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Beslutande organ Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.25 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande 

Janne Jansson (S)   2:e vice ordförande 
Anette Karlsson (M) ledamot 
Björn Fagerlund (M) ledamot 
Henrik Karlsson (M) ledamot 
Anders Karlsson (C) tj.görande ersättare 
Göran Hellström (L) ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD) tj.görande ersättare 
Leif Udéhn (S) tj.görande ersättare 
Sture Pettersson (S) ledamot 
Tuula Ojala (S) tj.görande ersättare 
Marie Engström Rosengren (V) ledamot 
Mats Karlsson (MP) ledamot 
 

Övriga deltagare Anna Mossberg (M)  ersättare 
Stefan Erikson (M)  ersättare 
Bengt Erik Askerlund (MP)  ersättare 
 
Ida Nilsson  ekonom § 41 
Lars Bergqvist  redovisningschef § 42 
Michael Nordin  teknisk chef § 43 
Kristofer Svensson  kommunchef 
Malin Eriksson  kommunsekreterare 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 41-64 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-03-12 

Anslagsdatum 2018-03-21 Anslaget tas ner 2018-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 41                                                   Dnr 2018/00065  

Redovisning av bokslut 2017 för kommunstyrelsens 
verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av bokslutet 2017 för 
kommunstyrelsens verksamheter.  

Bakgrund 

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk 
sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Nämndens 
bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning. 
 
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige som visar 
hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån 
kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har 
uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. 
 
Ekonomienheten har upprättat bokslut för kommunstyrelsens verksamheter för år 
2017 som presenteras på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 71/18 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-09, 
Redovisning av bokslut 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Ida Nilsson 2018-02-07, Redovisning av 
bokslut 2017 för kommunstyrelsens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens bokslut för år 2017 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 41 (forts). 
 

Expedieras till: 
Redovisningschef Lars Bergqvist 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 42                                                   Dnr 5581  

Årsredovisning 2017 för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2017 i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Efter varje verksamhetsår, tillika kalenderår, ska en årsredovisning upprättas. 
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, 
finansieringsanalys samt sammanställd redovisning med kommunal verksamhet i 
annan juridisk form. 

Redovisningsenheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Mariestads 
kommun år 2017. Redovisningschef Lars Bergqvist informerar om årsredovisningen 
på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 88/18 
 
Årsredovisning 2017 för Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-23, 
Årsredovisning 2017 för Mariestads kommun 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 43                                                   Dnr 2017/00305  

Återrapportering uppdrag: Utredning av intäkter inom 
socialnämndens och tekniska nämndens verksamheter med 
fokus på riktade statsbidrag 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Bakgrund 

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter och statsbidrag. Det 
finns förutom dessa intäkter flera andra typer av intäkter såsom olika typer av 
avgifter inom teknisk verksamhet, förskola och äldreomsorg.  
 
Under senare år har riktade statsbidrag varit ett sätt för staten att styra kommunens 
verksamhet i önskad riktning. Dessa bidrag kan vara ett välkommet ekonomiskt stöd 
i olika verksamheter. Samtidigt förutsätter dessa statsbidrag ofta någon form av 
motprestation i form av att kommunen satsar egna medel eller personella resurser.  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-10-11 gav utskottet kommunchefen i 
uppdrag att göra en utredning av intäkter inom kommunstyrelsens och 
utbildningsnämndens verksamheter med särskilt fokus på riktade statsbidrag. 
Uppdraget innefattade även att utreda övriga nämndes intäkter.   
 
Uppdraget vidaredelegerades till ekonomichefen. Utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsens intäkter redovisades till kommunstyrelsen 2017-12-11 och vid 
dagens sammanträde lämnas en muntlig rapport gällande tekniska nämndens intäkter. 
Socialnämndens intäkter redovisas i form av skriftligt underlag.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 91/18 
 
Sammanställning över sektor stöd och omsorgs intäkter 2017 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 43 (forts). 

_______________________ 
 
Sammanställning över verksamhet tekniks intäkter 2017 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, Återrapport av 
uppdrag att utreda intäkter inom socialnämndens samt tekniska nämndens verksamheter 
med fokus på riktade statsbidrag 

 

Expedieras till: 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 44                                                   Dnr 2013/00175  

Medborgarförslag om att Mariestads kommun bör ta över 
ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och 
avloppsreningsanläggning 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Tomas Blennmark, Färjevägen 28 på Torsö, har i ett medborgarförslaget föreslagit att 
Mariestads kommun ska ta över ansvar, ägande och drift av Sundets VA 
samfällighetsförenings vatten- och avloppsreningsanläggning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Utvecklingsenheten har i samverkan med tekniska 
förvaltningen fått i uppdrag att bereda ärendet. 
 
Under år 2015 kontaktades kommunens VA-avdelning för en ny förfrågan om, och 
under vilka förutsättningar kommunen skulle kunna överta föreningens VA-
anläggningar. Ett möte hölls mellan föreningens representant och personal på VA-
avdelningen. Under mötet behandlades förutsättningarna för föreningen och att det 
inte var aktuellt med ett kommunalt övertagande i närtid. Därefter har personal från 
verksamhet teknik varit behjälplig med att svara på frågor kring hur anläggningen ska 
skötas men något övertagande har inte skett. Verksamhet teknik har under 
sommaren 2017 ännu en gång fått frågan gällande om kommunen kan ta över 
föreningens anläggning. Ärendet har under hösten 2017 lyfts i tekniska nämnden och 
i kommunstyrelsen.    
 
Av VA-plan 2016-2026, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12, Kf § 135 
framgår att det kan bli aktuellt med kommunalt huvudmannaskap i området efter år 
2026. VA-planen är kommunens strategiska dokument för utbyggnad av kommunal 
vatten- och avloppsförsörjning. I planen anger kommunen bl.a. hur den avser att 
uppfylla lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Planenheten och verksamhet 
teknik är av åsikten att VA-planens ambitionsnivå och tidplan ska eftersträvas och 
följas. 
 
Kommunchefens beredningsgrupp konstaterar att ett eventuellt övertagande inte är i 
linje med antagen VA-plan och medborgarförslaget bör med anledning av detta 
avslås i nuläget. Ärendet kan komma att aktualiseras efter år 2026.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 44 (forts). 

