Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18.00 – 20.25

Beslutande

Se nästa sida

Sida 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Janne Jansson och Björn Fagerlund

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Jan Wahn
Justerande

Janne Jansson

Justerandes sign

Björn Fagerlund

Utdragsbestyrkande

§§ 98-107

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
ordförande
Cathrine Kronberg (M)
1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S)
2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Annelie Bergheden (M)
ersättare
Erik Ekblom (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Sandra Magnusson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Elvi Fagerlund (M)
ersättare
Ingbritt Andersson (M)
ledamot
John-Gunnar Nilsson (M)
ledamot
Anita Ahl (M)
ledamot
Rolf Rutgersson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Helena Hallerhed (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ledamot
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Göran Hellström (L)
ersättare
Sven-Inge Eriksson (KD)
ersättare
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Marina Smedberg (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Janne Jansson (S)
ledamot
Linnea Wall (S)
ledamot
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Gun-Britt Alenljung (S)
ledamot
Elvy Enoksson (S)
ersättare
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Elisabeth Ljungkvist (S)
ledamot
Marianne Johansson (S)
ledamot
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Chris Nygren (V)
ersättare
Sara Wallmon (V)
ledamot
Mikael Jonsson (V)
ledamot
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
BengtErik Askerlund (MP)
ledamot
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Birgit Selmosson (MAP)
ersättare
Ola Jonegård (SD)
ledamot

Utdragsbestyrkande
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2017-12-11

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Anslagsdatum

2017-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift
Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-01-12

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 98

Dnr 2017/00015

Handlingar att anmäla

Beslut i tekniska nämnden (KS 2017/267)

Medborgarförslag om fler soptunnor/sopkärl samt kärl för fimpar.
Ingela Johansson, Marieforsleden 34 i Mariestad har lämnat in ett
medborgarförslag om att ställa ut fler soptunnor och även askar/kärl för fimpar
för att minska nedskräpningen i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att
överlämna förslaget till tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde 2017-11-14 där de
konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att identifiera platser
där fler soptunnor behövs och anser därmed att den första delen i
medborgarförslaget är besvarad. Tekniska nämnden avslår den andra delen i
förslaget som handlar om att ta fram askar till fimpar för att minska
nedskräpningen med motiveringen att kostnaden för detta bedöms vara alltför
stor.
_________________________________
Motion om vikariehantering (KS 2017/432)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Ida Ekeroth (S) har lämnat in en motion där hon föreslår att Mariestads
kommun ska upprätta kommunövergripande rutiner för vikariehantering för att
säkerställa ett likvärdigt arbetssätt inom de olika sektorerna. Rutinerna ska även
tydliggöra ansvar, befogenheter och kostnadskontroll.
_________________________________
Motion om riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan (KS 2017/431)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till utbildningsnämnden
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 98 (forts).

_____________________________
Bakgrund

Chris Nygren (V) har lämnat in en motion vari hon föreslår att det ska
upprättas riktlinjer för gruppstorlek inom förskolan. Riktlinjerna ska utgå från
tillgänglig forskning, erfarenhet och goda exempel. Vidare föreslår Nygren (V)
att det ska upprättas en plan för hur barngrupperna stegvis ska kunna minska
till en nivå som är förenlig med riktlinjerna. Planen bör tas fram senast under år
2018.
___________________________
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande med anledning av
uppropet #tystiklassen (KS 2017/422)

Med fullmäktiges medgivande ställer Marie Engström Rosengren (V) en
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson (M) med
anledning av uppropet #tystiklassen som vittnar om sexuella trakasserier och
övergrepp inom skolan. Engström Rosengren (V) önskar svar på hur vi
säkerställer att barn och ungdomar i Mariestads kommun ska kunna få en
skolgång fri från sexuella trakasserier.
Utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson (M) svarar på
interpellationen.
Expedieras till:
Sektor ledning
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 99

Dnr 2017/00363

Fusion av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom styrelsen i Mariehus AB:s och
Mariehus Fastigheter AB:s beslut och fusionera Mariehus AB och Mariehus
Fastigheter AB.
Bakgrund

