av fiberstamnät med lämpliga avlämningspunkter till befintliga eller kommande fiberföreningar.

-

Kommunfullmäktige ger VänerEnergi AB i uppdrag att samordna föreningarnas byggnation av accessnät så att det inte uppstår områden utan fibertäckning, antingen genom
att befintliga föreningar utökar sitt område eller att VänerEnergi AB utifrån stödreglerna i det nya landsbygdsprogrammet eller på marknadsmässiga villkor hanterar de områden som ej är med i någon förening.

-

Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta en kommunal strategi
för fortsatt fiberutbyggnad i Mariestads kommun.

Mats Karlsson (MP) samt Nils Farken (MP) tillstyrker Petterssons (S) yrkande.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer kommunstyrelsens förslag samt Sture Petterssons (S) yrkande under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer därefter kommunstyrelsens förslag samt kommunstyrelsens förslag med Rune Skogsbergs (C) tilläggsyrkande under proposition och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med Skogsbergs (C) tilläggsyrkande.
Justerandes signatur
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Kf § 89 (forts).
______________________________________________________

Skrivelse av näringslivschef Mats Widhage 2015-04-16, Fiberutbyggnad på landsbygden
______________________________________________________

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 90

KS 2015/72

Revidering av idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av det idrottspolitiska programmet för
Mariestads kommun.
Bakgrund

Det idrottspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige i januari 2012. Fritidschefen
har under våren 2015 arbetat fram ett förslag till revidering av programmet där vissa delar är
uppdaterade för att bättra anpassas till kommunens idrottsverksamhet idag. En del språkliga
förbättringar är även gjorda och avsnittet om folkhälsa har utvidgats och blivit mer omfattande och innefattar tydliga avsiktsförklaringar.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-02-17 att remittera förslaget till revidering av
programmet till samtliga partigrupper för yttrande innan beslut i kommunfullmäktige. Remissrundan är genomförd och inga förslag eller yttranden har inkommit, vilket innebär att
det ursprungliga förslaget till revidering går vidare för beslut.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för barn
och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet
bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”.
Av det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige

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

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-24, Reviderat idrottspolitiskt program
Förslag till reviderat idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun antaget av KF 2012-01-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
Idrottsalliansen

Justerandes signatur
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Kf § 91

KS 2015/66

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Christer Dalvik (MAP) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2014. Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tilllämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens 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 – Verksamhetsberättelse 2014 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsberättelse för år 2014 avseende samordningsförbundet Norra Skaraborg.
Revisionsrapport 2014 års granskning av årsredovisning och intern kontroll, Samordningsförbundet i Norra Skaraborg.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-25

Kommunfullmäktige
Kf § 91 (forts.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expedieras till:
Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-25

Sida 15

Kommunfullmäktige
Kf § 92

Extra sammanträde med kommunfullmäktige
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra ett extra sammanträde 2015-08-24 klockan
18.00 i Stadshuset, Vänersalen.
Bakgrund

Stadsplaneavdelningen har fått i uppdrag påskynda detaljplaneprocessen avseende detaljplanen för Hertigen 1 m.fl. Detaljplaneavdelningen föreslår därför att det genomförs ett extra
sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 augusti (inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet samma dag) samt ett extra sammanträde med kommunfullmäktige
den 24 augusti. Detaljplaneprocessen kortas därmed med drygt en månad.
______________________________________________________

Expedieras till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-25

Anslagsdatum

2015-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Anslag tas ner

2015-07-03

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

Ola Blomberg
___________________________________________________________________________________________________________