_______________________ 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 75/18 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer 
Svensson 2018-02-09, Svar på medborgarförslag om att Mariestads kommun borde ta 
över ägande, ansvar och drift av Sundets VA-anläggning 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av sektor samhällsbyggnad 2018-01-22, Medborgarförslag 
om att Mariestads kommun ska ta över Sundets vatten- och 
avloppsreningsanläggning 
 
Protokollsutdrag Tn § 167/17 
 
Medborgarförslag om att Mariestads kommun bör ta över ägande, ansvar och drift av 
Sundets vatten- och avloppsreningsanläggning, KS 2013/0175 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Enhetschef Amanda Haglind) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Tomas Blennmark) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 45                                                   Dnr 2017/00268  

Medborgarförslag om informationsskyltar vid infarterna till 
Mariestad med budskap att hjälpas åt att hålla rent 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

I ett medborgarförslag inlämnat av Ingela Johansson 2017-08-11 önskar 
förslagsställaren infartsskyltar vid infarterna till Mariestad med budskapet ”I 
Mariestad hjälps vi åt att hålla rent”. Syftet är att öka medvetenheten mot 
nedskräpning och engagera invånarna att vilja hålla rent och ta ansvar för miljön.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har beretts av kommunikationschefen som 
rekommenderar att det inte ska sättas upp några nya skyltar då Mariestads kommun 
redan har informationsskyltar på flertalet platser inkluderat stadens infarter och 
platser där många besökare kan förväntas stanna till. Vidare menar 
kommunikationschefen att vissa av de befintliga skyltarna skulle kunna kompletteras 
med budskap mot nedskräpning med motivering att det finns ett regeringsuppdrag 
för minskad nedskräpning som kommunerna ska bidra till samt ett mål i kommunens 
avfallsplan att minska nedskräpningen. Kompletteringen ska i så fall gälla på de 
skyltar där det finns lediga ytor där man på ett naturligt sätt kan lägga till extra 
information. Kommunikationen bör ges utformning av allmän karaktär då det saknas 
särskilda satsningar mot nedskräpning som den kan kopplas till. 
 
Kommunchefens beredningsgrupp föreslår att medborgarförslaget ska avslås med 
hänvisning till att Mariestads kommun inte har nedskräpning i den omfattning som 
gör att det finns anledning att sätta upp skyltar i enlighet med förslagsställarens 
önskemål.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.        
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Kommunstyrelsen 

Ks § 45 (forts). 

_______________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 76/18  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,   Svar på 
medborgarförslag om informationsskyltar med budskap om att hålla rent 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunikationschef Annika Björklund 2018-01-16, 
Svar på medborgarförslag om informationsskylt vid infarter ”I Mariestad hjälps vi åt 
att hålla rent” 
 
Medborgarförslag från Ingela Johansson 2017-08-11, Informationsskylt vid infarterna 
i Mariestad med budskapet ”I Mariestad  hjälps vi åt att hålla rent”  

 

Expedieras till: 
Ingela Johansson 
Kommunikationschef Annika Björklund 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 46                                                   Dnr 2017/00411  

Medborgarförslag om att göra en förstudie om att kunna 
utveckla Karleby med kyrkplats som turistmål 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medborgarförslaget och ger tillväxtenheten i 
uppdrag att komplettera kommande verksamhetsplan med uppdraget att göra en 
förstudie.  

Bakgrund 

Stig Ljungwald har inkommit med ett medborgarförslag om att utveckla Karleby med 
kyrkplats till ett besöksmål. Ljungwald föreslår att Mariestads kommun initialt ska 
göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att bland annat:  

- Förbättra tillgängligheten till sevärdheterna. 

- Bygga ett skyddande tak över kyrkogrunderna med plats för besökande 
grupper och informativt material. 

- Komplettera kommunens informations- och reklammaterial. 

- Producera guidade turer till området med kunniga guider. 

- Åtgärda eventuellt annat som kan framkomma under hand. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgaförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har beretts av turistchefen i samråd med 
kulturchefen. 
 
Turistcenter har under våren 2017 bjudit in till ett antal möten angående Karleby 
med kyrkplats. Förslagställaren Stig Ljungwald har varit involverad och deltagit i 
dessa möten. Vid mötena har även kultursamordnare, turismutvecklare, representant 
från Ullervad Leksbergs Hembygdsförening deltagit.  
 
Turistchefen har varit i kontakt med Västergötlands museum gällande ärendet. 
Västergötlands museum menar att Karleby med kyrkplatsen är en intressant plats 
men att den inte har förutsättningar att vara något annat än ett lokalt besöksmål.  
 
Även Mariestads turistcenter anser att Karleby är ett intressant lokalt besöksmål och 
därför finns det på platsen bra och informativa skyltar som Västergötlands museum 
förnyade för några år sedan med hjälp av länsstyrelsen. Det finns också parkering och 
en stig fram till kyrkogrunden. Ullervad Leksbergs Hembygdsförening har 
skötselansvar för platsen och de har tagit fram en folder som avser området; ” 17 
sevärdheter och en tremilstur”. I denna beskrivs bland annat kyrkplatsen. Det finns 
även en separat folder om kyrkplatsen. Dessa foldrar finns på Turistcenter.  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 46 (forts). 

_______________________ 

 
Information om Karleby och kyrkplatsen finns också på den turistiska webben och i 
turistmagasinet. 
 
Mariestads Turistcenter kommer framöver ha en fortsatt dialog med Västergötlands 
museum, Ullervad Leksbergs Hembygdsförening, kultursamordnaren med flera för 
att diskutera möjlig utveckling av besöksmålet med kringliggande intressanta platser. 
Det finns dock inget behov av en förstudie för att utreda hur platsen kan utvecklas.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Mats Karlsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå medborgarförslaget. 
 
Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 96/18  
 
Medborgarförslag från Stig Ljungwald 2017-11-22, Den bortglömda kulturskatten – 
Karleby med kyrkplatsen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2018-02-22, Svar på 
medborgarförslag 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, Svar på 
medborgarförslag om en förstudie med syfte att utveckla Karleby med kyrkplats som 
besöksmål 

 

Expedieras till: 
Stig Ljungwald 
Turistchef Lotta Samuelsson 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 47                                                   Dnr 2018/00081  

Ansökan om reducerad anslutningsavgift för stugägare i 
Askeviks Fritidshusförening 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår Askeviks Fritidshusförenings ansökan om reducerad 
anläggningsavgift.  

Bakgrund 

Styrelsen för Askeviks Fritidshusförening inkom 1 februari 2018 med en skrivelse till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun där de anhåller om reducerad 
anslutningsavgift för respektive stugägare ingående i Askeviks Fritidshusförening. 
Skrivelsen överlämnades till verksamhet teknik och har beretts av VA-avdleningen.  
  
Vattentjänstlagen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) styr kommunens 
skyldighet att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med kommunala 
vattentjänster. Tolkningen av denna lag ligger till grund för kommunens 
verksamhetsområden och planer för utbyggnation av det kommunala VA-nätet. 
Mariestads kommun har en antagen VA-plan som bland annat anger att kommunen 
ska bygga ut kommunalt VA i området Askevik. Ärendet kommer att behandlas i 
kommunfullmäktige den 26 februari 2018.  
 