Styrelsen i Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB har vid sammanträde
2017-10-10 beslutat att ge verkställande direktören för bolagen i uppdrag att
fusionera Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB. Fusionen ska gälla från
och med 2018-01-01. Beslutet är villkorat med att kommunfullmäktige i
Mariestad godkänner fusionen.
Syftet med fusionen är att effektivisera arbetet med bland annat löpande
ekonomisk redovisning, bokslut, skattedeklarationer och styrelsearbete. Även
tidigare skatteregler som gav fördelar med två bolag har ändrats, varför det av
den anledningen inte heller finns skäl att behålla nuvarande bolagskonstruktion.
I enlighet med KL 3 kap 17 § (Legala villkor för helägda kommunala företag)
och § 3 i bolagsordningen för Mariehus Fastigheter AB ska kommunfullmäktige
ta ställning innan beslut fattas i ett helägt kommunalt aktiebolag som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fusion av företag är ett
sådant ärende som nämns ovan. I kommunstyrelsens reglemente § 3 tydliggörs
också vilka bolagsärenden som avgörs av fullmäktige, vilket bland annat är
fusion av företag (punkt 8).
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 194/17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27,
Fusion av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB
Protokoll från Mariehus Fastigheter AB 2017-10-10, § 9
Protokoll från Mariehus AB 2017-10-10, § 3
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-11-09,
Fusionering av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson
Mariehus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 100

Dnr 2015/00211

Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya ägardirektiven för Mariestads
kommuns aktiebolag som även innefattar ett särskilt ägardirektiv för Mariehus
AB och AB Stadens Hus samt ett särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB och
VänerEl AB.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna)
har upprättat ett förslag till reviderade ägardirektiv för Mariestads kommuns
aktiebolag.
Det upprättade förslaget är ett sammanhållet dokument där den första delen är ett
gemensamt ägardirektiv för bolagen. Därefter följer särskilt ägardirektiv för
Mariehus Fastigheter AB, Mariehus AB och AB Stadens Hus i Mariestad och ett
för VänerEnergi och VänerEl AB.
Syftet med ägardirektivet är att:
-

Klargöra Mariestad kommuns motiv för att bedriva vissa delar av
verksamheten i aktiebolagsform.

-

Klargöra de olika juridiska enheternas roller såväl mellan
kommunfullmäktige och dess aktiebolag, som inom kommunkoncernen
d.v.s. kommunen i sin helhet inklusive dess aktiebolag.

-

Skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som
gagnar kommunkoncernen som helhet.

Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och gäller omedelbart och utan
beslut på bolagsstämma. Av kommunfullmäktige godkända bolagsordningar,
föreskrifter samt ägarpolicy ska även fastställas på respektive bolags årsstämma.
I det gemensamma ägardirektivet framgår att kommunkoncernen ska eftersträva
största möjliga samordning, särskilt inom områden som upphandling, finansiering,
administration, kompetensutveckling och energibesparingsprojekt.

Justerandes sign
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_____________________________
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att återremittera ärendet för att
säkerställa att förslaget till ägardirektiv är juridiskt korrekt och överensstämmer
med gällande lagstiftning enligt kommunallagen och aktiebolagslagen. Ärendet
överlämnades till kommunjuristen för beredning.
Stadsjuristen har i en skrivelse framfört synpunkter och bedömningar på förslaget
till ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag. Synpunkterna hade
framförallt fokus på vilka dokument som ska reglera ägarstyrningen av
kommunens aktiebolag samt vikten av att styrdokumenten är synkroniserade i
förhållande till varandra.
Ärendet hanterades på arbetsutskottets sammanträde 2016-09-17 där majoriteten
beslutade att återta dokumentet för eventuella revideringar med anledning av
stadsjuristens skrivelse.
Majoritetspartierna har nu återkommit med ett förslag på reviderade ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) och Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar att:

Justerandes sign

-

Texten ”Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform
och standard” i näst sista stycket på sidan 11 under rubriken Ägaridé ersätts
med ”Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder”

-

Texten ”Byggnation och uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget
endast då detta inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden” i näst sista
stycket på sidan 11 under rubriken Ägaridé ersätts med ”Byggnation och
uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget i syfte att uppnå en optimal
bostadsmarknad i Mariestad”.

-

Texten på sidan 12 under rubriken Vision och verksamhetsmål stycke 2
”Motverka segregation genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder
med olika upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar” stryks.

Utdragsbestyrkande
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_____________________________
-

Texten ”Medverka till att öka hyreslägenheternas andel i förhållande till
bostadsrättslägenheter och villor i Mariestad” och ”Aktivt samverka med kommunen
för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika
bostadsområdena” tillkommer på sidan 12 under rubriken Vision och
verksamhetsmål.

