Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-31

Sida 1

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 19.50

Beslutande

Se nästa sida

Övriga deltagande

Mikael Hammarlund

Utses att justera

Jan Hallström (L) och Marianne Kjellquist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, enligt överenskommelse.

Sekreterare

§§ 114-116

…………………………………………………………..

Malin Eriksson

Paragrafer

§§ 113-120

Ordförande

……………………………………………....
Jan Wahn

Justerande

……………………………………………………………………..
Jan Hallström
Marianne Kjellquist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-31

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
Cathrine Kronberg (M)
Gerd Larsson (S)
Johan Abrahamsson (M)
Sten Bergheden (M)
Anette Karlsson (M)
Elvi Fagerlund (M)
Bert Levefelt (M)
Rolf Rutgersson (M)
Annelie Bergheden (M)
Anita Ahl (M)
John-Gunnar Nilsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Siv Samuelsson (M)
Sandra Magnusson (M)
Jonas Ivarsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Emil Gullbrantz (C)
Leif Andersson (C)
Johan Gotthardsson (L)
Jan Hallström (L)
Morgan Forsberg (KD)
Emma Sjögren (KD)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Johansson (S)
Marina Smedberg (S)
Therése Weckström (S)
Mathias Törnblom (S)
Linnea Wall (S)
Leif Andersson (S)
Marianne Kjellquist (S)
Sture Pettersson (S)
Tuula Ojala (S)
Björn Nilsson (S)
Lars Göran Kvist (S)
Gun-Britt Alenljung (S)
Marie Molin (S)
Peringe Carlsson (S)
Per Rosengren (V)
Marie Engström Rosengren (V)
Emil Frick (V)
Sara Wallmon (V)
Christer Dalvik (MAP)
Henrik Karlsson (-)
Marie Bivefors (SD)
Ola Jonegård (SD)
Mats Karlsson (MP)
Bengt Erik Askerlund (MP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2016-10-31

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-10-31

Anslagsdatum

2016-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-11-30

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 113

Dnr 2016/00017

Handlingar att anmäla

Beslut i tekniska nämnden (KS 2016/192)

Medborgarförslag om att sätta upp hundlatriner i Snapenspåret.
Solveig Kåhed har lämnat in ett medborgarförslag om att sätt upp hundlatriner i
Snapenspåret. Fullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämnden beslutade 2016-10-11 att avslå medborgarförslaget med
motiveringen att tekniska nämnden inte har någon verksamhet i området.
___________________________
Redovisning av icke verkställda beslut inom socialnämndens verksamhetsområden (KS 2016/291)

Socialnämnden ska för varje kvartal lämna en rapport till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) över de beslut inom socialtjänst och LSS som inte har verkställts inom
föreskriven tid. Rapporten ska även lämnas in till fullmäktige.
Socialnämnden har lämnat en rapport för sektor stöd och omsorg för kvartal 2 år
2016.
____________________________
Medborgarförslag om att arrangera en ”föreningsdag” (KS 2016/386)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beslut.
Bakgrund

Eva Heistola, Valnötsstigen 17 i Mariestad, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska arrangera en ”föreningsdag” i Mariestad för att synliggöra
föreningarnas verksamheter. Vidare föreslår Heistola att det även ska delas ut ett
diplom till ”årets förening”.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 113 (forts).

______________________________
Interpellation om inköp av fastigheterna Ärlan 3 och Lejonet 9 (KS 2016/404)

Med fullmäktiges medgivande ställer Ida Ekeroth (S) en interpellation till
ordföranden i styrelsen för Mariehus AB, Erik Ekblom (M). Interpellationen
avser styrelsens beslut att köpa fastigheterna Lejonet 9 och Ärlan 3. Ekeroth (S)
vill ha svar på frågorna om affären följer aktiebolagslagen samt om styrelsen har
för avsikt att ta frågan till fullmäktige för ett avgörande.
Då ordföranden i styrelsen för Mariehus AB, Erik Ekblom (M), inte är
närvarande tas interpellationen upp för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Expedieras till:
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Erik Ekblom (M)
Kommunstyrelsen, utvecklingschef Ramona Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sida 6

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 114

Dnr 2016/00266

Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan
med förbud mot rastning av hundar i trädgårdar inom
detaljplanelagt område