VA-taxans avgifter är uppdelade på anläggningsavgifter (ofta kallade 
anslutningsavgifter) och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en 
engångskostnad som betalas av fastighetsägaren eller husägaren i de fall då denne inte 
är den samme som fastighetsägaren. Brukningsavgifter är löpande avgifter vars 
storlek är beroende av hur mycket vatten som husägaren förbrukar.  
 
Stugägarna i Askevik har under ett informationsmöte 17 maj 2016 fått information 
om att kommunalt VA planeras att anläggas fram till berörda fastigheter och att 
anläggningsavgiften för detta troligtvis kommer att uppgå till 200 000 kr/fastighet. 
Med dagens taxa blir anläggningsavgifterna något lägre än detta.  
 
Vattentjänstlagen är det lagrum som styr hur kommunen ska bygga sin VA-taxa. Den 
grundar sig i att kostnaden för en VA-tjänst ska vara skäligt och rättvist 

fördelad mellan de som ingår i VA-kollektivet. Är taxan satt så att anläggnings-
avgifterna är betydligt lägre än den verkliga kostnaden för att bygga nytt VA-system 
kommer fastighetsägaren endast att stå för en liten del av de verkliga kostnaderna. 
Resterande del av VA-kollektivet kommer att belastas genom kapitalkostnader som 
betalas med VA-taxans brukningsavgifter.  
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Särtaxa kallas det när undantag görs för ett område så att fastigheterna i detta område 
får en lägre eller högre taxa. För att kommunfullmäktige ska kunna besluta om 
särtaxa ska det gå att visa att kostnaderna för att anlägga VA i området skiljer sig 
markant från kostnaderna i övriga delar av kommunen. Enligt de första kalkyler som 
tagits fram för att anlägga VA-system i området så finns det inget som tyder på att 
kostnaderna för en byggnation i Askevik skulle vara lägre än i övriga kommunen. 
Därav är det inte möjligt att besluta om en lägre särtaxa för området.  
 
Att anlägga och sköta driften på en VA-anläggning kostar inte mindre för att 
fastighetsägarna endast nyttjar det under ett fåtal veckor per år. Vattentjänstlagen gör 
därför inte skillnad på fritidsboende och året-runt-boende. En fastighet som enbart 
nyttjas under en viss tid på året kan med tiden förändras till ett året-runt-boende. För 
detta ökar chansen om fastigheten är ansluten till kommunala vattentjänster. Det är 
alltså inte förenligt med vattentjänstlagen att låta fritidsboende betala en lägre 
anläggningsavgift än året-runt-boende.  
 
Om en person är skyldig att betala anläggningsavgift och inte har möjlighet till detta 
och inte heller kan få ett lån hos en bank för att betala anläggningsavgiften ska 
kommunen erbjuda en delbetalning av anläggningsavgiften upp till tio år. Detta har 
stugägarna i området informerats om.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 100/18  
 
Skrivelse från styrelsen i Askeviks Fritidshusförening med anhållan om reducerad 
anslutningsavgift för stugägare som ingår i föreningen, 2018-01-26 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-ingenjör Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2018-02-08, Svar på internremiss, Ansökan om reducerad 
anslutningsavgift för stugägare i Askeviks Fritidshusförening 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, Ansökan 
om reducerad anslutningsavgift för stugägare i Askeviks Fritidshusförening 
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Ks § 47 (forts). 
 

Expedieras till: 
Askeviks Fritidshusförening 
Enhetschef Amanda Haglind 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 48                                                   Dnr 2018/00043  

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Gamla 
staden 4:3, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för ansökan om 
planändring för fastigheten Gamla staden 4:3. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Gamla staden 4:3, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planavtal ska tecknas för framtagande av 
detaljplan för Gamla staden 4:3, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Bakgrund 

VänerEnergi AB har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheten Gamla 
staden 4:3. Bakgrunden till ansökan är att bolaget planerar upphöra med 
elproduktion och ska därefter avyttra fastigheten. I ansökan har inte närmare 
beskrivits vilken ny markanvändning en ny detaljplan önskas medge. 

Gällande förutsättningar 

Gamla staden 4:3 omfattar ca 1 500 m2 kvartersmark för industriändamål och är 
bebyggd med en industribyggnad (Mariestads stadskvarn). Fastigheten ligger invid 
Tidan, drygt 500 meter sydost om Mariestad centrum (Nya Torget) och angörs från 
Kvarngatan. I närheten ligger bl.a. Humlet seniorboende, Hôtel Wictoria m.m.  
 
För fastigheten Gamla staden 4:3 är detaljplan för kv. Pilen m.m., Mariestad, 
Mariestads kommun (1680-P172) gällande. Planen togs fram under början av 1990-
talet och syftade till att ändra tidigare användning, allmänt ändamål till industri och 
bostad (Pilen 9) efter det att marken övergått i enskild ägo. I detaljplanen infördes 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud för Mariestads stadskvarn. 
 
Mariestads stadskvarn, vars tidigare verksamhet är nedlagd inrymmer för näravarande 
två vattenkraftsaggregat för utvinning av el. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 
omkring 1890. Mariestads stadskvarn har sedan tidigare dokumenterat höga värden 
för kulturmiljön, bl.a. i gällande detaljplan (1680-P172) och i en rapport framtagen av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tematisk inventering av kulturhistoriskt 
värdefulla vattenkraftverk i Västra Götalands län 2014-2016 (rapport 2016:67).  
Utöver arkitektoniska värden är byggnaden betydelsefull för Mariestads historia och 
samhällsutveckling utifrån användningen som kvarn, energiutvinning och som 
nordens enda utbildningsplats för mjölnare. 
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Gamla staden 4:3 gränsar till biotopskyddsområdet Tidans kvillar, fastställt  
2015-03-04 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Området omfattar ca 3,6 ha. 
Inom biotopskyddet får inte verksamheter och åtgärder skada naturmiljön. Vid 
planbeskedets framtagande utreder Länsstyrelsen i Västra Götalands län utvidgning 
av det befintliga biotopskyddsområdet. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013-2030, antagen av fullmäktige 
2013-06-17, omnämns inte Mariestads stadskvarn specifikt utan ingår i de 
övergripande principerna om att aktivera och synliggöra strandlinjen och 
tillgängliggöra på nytt sätt samt tema strandpromenaden och tvärkopplingar.  