Marie Engström Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Ida Ekeroths (S)
yrkande.
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) mfl yrkande röstar nej.
Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 22 nej-röster. (2 ledamöter är frånvarande).
Kommunfullmäktige beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 200/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen
Förslag till reviderade ägardirektiv för de kommunala bolagen upprättade av
majoritetspartierna 2017-11-11
Nuvarande ägardirektiv för samtliga kommunala bolag
Expedieras till:
Mariehus AB
VänerEnergi AB
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Kf § 101

Dnr 2017/00296

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken ska höjas med konsumentprisindex enligt § 9 i den nu gällande
taxan. I övrigt beslutar fullmäktige att anta dokumentet ”Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område” i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens förslag.
Taxan gäller från och med 2018-01-01.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades miljöprövningsförordningen vilket får
betydelse för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område. Det är prövningsnivåer och behov som förändras genom
förordningen. Grunden för avgiftsuttaget i 27 kap. 1§ i miljöbalken har inte
ändrats. Timtaxan föreslås till 795 kr/tim.
Verksamhet miljö och bygg har inväntat SKL:s nya underlag för bilaga 2, som
presenterades i slutet av maj och ligger till grund för de ändringar som nu
föreslås. SKL:s avsikt är att ge kommunernas fullmäktige förutsättningen att ta
beslut under hösten och att en ny taxa ska börja gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Taxan ska anpassas till ändrade prövningsnivåer i miljöprövningsförordningen,
nya koder har tillkommit och en del har tagits bort. Behovsutredningen ska
göras om med utgångspunkt i den nya förordningen och detta görs genom
ändringar i taxans bilaga 1 och 2.
Utöver SKL:s rekommendationer finns andra befogade ändringar i taxans bilaga
2 som miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat. Dessa är:

Justerandes sign

-

Tillägg för kosmetiska produkter och tatueringsfärger för att kunna ta ut
avgift vid tillsyn av tatuerarsalonger och andra kosmetiskt-behandlande
anläggningar. I dag saknas möjlighet att ta betalt för denna tillsyn i
taxan.

-

Poster om avfallsdispenser ändras till gällande avfallsföreskrifter.

Utdragsbestyrkande
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_____________________________
-

Prövningsavgifter för avfallsdispenser likställs så att även förnyad
ansökan efter 5 år debiteras hel avgift. Handläggningstiden är den
samma vid båda typerna av ärende.

-

Införa anmälningsavgift för matavfallskomposter. Nämnden har tidigare
valt att efterskänka denna avgift med anledning av att central
matavfallsinsamling saknats i kommunerna. Från årsskiftet 2017/18 är
matavfallsinsamling införd i MTG och ses som det bästa miljövalet
varför avgiftsbefrielse inte längre är motiverat.

I taxans textdel föreslås också förändringar enligt nedan:
-

§ 3 få en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag
som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete i
hanteringen av klagomålsärenden. Ett tillägg görs i paragrafen om
obefogade klagomål med uppfyllande av egenkontroll. Formuleringen
har tagits fram i ”storstadssamarbetet” där de största kommunala
miljötillsyns- myndigheterna i landet ingår.

-

§ 13 reglerar avgift för en ansökan som leder till avslag, här föreslås en
ändring från halv handläggningsavgift till avgift för nedlagd
handläggningstid. Det är sällan mindre arbete med ett avslag och det är
motiverat att få ta betalt för inspektörernas nedlagda arbetstid oavsett
utgången i ett ärende.

Övriga ändringar i texten är av redaktionell karaktär.
Beslut i MTG-styrgrupp 2017-10-25
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2017-09-27 att överlämna miljöoch byggnadsnämndens förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken till MTG-styrgrupp för synpunkter innan den lämnas vidare till
fullmäktige för ställningstagande.
MTG-styrgrupp beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-25 att rekommendera
fullmäktigeförsamlingarna inom MTG att besluta att höja taxorna för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, offentlig kontroll av animaliska biprodukter och
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med konsumentprisindex.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 101 (forts).