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
De lokala ordningsföreskrifterna kan endast tillämpas på områden som klassas som
offentlig plats. Privatägda bostadstomter kan inte ges den klassningen. Om eventuell
olägenhet uppstår när det gäller hundhållningen kan detta anmälas antingen till
polisen om det handlar om djurskyddet och till kommunens miljö- och byggnadsnämnd om det riskerar att orsaka störning för närboende. I det senare fallet hanteras
detta som ett klagomålsärende enligt miljöbalken.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att den lokala ordningsstadgan ska uppdateras genom att förbjuda rastning
av hundar i trädgårdar inom detaljplanelagt område.
De lokala ordningsföreskrifterna kan endast tillämpas på områden som klassas som
offentlig plats. Privatägda bostadstomter kan inte ges den klassningen. Om eventuell
olägenhet uppstår när det gäller hundhållningen kan detta anmälas antingen till
polisen om det handlar om djurskyddet och till kommunens miljö- och
byggnadsnämnd om det riskerar att orsaka störning för närboende. I det senare fallet
hanterar detta som ett klagomålsärende enligt miljöbalken.
Tekniska nämnden har fått remissen för yttrande. Verksamhet teknik konstaterar att
tekniska nämnden inte ansvarar för frågor inom privatägda tomter och föreslår
därför att nämnden ska avstå från att yttras sig över remissen.
Tekniska nämnden konstaterade 2016-09-06 att nämnden inte ansvarar för frågor
inom privatägda tomter och avstår därför att yttras sig över remissen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 114 (forts).

______________________________
Behandling på sammanträdet

Mikael Hammarlund redogör för sitt medborgarförslag.
Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Hammarlund om att den lokala ordningsstadgan ska
uppdateras genom att förbjuda rastning av hundar i trädgårdar inom detaljplanelagt
område.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 170, Internremiss.
Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan med förbud mot
rastning av hundar i trädgårdar.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-22, Medborgarförslag
om att uppdatera den lokala ordningsstadgan och förbjuda rastning av hundar i
trädgårdar inom detaljplanelagt område.

Expedieras till:
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sida 8

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 115

Dnr 2016/00267

Medborgarförslag om att uppdatera den lokala ordningsstadgan
med förbud mot tiggeri

Kommunfullmäktigs beslut

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av de
kommunala ordningsföreskrifterna.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig
mot beslutet.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad har i ett medborgarförslag
föreslagit att tiggeri ska förbjudas i Mariestad genom att föreskriva detta den lokala
ordningsstadgan. Medborgarförslaget överlämnades till tekniska nämnden för
beredning.
På SKL:s (Sveriges kommuner och landstings hemsida) finns information och svar
på vanliga frågor om tiggeri och utsatta EU-migranter. Där framgår bland annat att
tiggeri, det vill säga att utan erbjudande av någon motprestation be om bidrag, varken
är straffbart eller förbjudet på offentlig plats i Sverige.
Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt
trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan
dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att föreslå att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Mikael Hammarlund redogör för sitt medborgarförslag.
Johan Abrahamsson (M) och Henrik Karlsson (-) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-31

Sida 9

Kommunfullmäktige
Kf § 115 (forts).

______________________________
Ida Ekeroth (S), Marianne Kjellquist (S) och Marie Engström Rosengren (V) yrkar
avslag på medborgarförslaget.
Per Rosengren (V) yrkar avslag på medborgarförslaget samt att det ska göras en
översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.
Marie Bivefors (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att det ska göras en
översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.
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 Ida
Ekeroths (S), Marianne Kjellquists (S) och Marie Engström Rosengrens (V) förslag
att avslå medborgarförslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 22 nej-röster. (1 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsen förslag och
ordförande Jan Wahn (C) konstaterar att Rosengrens (V) och Bivefors (SD) yrkanden
om att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna därmed har tillgodosetts.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Medborgarförslag från Mikael Hammarlund om att tiggeri ska förbjudas i Mariestad
genom att föreskriva detta den lokala ordningsstadgan.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 169, Internremiss.
Medborgarförslag om att uppdatera ordningsstadgan med förbud om tiggeri.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-22, Medborgarförslag
om att uppdatera den lokala ordningsstadgan och förbjuda tiggeri.
Expedieras till:
Mikael Hammarlund, Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 116