Planenhetens ställningstagande 

Mariestads stadskvarn och näraliggande områden (Tidan, biotopskyddsområdet 
Tidans kvillar, Humleparken, Drottninggatan m.m.) hyser höga natur-, miljö- och 
kulturvärden och har stor potential att utvecklas. En annan användning av den 
tidigare kvarnbyggnaden skulle kunna aktivera området på ett helt annat vis än i 
dagsläget och bidra till positiv utveckling.   
 
Mariestads stadskvarn utgör ett mycket gott exempel på tidstypisk industriarkitektur 
och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Planenheten anser att det är 
viktigt att en antikvarisk utredning tas fram som underlag för hur en detaljplan kan 
utformas, detta för att säkerställa byggnadens värden. 
 
Utvidgning av biotopskyddsområdet Tidans kvillar ska inte omfatta fastigheten 
Gamla staden 4:3, planerade åtgärder inom fastigheten Gamla staden 4:3 får inte 
påverka befintligt skyddsområde liksom det planerade utvidgade 
biotopskyddsområdet. 
 
Lämplig markanvändning får utredas i samband med den antikvariska utredningen 
och detaljplanens framtagande, planenheten anser dock att verksamheter som i första 
hand riktar sig mot allmänheten (t.ex. handel, restaurang, utställning, hotell m.m.) och 
eventuellt i kombination med bostäder kan vara aktuellt. Vidare ska detaljplanen 
utformas så de i den fördjupade översiktsplanen för Mariestad 2013-2030 
intentionerna om att skapa nya rörelsemönster längs och över Tidan möjliggörs. 
 
Planenheten anser att planavgift ska tas ut i samband med framtagandet av 
detaljplanen i enlighet med vad som anges i gällande taxa enligt plan- och bygglagen, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, Kf § 86. Innan planarbetet påbörjas ska 
planavtal tecknas för att fördela kostnader och åtaganden. 
 
Avgift för planbesked fastställs till 13 350 kr.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 69/18  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-09, Beslut 
om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Gamla staden 4:3, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-02-06, Beslut om 
planbesked och uppdrag: Detaljplan för Gamla staden 4:3, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun  
 
Ansökan om planbesked för Gamla staden 4:3, dat 2018-01-17 
 
Biotopskyddsområdet Tidans kvillar på fastigheterna Gamla staden 6:1 och Gärdet 
4:1 i Mariestads kommun  
 
Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk i Västra 
Götalands län 2014-2016, del I  
 
Tematisk inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk i Västra 
Götalands län 2014-2016, del II 
 
Detaljplan för del av kv. Pilen m.m., Mariestad, Mariestads kommun (1680-P172) 
 
Karta över fastigheten Gamla staden 4:3 dat 2018-01-31 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
VänerEnergi AB 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 49                                                   Dnr 2018/00073  

Beslut om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Järnet 1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att meddela positivt planbesked för ändring av 
detaljplan för Järnet 1, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Järnet 1, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planenheten ska teckna planavtal för detaljplanens 
framtagande.  

Bakgrund 

Leif Jonsson har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheten Järnet 1. 
Ansökan avser ändring av befintlig detaljplan så fastigheten kan användas för handel 
och industri. Befintlig byggnad avses användas som lager för DS Smith. 

Gällande förutsättningar 

Fastigheten Järnet 1 omfattar ca 30 000 m2 och ligger sydväst om rondellen 
Förrådsgatan-Marieforsleden. På fastigheten finns en byggnad om knappt 9 000 m2. 
Byggnaden används f.n. för handel (Karlssons varuhus) och förvaring av båtar.  
 
För fastigheten Järnet 1 är detaljplan för Haggården, Mariestad, Mariestads kommun 
(1493-P177) gällande. Detaljplanen anger att fastigheten Järnet 1 får användas för 
handel. Planens genomförandetid gäller t.o.m. 2019-05-02. 
 
Före genomförandetidens utgång får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas 
mot berörda fastighetsägares vilja. Om planen ändras, ersätts eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den 
skada som uppkommer för dem.  
 
Fastigheten Järnet 1 har i tidigare gällande plan, detaljplan för kv. Järnet, Mariestad, 
Mariestads kommun (1493-P97), lagakraftvunnen 2005-05-06 varit planlagd för 
handel och industri, dessförinnan var stadsplan för Mariefors m.m. (16-MAF-241) 
gällande. Stadsplanen, som upprättades under mitten av 1960-talet angav att marken 
inom Järnet 1 skulle användas för industriändamål. 
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Detaljplaneprogram för Haggårdens verksamhetsområde, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-09-28, § 93 togs fram mot bakgrund av de förändringar 
som skett i området sedan 1960-talet. Bl.a. omfattar färre verksamheter ren 
produktion och desto fler verksamheter har inriktat sig på försäljning av varor 
och/eller tjänster. Detaljplaneprogrammet ligger till grund för den efterföljande 
detaljplanen (1493-P177). 

Planenhetens ställningstagande 

Planenheten har efter samråd med stadsjuristen informerat berörda fastighetsägare 
samt gett dem möjlighet att lämna synpunkter inför kommunens beslut om att 
påbörja ett planarbete. 
 
I den gällande detaljplanen (1493-P177) kan utläsas att syftet är att anpassa tidigare 
gällande planer eftersom dessa innebär begränsningar för utbyggnad och 
nyetablering. Vidare anges att markanvändningen behöver anpassas eftersom allt 
färre företag bedriver ren produktion och istället inriktar sig på försäljning av varor 
och/eller tjänster. Syftet med planen kan därför tolkas relativt brett, planenheten gör 
bedömningen utifrån rådande förhållanden att markanvändning handel och industri 
kan ingå i dess syfte.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer planenheten att planen kan ändras och att 
planen ska upprättas med standardförfarande. 
 
Planenheten anser att planavgift ska tas ut i samband med framtagandet av 
detaljplanen i enlighet med vad som anges i gällande taxa enligt plan- och bygglagen, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 86. Innan planarbetet påbörjas ska 
planavtal tecknas för att fördela kostnader och åtaganden. 
 
Avgift för planbesked fastställs till 13 350 kr.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 70/18  
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Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-09, Beslut 
om planbesked och uppdrag: Detaljplan för Järnet 1, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2018-02-07, Beslut om 
planbesked och uppdrag: Detaljplan för Järnet 1, Mariestads centralort, Mariestads 
kommun 
 
Ansökan om planbesked för Järnet 1, 2018-01-24  
 
Detaljplan för Haggården, Mariestad, Mariestads kommun (1493-P177) 
 
Program till detaljplan för Haggårdens verksamhetsområde, Mariestad, Mariestads 
kommun från 2009 

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Adam Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Leif Jonsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 50                                                   Dnr 2016/00418  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra 
delen) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 m fl, västra, 
Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-20 att ställa ut förslag till 
detaljplan för del av Lillängen 2:1 m fl (västra), Mariestads centralort för granskning 
enligt standardförfarande. 
 