_____________________________
Behandling på sammanträdet

Leif Udéhn (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndens förslag vilket är att godkänna ändringarna i taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område utifrån miljöprövningsförordningen och
timavgift om 795 kronor.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 196/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Anteckningar från MTG-styrgrupp 2017-10-25
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden § 97/17
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
2017-08-24, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av
fullmäktige 2016
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes sign
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Kf § 102

Dnr 2017/00298

Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxan för offentlig kontroll för
animaliska biprodukter i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Detta innebär att samma timavgift ska gälla för denna taxa som för miljö- och
byggnadsnämndens tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Under arbetet med förändringar av miljötaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har miljö- och byggnadsnämnden uppmärksammat
att taxa för animaliska biprodukter inte har uppdateras till gällande timavgift
inom miljökontorets arbetsområde.
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 taxan för animaliska
biprodukter samtidigt som ny timavgift, 720 kr/tim antogs för miljöbalkstaxan i
juni år 2016.
Föreslagna ändringar:
I det nya taxeförslaget lyder texten i 6 § 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 miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.

Justerandes sign
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_____________________________
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag
som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete,
framförallt i hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i
landet ingår. Nämnden föreslår en förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på
egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
Den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat.
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa
och följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som
visar att det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har
verksamhetsutövaren inte utrett klagomålet korrekt och därmed inte följt lagen,
så har nämnden skäl att ta ut avgift för handläggningstiden.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Leif Udéhn (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa taxan för
offentlig kontroll för animaliska biprodukter med utgångspunkt i att taxan för
prövning och tillsyn inom miljöbalken utgår från en timavgift om 795 kronor.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 197/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-15,
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 102 (forts).

_____________________________
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden § 98/17
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
2017-08-24, Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Gällande taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 16

Sammanträdesprotokoll
Sida 17

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 103

Dnr 2017/00297

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för strålskydd i enlighet med
miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Detta innebär att samma timavgift ska gälla för denna taxa som för miljö- och
byggnadsnämndens tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund

Taxan har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum. Strålskyddsmyndigheten har
gett ut nya föreskrifter för solarier sedan den förra taxan beslutades år 2013.
Under arbetet med förändringar av miljöbalkstaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har miljö- och byggnadsnämnden uppmärksammat
att taxa för strålskydd inte har uppdateras till gällande timavgift inom
miljökontorets arbetsområde.
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 strålskyddtaxan samtidigt som
ny timavgift, 720 kr/tim antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
Föreslagna ändringar:
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). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd
handläggningstid i varje ärende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 103 (forts).

_____________________________
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag
som är rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete,
framförallt i hanteringen av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i
”storstadssamarbetet” där de största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i
landet ingår. Nämnden föreslår en förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på
egenkontroll inom det område som klagomålet avser.
Den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som
visar sig obefogat.
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa
och följer lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som
visar att det inte finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har
verksamhetsutövaren inte utrett klagomålet korrekt och alltså inte följt lagen, så
har nämnden skäl att ta ut avgift för handläggningstiden.
Den fasta avgiften för anmälan i 7 § ersätts med en avgift som refererar till ett
fast timantal för ett handlagt ärende. Antalet timmar är satta utefter en generell
behovsbedömning och i jämförelse med närliggande kommuner.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Leif Udéhn (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa taxan för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen med utgångspunkt i att taxan för
prövning och tillsyn inom miljöbalken utgår från en timavgift om 795 kronor.
Rune Skogsberg (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 103 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 198/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-15,
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden § 99/17
Tjänsteskrivelse upprättad av miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist 201708-24, Taxa för strålskydd
Gällande taxa för strålskydd
Förslag till ny taxa för strålskydd

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 104

Dnr 2017/00369

Revidering av dokumentet Arvoden och traktamenten till
förtroendevalda i Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderat arvodesreglemente med följande kompletteringar:
-

§ 7 kompletteras med texten: Det är alltid vice ordföranden i berörd
nämnd som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

-

§ 15 kompletteras med texten: För att ordförande ska erhålla ersättning
ska vice ordförande i berörd nämnd attestera ordförandens begäran om
arvoden eller ersättningar

Bakgrund

Inför en ny mandatperiod är det praxis att genomföra en översyn av
dokumentet ”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”. Samtliga partier
i kommunfullmäktige har inbjudits att delta vid en översyn av befintligt
arvodesreglemente. Arvodesberedningen har genomfört två sammanträden
under ordförande Janne Jansson (S).
Arvodesberedningen har upprättat ett förslag till reviderat arvodesreglemente
med justeringar gällande bland annat:
-

Inläsningsarvode

-

Arvode för icke tjänstgörande ersättare

-

Barntillsynskostnader

-

Attest av begäran om ersättning

-

Föräldraledighet

-

Sammanträdes- och förrättningsarvoden

-

Årsarvoden

-

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

-

Ersättning för förlorad pension

De delar som avser justering av arvoden eller ersättningar ska gälla från och med
2019-01-01. Övriga tillägg och justeringar ska gälla från och med 2018-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Sida 21

Kommunfullmäktige
Kf § 104 (forts).