Dnr 2016/00053

Medborgarförslag om att införa två timmars gratis parkering i
Mariestads centrum

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

Mikael Hammarlund, Dalripevägen 20 i Mariestad, har i ett medborgarförslag
föreslagit att Mariestads kommun ska införa två timmars gratis parkering i centrum.
Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning.
Tekniska nämnden har lämnat följande yttrande över medborgarförslaget:
Mikael Hammarlund jämför parkeringarna i Mariestads centrum med avgiftsfria
parkeringar i och kring olika privata affärscentra, både i Mariestad och i Skövde.
Tekniska nämnden anser att det är relevantare att jämföra med parkeringsplatserna i
Skövde centrum. Här har de flesta platserna avgift precis som i Mariestads centrum.
Mariestads centrum har i dag endast parkeringsavgift måndag – fredag, varav de
första 30 minuterna är avgiftsfria. Lördag och söndag är det avgiftsfritt.
Parkeringsavgifterna på platserna i stadskärnan tas ut för att öka cirkulationen på
parkeringsplatserna, vilket torde främja tillgänglighet och handel. Avgifterna ska även
bidra till att finansiera underhåll och anläggning av parkeringsplatser. Vidare bör
framhållas att nära stadskärnan finns bra parkeringar, de flesta utan avgift och med
längre tidsperioder. På med ett gångavstånd av 300 meter finns ca 400
parkeringsplatser och inom 500 meter totalt ca 1 000 platser. I denna beräkning ingår
inte s.k. icke reglerad gatuparkering.
Införs p-skiva, som är gratis eller tillhandahålls mot en mindre avgift, kommer det att
vara möjligt att parkera billigt i tätorten förutsatt att man iakttar de restriktioner som
finns, till exempel en tidsbegränsning om två timmar. Parkeringsövervakning måste
fortfarande ske för att inte parkeringsplatserna ska missbrukas. Intäkterna från
parkeringsavgifterna kommer rimligen att minska.
Tekniska nämnden diskuterade under år 2015 införande av p-skiva, men tog inte
beslut om att införa det. Tekniska nämnden beslutade 2016-06-07 att återremittera
ärendet till verksamhet teknik för att få ärendet kompletterat med en
kostnadsberäkning samt avtalstiden för befintliga parkeringsautomater.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 116 (forts).

______________________________
En kostnadsberäkning är gjord med antagande att 70 procent av erlagda parkeringsavgifter under år 2015 gäller de två första timmarna.
Avtalstiden på befintliga parkeringsautomater är initial på tre år och förlängs därefter
med tolv månader åt gången om inte uppsägning sker senast tre månader innan
respektive avtalsperiods utgång. I stort sett samtliga automater har passerat den
första treårsperioden vilket betyder att vi dagsläget lever med en uppsägningstid om
som mest 14 månader.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att föreslå att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska införa två timmars gratis parkering
i centrum.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 168, Internremiss.
Medborgarförslag om två timmars gratis parkering i centrum.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-22, Medborgarförslag
om att införa två timmars gratis parkering i Mariestads centrum.

Expedieras till:
Mikael Hammarlund
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 117

Dnr 2016/00091

Motion om att Mariestads kommun ska använda det
förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Motivering:
Mariestads kommun har för avsikt att övergå till andra bränslen, exempelvis fossilfri
el och vätgas.
Bakgrund

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska använda
det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark. För att börja
använda EcoPar bör kommunen samverka med VänerEnergi AB som redan
använder tidigare nämnda bränsle i sin fordonspark och även har en struktur med
tankställe och kort för enskilda fordon. Kommunfullmäktige överlämnade motionen
till tekniska nämnden för beredning.
Verksamhet teknik har med hjälp av VänerEnergis erfarenhet av användandet gjort
bedömningen att nettokostnaden för användandet av Ecopar jämfört med vanlig
diesel är ca 20 procent högre. Verksamhet teknik har de tre senaste åren i genomsnitt
förbrukat diesel för 828 tkr. Att övergå till Ecopar skulle därmed öka
drivmedelskostnaderna med 165 tkr per år.
Tekniska nämnden beslutade 2016-09-06 att lämna följande yttrande:
Tekniska nämnden ställer sig positiva till motionen. Tekniska nämnden kan använda
förnybara fossilfria bränslen i befintlig fordonspark under förutsättning att
ekonomisk kompensation sker genom ramförstärkning om 165 tkr per år.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Mats Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Kf § 117 (forts).

______________________________
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 till beslut röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet
med Mats Karlssons (MP) förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 22 nej-röster. (1 frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 2.
Underlag för beslut

Motion av Mats Karlsson (MP) om att Mariestads kommun ska använda det
förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig fordonspark.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 167, Internremiss. Motion om
förnybara bränslen i kommunens fordonspark.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-22, Motion om att
Mariestads kommun ska använda det förnybara/fossilfria bränslet EcoPar i befintlig
fordonspark.