Planen har varit utställd för granskning under tiden 8 januari 2018 till 2 februari 2018 
då den varit utskickad till flera remissinstanser och funnits tillgänglig i Stadshuset 
samt på kommunens hemsida. Efter granskningstiden har inkomna synpunkter 
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planhandlingarna har 
även reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
 
Inkomna synpunkter har gett upphov till följande ändringar av planen som går att 
utläsa av granskningsutlåtandet: 

- Ett utökat skyddsavstånd på 30 meter från Stockholmsvägens vägkant till 
närmaste bebyggelse har tillförts plankartan. Marken mellan närmaste 
byggrätt och ledningsrätt är nu utpekat som korsmark. 

- Närmast Stockholmsvägen har en skyddsbestämmelse, m1, tillförts 
plankartan. Bestämmelsen är ett villkor för startbesked för ny bebyggelse i 
den norra byggrätten. 

- Utförandebestämmelser angående att ventilation och utrymningsvägar ska 
vändas bort från Stockholmsvägen har lagts till i plankartan. 

- Utformningsbestämmelse om att fasader inte ska vara i trä mot 
Stockholmsvägen har tillförts plankartan. 

- En illustration över möjlig dagvattenhantering har lagts till i 
planbeskrivningen. 

- Beskrivningar av syftet och innebörden av nya skyddsbestämmelser har lagts 
till i planbeskrivningen. 

- Ett utökat resonemang kring syftet och innebörden av vårdbestämmelsen har 
lagts till i planbeskrivningen samt som upplysning i plankartan. 

- Bestämmelsen om minsta takhöjd i bottenvåning har tagits bort från 
plankartan. 
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- Övriga redaktionella ändringar. 

 
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för ny flerbostads-
husbebyggelse, centrumverksamheter och vård inom den nordvästra delen av 
Johannesbergsområdet (Lillängen 2:1). Planområdet omfattar ca 2,1 ha och gränsar i 
norr till Stockholmsvägen, i väster till kv. Alen och i övrigt till Johannesbergs-
området.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 97/18  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Beslut 
om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen) 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Eric Alnemar 2018-02-21, Detaljplan för 
del av Lillängen 2:1 (Västra delen) 
 
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling upprättad i februari 2018) 
 
Planbeskrivning (antagandehandling upprättad i februari 2018) 
 
Granskningsutlåtande (antagandehandling upprättad i februari 2018 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Adam Johansson) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB) 
(Leif Andersson Byggkonsult i Mariestad AB) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 51                                                   Dnr 2018/00100  

Genomgång av hyresavtal för uppsägning för omförhandling 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsavdelningen ska genomföra en systematisk 
genomgång av samtliga hyresavtal. Syftet är att fastighetsavdelningen kontinuerligt 
ska säga upp hyresavtal för omförhandling där det är sannolikt att en omförhandling 
är gynnsam för Mariestads kommun. Det gäller såväl de avtal där kommunen är 
hyresgäst som de avtal där kommunen är hyresvärd. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till fastighetschefen att teckna nya hyresavtal efter 
omförhandling. Delegationsbesluten ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott gav fastighetschefen i uppdrag 
att säga upp befintligt hyresavtal för stadshuset för omförhandling (Ksau § 64/18) 
framfördes även önskemål från arbetsutskottet om en systematisk genomgång av 
samtliga hyresavtal. Syftet med denna genomgång skulle vara att kontinuerligt säga 
upp hyresavtal för omförhandling där det är sannolikt att en omförhandling är 
gynnsam för Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 65/18 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Mariehus AB, VD Jari Lalli 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 52                                                   Dnr 2018/00089  

Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för 
tekniska nämnden.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till 
reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda 
nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun ska utse sju ledamöter och 
ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och ersättare samt Gullspångs 
kommun  ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle samverkansavtalen 
även revideras redaktionellt och språkligt. 
 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade 
samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet 
med uppdraget från MTG-styrgrupp. 
 
Samverkansavtalet för tekniska nämnden har reviderats i den del som avser  
nämndens sammansättning samt med anledning av ny kommunallag. Övrig 
revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig karaktär. En 
revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter revideras i 
berörda nämnders reglemente. 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2018-01-31 att rekommendera kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till samverkansavtal för miljö- 
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 52 (forts). 

_______________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 84/18  
 
Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden. 

 
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18, Revidering 
av samverkansavtal för tekniska nämnden. 

 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering av 
samverkansavtal för tekniska nämnden.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 53                                                   Dnr 2018/00088  

Reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för miljö- 
och byggnadsnämnden.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till 
reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda 
nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun ska utse sju ledamöter och 
ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och ersättare samt Gullspångs 
kommun  ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle samverkansavtalen 
även revideras redaktionellt och språkligt. 

 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade 
samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet 
med uppdraget från MTG-styrgrupp. 

 
Samverkansavtalet för miljö- och byggnadsnämndens har reviderats i de delar som 
avser  nämndens sammansättning, arbetsutskottets sammansättning samt med 
anledning av ny kommunallag. Övrig revidering av dokumentet är enbart av 
redaktionell och språklig karaktär. 

 
MTG-styrgrupp beslutade 2018-01-31 att rekommendera kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till samverkansavtal för miljö- 
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 53 (forts). 

_______________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 85/18  
 
Förslag till reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18, Revidering 
av samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering av 
samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist) 
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist) 
(Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 54                                                   Dnr 2018/00086  

Revidering av tekniska nämndens reglemente 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för tekniska 
nämnden.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till 
reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda 
nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun ska utse sju ledamöter och 
ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och ersättare samt Gullspångs 
kommun  ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle samverkansavtalen 
även revideras redaktionellt och språkligt. 

En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter revideras 
i berörda nämnders reglemente.  
 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade 
samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. Tekniska nämndens 
reglemente har reviderats i den del som avser  nämndens sammansättning. Övrig 
revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig karaktär. 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till reglementen för miljö- och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens reglemente om 
justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala anslagstavlan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Kommunstyrelsen 

Ks § 54 (forts). 

_______________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 86/18  
 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden. 

 
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18, revidering av 
tekniska nämndens reglemente. 
 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, revidering av 
tekniska nämndens reglemente.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 55                                                   Dnr 2018/00087  

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till 
reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda 
nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun ska utse sju ledamöter och 
ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och ersättare samt Gullspångs 
kommun  ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle samverkansavtalen 
även revideras redaktionellt och språkligt. 