_____________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Bengt-Erik Askerlund (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att
återremittera ärendet för att justera de delar i dokumentet som rör årsarvoden.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om
”Arvoden och traktamenten till förtroendevalda i Mariestads kommun” med
ändringar i följande paragrafer och stycken:
-

§ 7 ersättare

-

A Sammanträdesarvoden

-

B Årsarvoden

-

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst (Här
§ 1 arbetsinkomst och § 2 stycke schablonberäknad inkomst).

Yrkandet i sin helhet biläggs protokollet, se bilaga 2 – Yrkande arvodesreglemente.
Janne Jansson (S) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp Bengt Erik Askerlunds (MP) återremissyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Marie Engström
Rosengrens (V) yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 199/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11, Förslag
till revidering av dokumentet Arvoden och traktamenten till förtroendevalda i
Mariestads kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 104 (forts).

_____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Ola Blomberg 2017-10-30,
Revidering av arvodesreglementet
Förslag till reviderat dokument för arvoden och traktamenten för förtroendevalda
upprättat av arvodesberedningen 2017-11-03

Expedieras till:
Lönekontoret
Ordföranden i samtliga nämnder
Kommunsekreterare Malin Eriksson
Samtliga nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 22

Sammanträdesprotokoll
Sida 23

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 105

Dnr 2017/00320

Avgifter för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxekonstruktioner, taxor, ändringar samt
avsteg för tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom
ramen för Räddningstjänsten Östra Skaraborgs verksamhet i enlighet med
upprättade förslag.
Bakgrund

Taxor och avgifter inom kommunal verksamhet ska varje år behandlas av
kommunfullmäktige.
Avgifter tas ut för myndighetsutövning, när stöd finns i lagstiftningen samt
även för vissa andra tjänster som inte utgör myndighetsutövning, exempelvis
brandutbildning.
Självkostnadsprincipen är gällande innebärande att myndigheten inte får ta ut
högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter
som myndigheten tillhandahåller.
Vidare gäller likställighetsprincipen innebärande att myndigheten ska behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Avgifter för
räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner.
Avgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll skiljer mellan de
olika distrikten (kommuner).
Avgiftstaxan bygger på årlig uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning
och övriga tjänster utifrån "Prisindex kommunal verksamhet", framräknat av
Sveriges Kommuner och Landsting.
Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp
årligen efter "Sotningsindex" som också tas fram av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Uppräkning av taxorna enligt ovan hanteras genom beslut av Direktionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, fattas av räddningschefen
eller chefen förebyggande avdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 105 (forts).

_____________________________
Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och
tillstånd, utgörs av fast grundavgift och rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften
debiteras per halvtimme. Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig
timavgift är att de delar av ett ärende som är oberoende av den enskilde ska
vara lika för alla och de delar av ett ärende som är beroende av den enskilde ska
skilja sig från fall till fall. Taxekonstruktionerna följer anvisningar från Sveriges
Kommuner och Landsting. Taxekonstruktionen för räddningstjänstens
utbildning av medlemskommunerna medarbetare består av en fast grundavgift
och en rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per påbörjad
halvtimme.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

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

Protokollsutdrag Ks § 195/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Avgifter för den förebyggande verksamheten inom RÖS
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-11-02, Avgifter
för den förebyggande verksamheten inom RÖS
Avgifter för förebyggande verksamhet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Sotningstaxa Mariestad
Taxa för brandskyddskontroll Mariestad
Protokollsutdrag D § 84/17 RÖS

Expedieras till:
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 24

Sammanträdesprotokoll
Sida 25

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 106

Dnr 2017/00419

Annonsering av fullmäktiges sammanträden 2018

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att även under år 2018 annonsera om
kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestadstidningen.
Bakgrund