Expedieras till:
Mats Karlsson
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 118

Dnr 2016/00271

Gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive kart- och
mättaxa) för MTG-kommunerna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta en MTG-gemensam plan- och bygglovstaxa,
inklusive kart- och mättaxa, där kommunfaktorn N fastställs till 0,85. Taxan träder i
kraft den 1 januari 2017.
Bakgrund

MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att besluta att anta en gemensam plan- och
bygglovstaxa (inklusive kart- och mättaxa) där kommunfaktorn N fastställs till 0,85.
MTG-styrgrupp föreslår även att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2017.
I enlighet med kommunallagen kap 5 § 26 har förslaget överlämnats till miljö- och
byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för beredning.
Plan- och bygglagen ger möjligheter för kommunerna att ta ut en avgift i ärende om
plan lov, förhandsbesked och anmälan för nybyggnadskarta, framställning av
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder m.m.
För att kunna beräkna taxan för en viss åtgärd finns ett antal förbestämda faktorer
som beror på ärendets art och karaktär. Utöver detta finns en justeringsfaktor N som
läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen. Storleken på justeringsfaktor N bestäms av respektive kommun.
I förslaget från SKL (2011) föreslås följande:
-

För kommuner med färre än 20 000 invånare N = 0,8

-

För kommuner med 20 001 till 50 000 invånare N = 1,0

-

För kommuner med fler än 50 000 invånare N = 1,2

Inom MTG tillämpas idag följande modell:
-

Justerandes sign

Mariestad N = 0,9 och för Töreboda och Gullspång N = 0,8.
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______________________________
Miljö- och byggnadsavdelningens bedömning:
Det upprättadeförslaget att införa en likalydande N-faktor på 0,85 i de tre
kommunernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock att
intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäkterna visat sig
komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i Mariestads kommun.
Ändringen av kommunfaktorn kommer att på verka intäktsnivåerna olika beroende i
vilken kommun taxan ska tillämpas, för vilken del av PBL-taxan som en avgift ska tas
ut och vilken verksamhet som ska tillämpa taxan. Det är tre verksamheter som
tillämpar taxan och det är kart- och mätavdelningen, planeringsavdelningarna i de tre
kommunerna samt miljö- och byggnadsnämnden.
Vilka förändrade intäktsnivåer det handlar om är svårt att förutse. För miljö- och
byggnadsnämnden kan det handla om runt -20 tkr om man tittar på 2015 års siffror.
Miljö- och byggnadsnämnden har en årlig kostnad för prövning och tillsyn enligt
plan- och bygglagen om c:a 6 000 tkr, exklusive kostnaderna för ledamöterna i miljöoch byggnadsnämnden. I dessa kostnader ingår de så kallade overheadkostnaderna
omfattande bland annat lokalkostnader, transportkostnader, löner med
personalomkostnader, kostnader för telefoni, kopiering och IT, kostnader för kart
och mäts tjänster samt utbildningskostnader.
Intäkterna genom avgifter enlig plan- och byggtaxan genererar c:a 2 700 tkr/år.
Exakta intäktsnivån varierar beroende på antalet ansökning eller anmälningar som
lämnats in och på karaktären på dessa.
Utöver dessa avgifter finns intäkter förorsakade av att byggsanktionsavgifter ska tas
ut. Dessa bokförs idag på samma intäktsverksamhet som för PBL-ärenden i övrigt.
Uttalandet att taxan därmed täcker kostnaden för verksamheten är inte helt korrekt.
Det innebär även att skattekollektivet tillskjuter en relativt stor del till
byggavdelningens verksamhet. Detta oavsett om skillnaderna i grunderna för
taxedebitering regleras kommunerna emellan eller ej.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-30 att lämna följande yttrande på
förslag till ändring av taxan enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa:
-

Justerandes sign

Miljö och byggnadsnämnden menar att det vore mest rimligt att alla
kommunerna har en N-faktor som är lika. Då slipper nämnden att i efterhand
debitera kommunerna mellanskillnaderna.
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______________________________
-

För att garantera en bra finansiering av prövning och tillsyn enligt plan- och
bygglagen så är det viktigt att inte minska avgiftsfinansieringen.

-

Miljö- och byggnadsnämnden ser gärna att faktorn sätts till 1.0 för att bättre
finansiera prövningen och tillsynen enligt plan- och bygglagen. Nämnden har
även för avsikt att se över hela plan- och bygglagstaxan, men torde inte kunna
komma med ett nytt förslag förrän tidigast under år 2017.

Verksamhet tekniks bedömning:
MTG-styrgrupps förslag innebär att taxan sänks något i Mariestad medan den höjs i
motsvarande mån i Töreboda och Gullspång. Totalt sett blir det ett intäktsbortfall
för kart- och mätverksamheten då den största andelen arbete sker i Mariestads
kommun. Storleken på intäktsbortfallet kommer dock att kunna hanteras inom
verksamheten och verksamhet teknik ser generellt positivt på att de tre MTGkommunerna har gemensam taxa.
Tekniska nämndens beslut:
-

Tekniska nämnden har inget att erinra att MTG-kommunernas PBL-taxa
likställs i den del som berör kart- och mätverksamheten.