En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter revideras 
i berörda nämnders reglemente.  
 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade 
samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. Miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente har reviderats i de delar som avser  nämndens 
sammansättning, arbetsutskottets sammansättning samt med anledning av ny 
kommunallag. Övrig revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig 
karaktär. 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i 
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till reglementen för miljö- och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens reglemente om 
justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala anslagstavlan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 87/18  
 
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-22, Revidering 
av miljö- och byggnadsnämndens reglemente. 

 
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering av 
miljö- och byggnadsnämndens reglemente.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist) 
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist) 
(Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 56                                                   Dnr 2018/00090  

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 
för kommunens totala verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera investeringsmedel från år 2017 till år 
2018 i enlighet med upprättat förslag inklusive följande tillägg: 
 
Tekniska nämnden: 1,1 miljoner kronor för asfaltering av Åsenvägen 

   500 000 kronor för särskilt driftbidrag till underhåll och 
   investering av enskild väg. 

   4 miljoner kronor för brandskyddstekniska åtgärder i  
   ishallen (från investeringsprojekt 2006 Stockholmsvägen 
   omgestaltning). Finansieringen av dessa åtgärder ersätter  
   tidigare beslut om finansiering. (Ksau § 63/18). 

Bakgrund 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun fastställer 
kommunfullmäktige investeringsbudget per nämnd. Som underlag för detta beslut 
ska finnas en redogörelse, inklusive belopp för de investeringsprojekt som nämnden 
planerar. Investeringsprojekt ska genomföras (i vart fall huvudsakligen) under 
angivna verksamhetsår. 
 
Medel knutna till investeringsprojekt som huvudsakligen har genomförts får 
ombudgeteras till nästa år. Begäran om ombudgetering ska redovisas per verksamhet 
och projekt.  
 
Ekonomienheten har gjort en sammanställning över nämndernas begäran om 
ombudgeteringar som visar följande: 

- Kommunstyrelsen 11 076 tkr 

- Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 41 536 tkr 

- Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet 6 190 tkr 

- Exploateringsprojekt 1 742 tkr  

- Socialnämnden 2 000 tkr 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera följande investeringsmedel från år 2017  
till år 2018: 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 56 (forts). 
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Tekniska nämnden 1.1 mnkr för asfaltering av Åsenvägen. 

  500 tkr för särskilt driftbidrag till underhåll och  
    investering av enskild väg. 

   4 mnkr för brandskyddstekniska åtgärder i ishallen.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
ombudgetera investeringsmedel från år 2017 till år 2018 i enlighet med upprättat 
förslag inklusive följande tillägg för tekniska nämnden: 

- 1,1 miljoner kronor för asfaltering av Åsenvägen 

- 500 000 kronor för särskilt driftbidrag till underhåll och 
 investering av enskild väg. 

- 4 miljoner kronor för brandskyddstekniska åtgärder i  
 ishallen (från investeringsprojekt 2006 Stockholmsvägen 
 omgestaltning). Finansieringen av dessa åtgärder ersätter  
 tidigare beslut om finansiering. (Ksau § 63/18). 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 89/18  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-03-09, 
Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 för att finansiera 
brandskyddsåtgärder mm vid ishallen i Mariestad 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, 
Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala 
verksamheter 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2018-02-22, 
Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala 
verksamheter 
 
Sammanställning av nämndernas begäran av ombudgetering av investeringsmedel 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorchefer 
Teknisk chef Michael Nordin, ekonom Elisabeth Westberg 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 57                                                   Dnr 2018/00091  

Ombudgetering av driftmedel från år 2017 till år 2018 för 
kommunens totala verksamheter 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera driftmedel från år 2017 till år 2018  
enligt följande: 

Utbildningsnämnden 1,2 miljoner kronor (enligt nämndens detaljbudget) 

Tekniska nämnden 1 miljoner kronor (för ökade kostnader för snöröjning) 

Kommunstyrelsen 1 miljoner kronor (för finansiering av tjänst inom IFO 
    för utredning av hemmaplanslösningar mm)    

Miljö- och b.nämnden 0 kronor 

Socialnämnen  0 kronor   

Bakgrund 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun ska nämndernas 
resultat, som princip, överföras till nästa år. Ett överskott i nämnden ombudgeteras 
inte automatiskt utan förutsätter att ombudgetering har begärts särskilt. Ett 
underskott ombudgeteras däremot automatiskt om inte nämnden särskilt har begärt 
att underskottet inte ska ombudgeteras. 
 
Överskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller 
påverka får inte ombudgeteras, exempelvis efter beslut av staten eller annan 
myndighet. Överskott som uppstått på grund av en lägre omfattning på 
verksamheten eller en försenad starttidpunkt får inte heller ombudgeteras. 
Underskott som beror på omständigheter som nämnden varken kunnat förutse eller 
kunnat påverka behöver inte ombudgeteras, exempelvis underskott som beror på 
beslut av staten eller annan myndighet. 
 
Tre nämnder har visat överskott i 2017 års bokslut och en nämnd har visat 
underskott (socialnämnden).  
 

- Utbildningsnämnden har begärt att hela överskottet ombudgeteras, 2 482 tkr.  

- Miljö- och byggnadsnämnden har begärt att hela överskottet ombudgeteras, 
458 tkr.  

- Socialnämnden har begärt att underskottet om 2 349 tkr inte ombudgeteras. 

 
Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till ombudgetering av driftmedel för 
kommunens totala verksamheter som innebär att kommunstyrelsen beslutar att inte 
ombudgetera några driftmedel från år 2017 till år 2018.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 90/18  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2018-02-22,  
Ombudgetering av driftmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala 
verksamheter 
 
Sammanställning av nämndernas begäran av ombudgetering av driftmedel         
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, 
Ombudgetering av driftmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala 
verksamheter 

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Samtliga sektorchefer 
Teknisk chef Michael Nordin 
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 
Ekonomienhetschef Annica Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 58                                                   Dnr 2018/00115  

Tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården, kv Alen) 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag till 
hyreskontrakt med gränsdragningslista för ombyggnation av Björkgårdens tillagningskök.  

Bakgrund 

I samband med tillskapandet av nya omsorgsplatser vid Björkgården (kv Alen) i 
centrala Mariestad har det uppkommit en diskussion om att kunna uppgradera köket 
så att all matproduktion till äldreomsorgen inom tätorten skulle kunna produceras i 
detta kök. Detta skulle ge möjlighet att samordna och anpassa matsedeln utifrån 
åldersgruppen samt gästernas önskemål och behov. Idag tillagas mat till bl.a. 
Mariegärde, Myran och Kolarbacken vid centralköket tillsammans med skolmat till 
Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet. 
 