I befintlig kommunallag (1991:900) framgår att: Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar (5 kap. 10 §). Detta framgår även av
kommunfullmäktiges arbetsordning (9 §).
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat att informera om tid
och plats för fullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen samt att
annonsering även ska ske på kommunens hemsida.
Befintlig Kommunallag (1991:900) kommer 2018-01-01 att ersättas av en ny
kommunallag (2017:725). I den nya kommunallagen finns inte längre något krav
på att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i ortstidningen.
Den nya kommunallagen ställer dock krav på att kommunen ska ha en
anslagstavla på sin webbplats (en digital anslagstavla) samt att anslagstavlan ska
vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen (8
kap. 9 §). Vidare framgår att: Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på
kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen (5 kap. 13 §).
I enlighet med fullmäktiges tidigare beslut kungörs fullmäktiges sammanträden
sedan flera år tillbaka på kommunens hemsida.
Mariestads kommun har nu skapat en digital anslagstavla i enlighet med den nya
lagstiftningen. Den digitala anslagstavlan kommer att vara i drift i god tid före
årsskiftet.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till om fullmäktiges sammanträden även
fortsättningsvis ska kungöras i Mariestads-Tidningen då detta inte längre är ett
lagkrav.
Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att
kommunfullmäktige även under år 2018 ska annonsera om kommunfullmäktiges
sammanträden i Mariestadstidningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 106 (forts).

_____________________________
Behandling på sammanträdet

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

Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium upprättad av administrative
chefen Ola Blomberg samt kommunsekreterare Malin Eriksson 2017-11-27,
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden.

Expedieras till:
Kommunsekreterare Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 26

Sammanträdesprotokoll
Sida 27

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Kf § 107

Dnr 2017/00027

Valärenden

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (KS 2017/427)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att Kent Kmety (V) inte längre är valbar i som
ersättare i fullmäktige. Rösträkning ska därför begäras hos Länsstyrelsen för att
få utsett ny ersättare efter Kmety (V).
Bakgrund

Länsstyrelsen har i ett meddelande daterat 2017-12-06 informerat om att
ersättaren Kent Kmety (V) har valbarhetshinder med anledning av att han inte
längre är folkbokförd i Mariestads kommun.
Expedieras till:
Lönekontoret
Länsstyrelsen
Kent Kmety

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sida 28

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 100

Justerandes sign

Namn och parti

JA

Johan Abrahamsson (M)

X

Anette Karlsson (M)

X

Annelie Bergheden (M)

X

Erik Ekblom (M)

X

Bert Levefelt (M)

X

Siv Samuelsson (M)

X

Sandra Magnusson (M)

X

Björn Fagerlund (M)

X

Elvi Fagerlund (M)

X

John-Gunnar Nilsson (M)

X

Cathrine Kronberg (M)

X

Anita Ahl (M)

X

Rolf Rutgersson (M)

X

Ingbritt Andersson (M)

X

Rune Skogsberg (C)

X

Leif Andersson (C)

X

Helena Hallerhed (C)

X

Johan Gotthardsson (L)

X

Göran Hellström (L)

X

Emma Sjögren (KD)

X

Sven-Inge Eriksson (KD)

X

NEJ

Marina Smedberg (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Gun-Britt Alenljung (S)

X

Utdragsbestyrkande

Avstår

Frånv.

Sammanträdesprotokoll
Sida 29

Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 1 - Omröstning § 100 (forts).
Namn och parti

Justerandes sign

JA

NEJ

Janne Jansson (S)

X

Linnea Wall (S)

X

Sture Pettersson (S)

X

Gerd Larsson (S)

X

Björn Nilsson (S)

X

Leif Udéhn (S)

X

Tuula Ojala (S)

X

Elisabeth Ljungkvist (S)

X

Marianne Johansson (S)

X

Elvy Enoksson (S)

X

Marie Molin (S)

X

Per-Inge Carlsson (S)

X

Chris Nygren (V)

X

Sara Wallmon (V)

X

Mikael Jonsson (V)

X

Marie Engström Rosengren (V)

X

Mats Karlsson (MP)

X

Bengt Erik Askerlund (MP)

X

Avstår

Frånv.