-

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om att
inför en gemensam PBL-taxa i den del som berör kart- och
mätverksamheten.

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

Minnesanteckningar från MTG-styrgrupp 2016-09-06.
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-30 § 123, Förslag på
ändring av taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.

Justerandes sign
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______________________________
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2016-09-06 § 155, Remiss – gemensam
plan- och bygglovstaxa (inkl. kart- och mättaxa) för MTG-kommunerna.
Befintlig taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-23, MTG-gemensam
plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 119

Dnr 2016/00158

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under
beredning

Kommunfullmäktiges beslut

Redovisningen antecknas till protokollet.
Bakgrund

Enligt kommunallagen ska de motioner och medborgarförslag som inte har
färdigbehandlats redovisas för kommunfullmäktige två gånger årligen, i april och i
oktober.
Administrativa enheten har upprättat en sammanställning över dessa motioner och
medborgarförslag.
Totalt är 7 motioner och 8 medborgarförslag under beredning i kommunens
sektorer. Sedan förra redovisningen i fullmäktige 2016-04-25, har 22 motioner och
medborgarförslag behandlats av kommunfullmäktige och nämnder.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-10-14,
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är under beredning – oktober
2016
Sammanställning över motioner och medborgarförslag som är under beredning –
oktober 2016

Expedieras till:
Administrativa enheten

Justerandes sign
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Dnr 2016/00206

Valärenden

Entledigande från uppdraget att vara ersättare i RÖS (KS 2016/399)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Erik Ekblom (M) från uppdraget att vara ersättare i
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).
Det noteras att valberedning återkommer med förslag på ny ersättare efter Ekblom
(M).
Bakgrund

Erik Ekblom (M) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ersättare i
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
____________________________
Entledigande från uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige (KS 2016/400)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Fredrik Vuoluterä (S) från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos
Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Vuoluterä (S).
Bakgrund

Då ledamoten Fredrik Vuoluterä (S) inte längre är folkbokförd i Mariestads
kommun upphör möjligheten att inneha uppdraget att vara ledamot i
fullmäktige. Man blir automatiskt obehörig (KL kap 4 § 8 Valbarhet) och
fullmäktige har därför att entlediga Vuoluterä (S).
____________________________
Entledigande från uppdraget att vara ledamot i fullmäktige (KS 2016/406)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Maria Jansson (C) från uppdraget att vara
ledamot i kommunfullmäktige. Röstsammanräkning ska begäras hos
Länsstyrelsen för att få utsett ny ledamot efter Jansson (C).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-10-31

Kommunfullmäktige
Kf § 120 (forts).

______________________________
Bakgrund

Maria Jansson (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot i
kommunfullmäktige.
___________________________
Entledigande från uppdraget att vara ledamot, tillika ordförande, i kommunfullmäktiges valberedning (KS 2016/406)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Maria Jansson (C) från uppdraget att vara
ledamot, tillika ordförande, i fullmäktiges valberedning.
Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny ledamot och
ordförande i valberedningen.
Bakgrund

Maria Jansson (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget att vara ledamot,
tillika ordförande, i kommunfullmäktiges valberedning.
Expedieras till:
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Fredrik Vuoluterä
Maria Jansson
Erik Ekblom
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Utdragsbestyrkande

Sida 20

Sammanträdesprotokoll
Sida 21

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Protokollsbilaga 1
Omröstning § 115

Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Annelie Bergheden (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

Johan Gotthardsson (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

Therese Weckström (S)

X

Utdragsbestyrkande
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Omröstning § 115 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Mathias Törnblom (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Lars-Göran Kvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Emil Frick (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

John Henningsson (SD)

Justerandes sign

Avstår

Frånv.

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

22

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2016-10-31

Protokollsbilaga 2
Omröstning § 117

Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Sten Bergheden (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Annelie Bergheden (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

Johan Gotthardsson (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

Therese Weckström (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 24
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Omröstning § 117 (forts.)
Namn och parti

JA

NEJ

Mathias Törnblom (S)

X

Linnéa Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Lars-Göran Kvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Leif Andersson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Peringe Carlsson (S)

X

Per Rosengren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Emil Frick (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

John Henningsson (SD)

Justerandes sign

Avstår

Frånv.

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Christer Dalvik (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

26

22

Utdragsbestyrkande

1