Vidare kan en samordning effektivisera personalresurserna motsvarande ca en tjänst. 
Den nya delen av Björkgården kommer att inrymma fyra avdelningar inom särskilt 
boende med servering av frukost, lunch och middag. Med centralköket som 
leverantör krävs transporter av dessa måltider tre gånger om dagen, vilket skulle 
kunna undvikas vid tillagning på Björkgården. Idag har dessutom kostenheten 
helgbemanning vid både Björkgårdens kök och centralköket. Vid en samordning 
behövs endast helgbemanning på Björkgården. 
 
En samordning av tillagning vid Björkgården skulle i en framtid även kunna 
möjliggöra ökat öppethållande för Björkgårdens restaurang för att möjliggöra 
servering av frukost och kvällsmat till sina hyresgäster. 

Nuläge 

Nuvarande kök vid Björkgården tillagar idag mat till restaurangen och hemvården. I 
och med att Björkgården byggs ut med ett äldreboende behöver även köket byggas 
ut. Vidare är köket på Björkgården i stort behov av renovering. Kyl och frysrum 
fungerar inte som tänkt och det förekommer täta driftstörningar. Tillagning av 
ytterligare ca 50 dagportioner i befintligt kök är inte möjligt på grund av 
kapacitetsbrist. Tillagning av mat och kylmatshantering (portionering och packning) 
måste separeras om ytterligare matlagning ska göras.  
 
Centralköket i Mariestad byggdes under åren 1983–84. Den mesta utrustningen är 
från 1997, då köket renoverades och större delen av all utrustning byttes ut. Efter 20 
år är köket slitet och stort i behov av upprustning samt byte av utrustning. Köket är 
dimensionerat för att tillaga 4 500 portioner per dag, för leverans till olika enheter. 
Nuläget är att allt fler enheter själva tillagar maten på plats. De senaste åren har  
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antalet portioner som centralköket tillagar minskat till cirka 1 500 luncher per dag 
varav ca 500 lunchportioner till äldreboende måndag-fredag, samt till helgen 120 
dagportioner. Minskningen har skett bland annat genom att Högelidsskolan startade 
med tillagningskök 2012. Ytterligare portioner har försvunnit i och med friskolornas 
startade. Från och med augusti 2017 öppnade två tillagningskök på Prismaskolan 
respektive Unicaskolan. Detta innebär att nu är endast 1 500 portioner kvar att tillaga 
i centralköket, huvudsakligen skollunch till Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet 
samt måltider till de äldreboenden som saknar tillagningskök. 

Ärendet 

Verksamhet teknik har i kontakterna med fastighetsägaren tagit fram ett första utkast 
till ritning för tillagningskök som behöver kompletteras med storköksritning. I detta 
uppdrag ingår vidare att utreda vad som ingår i hyran gällande utrustningen i köket. 
 
Under tiden som fastighetsägaren bygger om och till befintligt tillagningskök 
(beräknat april – nov 2018) vid Björkgården, flyttas all tillagning till centralköket. 
Restauranggästerna erbjuds att äta vid Humlet eller köpa paketerad mat. Samordning 
av matleveranser sker genom samarbete med sektor stöd och omsorg. Även de 
medarbetare som friställs under byggtiden får uppdrag inom centralköket respektive 
Humlet. 
 
Vid Björkgården kommer det att bli fler leveranser och fler transporter till och från 
fastigheten. Det kräver en genomlysning av infrastrukturen och in och utlastning vid 
fastigheten. Detta bör ingå i uppdraget.  

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att kostnadsbeskriva en 
ombyggnation av tillagningsköket på Björkgården (kv Alen) för att möjliggöra tillagning av 
all mat till äldreomsorg och övrig omsorg i centrala Mariestad. I uppdraget ingår även att 
lämna förslag på en funktionell infrastruktur för livsmedelstransporter till och från 
fastigheten.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) förslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att ta fram ett förslag till hyreskontrakt med gränsdragningslista för 
ombyggnation av Björkgårdens tillagningskök.  
 
Ordföranden tar därefter upp eget förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förslaget.    
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Kommunstyrelsen 

Ks § 58 (forts). 

_______________________ 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 92/18  
 
Protokollsutdrag Ksau § 334/17 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av utbildningschef Maria Appelgren 2018-01-24, 
Tillagningskök äldreomsorgen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-23, 
Tillagningskök för äldreomsorgen 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden, Ewa Sallova 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Socialchef Lotta Hjoberg 
Kostchef Maj-Lis Häljeskog 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 59                                                   Dnr 2018/00099  

Revidering av taxa för småbåtshamnen i Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera taxan för småbåtshamnen och höja 
avgiften för kommunala vinteruppställningsplatser för båtar i enlighet med upprättat 
förslag.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har gjort en genomlysning av kostnaderna och upplägget kring de 
kommunala vinteruppställningsplatserna för båtar som påvisar att en höjning av 
avgifterna bör ske. Detta för att täcka de kostnader som kommunen har men också 
för att anpassa avgiftens storlek gentemot andra aktörer inom kommunen. 
Nuvarande prismodell är komplicerad och innebär att båtägaren betalar utifrån 
båtlängd och båtbredd istället för vilken yta man vill hyra eller använder.  
 
Tekniska nämnden förslår därför att prismodellen ska ändras så att båtägaren får 
betala avgift för den yta som hyrs. Förslaget innehåller endast fyra olika prisnivåer:  

1. 3 x 7 meter 1 340 kr per vintersäsong  

2. 4 x 8 meter 1 780 kr per vintersäsong  

3. 4 x 10 meter 2 100 kr per vintersäsong  

4. 4 x 12 meter 2 420 kr per vintersäsong  

Föreslagen prismodell tar även hänsyn till vilka kostnader som är oberoende av 
storleken på platsen, så som till exempel administrativa kostnader. Den avgiften 
föreslås vara lika stora för alla och benämns ”Fast avgift” (500 kronor) medan den 
rörliga delen är pris per kvm (40 kronor).  
 
Ett problem som har uppstått under åren är att båtägare låter sina båtar stå på land 
även under sommarsäsongen och i förekommande fall under flera år. För att 
motverka detta så föreslår tekniska nämnden även en extra kostnad för de båtägare 
som hyr platsen över sommaren och över flera år. Föreslagen prismodell innebär att 
kostnaden för platsen ökar för varje år båten står kvar på land, enligt nedan:  
 

Vinter   Sommar  
 

År 1:  1 x avgiften   1 x avgiften  

År 2:  1 x avgiften   2 x avgiften  

År 3:  2 x avgiften   4 x avgiften  

År 4 (max):  4 x avgiften   8 x avgiften  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 59 (forts). 

_______________________ 

 
Brytpunkten för vinter- respektive sommarsäsong är den 1 juli respektive den 1 
september.  
 