John Henningsson (SD)

X

Marie Bivefors (SD)

X

Ola Jonegård (-)

X

Henrik Karlsson (-)

X

Birgit Selmosson (MAP)

X

Jan Wahn (C)

X

Summa

25

22

Utdragsbestyrkande

2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 – Yttrande arvodesreglemente (§ 104)
____________________________________________________________

Yrkar att innehållet i förslaget till ”Arvode och traktamente” för
förtroendevalda har följande lydelse:
§1-§6

Enligt upprättat förslag.

§7

Ersättare

Ersättare, som tjänstgör i stället för ledamot, erhåller ersättning efter samma
grunder som gäller för ledamot. Ersättare som – utan att tjänstgöra i ordinarie
ledamots ställe – deltar i sammanträde med styrelse eller nämnd erhåller halvt
sammanträdesarvode.
§ 8 - § 18

Enligt upprättat förslag

A

Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår per påbörjad timma med 0,235
procent av riksdagsledamots månadsarvode. Att gälla från 2019-01-01. Dock
högst för 8 timmar per sammanträdesdag. Arvodet utgår för varje påbörjad
timme med helt timarvode. Detta gäller för sammanträde förrättning både
dagtid och kvällstid. Timersättningen räknas upp efter varje justering av
riksdagsmannaarvodet.
B

Årsarvoden

Årsarvoden utgår med följande belopp till nedan angivna kommunala
förtroendemän:
Kommunstyrelsen
-

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd. Beloppet är 90 procent
av riksdagsledamots arvode.

-

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, är
berättigad till ersättning som motsvarar 80 procent av ersättningen till
kommunstyrelsens ordförande enligt första punkten.

-

Kommunstyrelsens vice ordförande är berättigad till ersättning som
motsvarar 50 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande
enligt första punkten.

- Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (utom ordföranden, vice
ordföranden och andre vice ordföranden) är berättigade till årsarvode som
motsvarar 15 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 (forts).

____________________________
Arvodet kan fördelas mellan ordinarie ledamot och ersättare efter
överenskommelse. Anmälan ska i så fall göras till personalenheten i god tid före
utbetalningen.
Övrigt
Ersättare som tjänstgör vid sammanträde med arbetsutskottet istället för
ordföranden eller förste vice ordföranden, är berättigad till ett särskilt arvode
om 334 kronor per sammanträde utöver sammanträdesersättningen.
Ersättningen under denna punkt (Övrigt) ska räknas upp efter varje
lönerevision med medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de
anställda i kommunen.
Övriga styrelser och nämnder

Procent av kommunalrådsarvodet

Ordförande:
Socialnämnden

25

Barn- och utbildningsnämnden

23

Tekniska nämnden

10

Vice ordförande:
Socialnämnden

20

Barn- och utbildningsnämnden

18

Fullmäktige och revision
Kommunfullmäktiges ordförande

6

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande

3

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande

3

Revisor, ordförande

5

Revisor, vice ordförande

4

Revisor, ledamot

3

Kommunens bolag
VänerEnergi

Justerandes sign

Ordförande

8

Vice ordförande

4

Utdragsbestyrkande

Sida 31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-11

Kommunfullmäktige
Protokollsbilaga 2 (forts).

____________________________
Ledamöter (enligt punkt A ovan)
Lekmannarevisor

0,6

Mariehus AB
Ordförande

8

Vice ordförande

4

Ledamöter (enligt punkt A ovan)
Lekmannarevisor

0,6

Ovannämnda arvoden inkluderar ersättning för motsvarande uppdrag i
Vänerenergi AB:s och Mariehus AB:s dotterbolag
C

Särskilt sammanträdesarvode

Enligt upprättat förslag

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för förlorad
arbetsförtjänst
§1

Arbetsinkomst

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per
timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 1/165 av
riksdagsledamots månadsarvode per timme, att gälla från 2019-01-01. I
arbetsinkomsten inräknas eventuell semesterersättning, ob-tillägg, skifttillägg
och motsvarande ersättningar. Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån
ska styrkas med intyg från arbetsgivare.
Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas från och med en timma
före till och med en timma efter sammanträdet/förrättningens början och slut.
Att gälla från 2018-01-01.
§2

Ersättningsgrundande inkomst

Enligt upprättat förslag, men ändring i texten ”Schablonberäknad inkomst”
Schablonberäknad inkomst
Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en
schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 % av en riksdags-
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____________________________
ledamots årsarvode. Att gälla från 2019-01-01. Nyss angivet belopp inkluderar
semesterersättningar enligt första paragrafen.
Marie Engström Rosengren (V)
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 33