Verksamhet teknik har även gjort insatser för att markera upp 
vinteruppställningsplatserna på ett tydligare sätt för att skapa ett bättre intryck av 
ordning och reda i hamnområdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 99/18  
 
Protokollsutdrag TN § 35/18 – Hyra för kommunala vinteruppställningsplatser för 
båtar i Mariestads kommun 
 
Nuvarande taxa för småbåtshamnen i Mariestads kommun 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26,  Taxa för 
småbåtshamnen i Mariestads kommun 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden, Ewa Sallova) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 60                                                   Dnr 2018/00104  

Revidering av taxa enligt tobakslagen 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmätkige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxa enligt tobakslagen.  

Bakgrund 

Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamhet miljö- och 
bygg uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdateras vare sig till 
gällande timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller med indexjustering sedan 
den antogs år 2014. Verksamheten har därför tagit fram ett förslag på ny tobakstaxa 
som miljö- och byggnadsnämnden förslår att fullmäktige ska anta.   
 
Revideringen av taxan innebär en höjning av timavgiften från 650 kronor till 
miljötaxans förväntade timavgift om 741 kronor.  
 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det 
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika 
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd 
anledning ändrades inte timavgiften i tobakstaxan samtidigt som ny timavgift, 720 
kr/ tim antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.  
 
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften:  
 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 
miljöbalken.  
 
Den nuvarande formuleringen är:  
 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift).  
 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om 
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften 
då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-03-12 

Sida 44 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 60 (forts). 

_______________________ 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 101/18  
 
Protokollsutdrag MBN § 11/18 – Taxa enligt tobakslagen 
 
Förslag till reviderad taxa enligt tobakslagen 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26, 
Revidering av taxa enligt tobakslagen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist) 
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 61                                                   Dnr 2017/00243  

Revidering av taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar den reviderade taxan enligt lag om elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamhet miljö- och 
bygg uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa enligt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen medför en höjning av 
timavgiften från 657 kronor till miljötaxans förväntade timavgift om 741 kronor.  
 
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det 
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika 
prisnivåer då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. 
 
I det nya taxeförslaget från miljö- och byggnadsnämnden lyder texten i 10 § rörande 
timavgiften:   
 
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljö 
balken.  
 
Den nuvarande formuleringen är:  
 
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd handläggningstid 
(timavgift).  
 
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om 
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften 
då ändringen endast behöver göras i rniljöbalkstaxan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 102/18  
 
Protokollsutdrag MBN § 12/18 – Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 
 
Förslag till reviderad taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26,  
Revidering av taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Miljö- och byggnadsnämnden, Anneli Bergqvist) 
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 62                                                   Dnr 2018/00079  

Val av ersättare för Ida Ekeroth (S) under den tid hon är 
föräldraledig 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Janne Jansson (S) till ersättare för Ida Ekeroth (S) 
för nedanstående politiska uppdrag under tiden hon är föräldraledig: 

- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet 

- Ersättare till bolagsstämma i Mariehus AB 
(Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

- Ersättare till bolagsstämma i VänerEnergi AB  
(Tillika vid dotterbolagens bolagsstämmor) 

- Ledamot i folkhälsorådet 

- Ersättare i kommunala pensionärsrådet 

- Ledamot i Dacapo styrgrupp 

- Ledamot i MTG-styrgrupp 

- Ersättare i MTGK turism 

Bakgrund 

I enlighet med reglementet för arvoden i Mariestads kommun, § 16, har 
förtroendevalda som innehar ett förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent 
av heltid möjlighet att vara föräldraledig på samma grunder som anställda i 
Mariestads kommun. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, 
Ida Ekeroth (S) kommer att vara föräldraledig från och med den 19 februari 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att utse Janne Jansson (S) till ersättare för 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, Ida Ekeroth (S) under 
tiden hon är föräldraledig. Uppdraget gäller från och med 2018-02-19. 
 
Kommunfullmäktiges beslut avser endast att Jansson (S) är ersättare för Ekeroth (S) 
för uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd. Om 
Jansson (S) ska vara Ekeroths (S) ersättare för samtliga politiska uppdrag krävs 
separata beslut om detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har tidigare valt Ekeroth (S) till följande politiska uppdrag: 

2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i kultur- och 
fritidsutskottet, ersättare till bolagsstämma i Mariehus AB (tillika vid dotterbolagens  
bolagsstämmor), ersättare till bolagsstämma i VänerEnergi AB (tillika vid 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 62 (forts). 

_______________________ 

 
dotterbolagens bolagsstämmor), ledamot i folkhälsorådet, ersättare i kommunala 
pensionärsrådet, ledamot i Dacapo styrgrupp, ledamot i MTG-styrgrupp, ersättare i 
MTGK turism. 
 
Kommunstyrelsen har att välja en ersättare för Ekeroth (S) för ovanstående politiska 
uppdrag under tiden hon är föräldraledig.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg samt 
kommunsekreterare Malin Eriksson 2018-02-13, Val av ersättare för Ida Ekeroth (S) 
under den tid hon är föräldraledig.  

 

Expedieras till: 
Janne Jansson (S) 
Kommunsekreterare Malin Eriksson 
Administrativ chef Ola Blomberg 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB 
Lönekontoret 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 63                                                   Dnr 2017/00138  

Val av representant till ägarråd för Inera AB 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Abrahamsson (M) som representant  
för Mariestads kommun vid ägarråd för Inera AB. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Janne Jansson (S) som ersättare för  
Abrahamsson (M). 

Bakgrund 

I mars 2017 förvärvade SKL Företag AB aktiebolaget Inera. Inera har funnits sedan 
1999 och på uppdrag från landsting och regioner har bolaget utvecklat gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och andra stöd för digitalisering inom hälso- 
och sjukvårdsområdet.  
 
Idag ansvarar Inera för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt, bland 
annat 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagningen på nätet) och Journal via 
nätet. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 
 
I och med SKL:s förvärvat Inera erbjuds samtliga kommuner i Sverige att förvärva 
fem aktier vardera och därmed bli delägare i företaget vilket för det möjligt att enkelt 
kunna använda sig av företagets tjänster. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2017-06-12, § 56 att förvärva fem aktier i 
Ibera AB och godkänna och inträde som part i Ineras aktieägaravtal.  
 
Bolaget genomför årligen så kallade ägarråd, och Mariestad bör utse representant för 
kommunen som företräder kommunen och aktieinnehavet på ägarrådet.  

Underlag för beslut 

Inbjudan till ägarråd för Inera AB      

 

Expedieras till: 
Inera AB 
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Ks § 64                                                   Dnr 2018/00031  

Handlingar att anmäla 

  

 
Ärendet utgår från dagens sammanträde då handlingarna inte fanns med som 
underlag till mötet. Handlingarna anmäls vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.  
  

 


