Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-27

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14.00 – 15.25

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Anette Karlsson (M)
Björn Fagerlund (M)
Henrik Karlsson (M)
Göran Hellström (L)
Sture Pettersson (S)
Linnea Wall (S)
Marie Engström Rosengren (V)
Mats Karlsson (MP)
Sven-Inge Eriksson (KD)
Leif Udéhn (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Bengt Erik Askerlund (MP)
Adam Johansson
Gabriella Idholt
Kristofer Svensson
Ewa Sallova

Ersättare
Planarkitekt § 191
Folkhälsostrateg § 192
Kommunchef
Sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 191-203

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-11-27

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Anslagsdatum

2017-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-12-21
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Kommunstyrelsen
Ks § 191

Dnr 2013/00114

Beslut om yttrande i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för
Västra Ekudden, Mariestad

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till Mark- och miljööverdomstolen enligt
förslag till yttrande i mål nr P 3718-17 dat 2017-11-20.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, Kf § 72, att anta detaljplan för
Västra Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun. Syftet med planen är att
fastställa markanvändningen inom kvarteret Havsörnen enligt intentionerna i den av
kommunfullmäktige 17 juni 2013, Kf 69, antagna fördjupade översiktsplanen för
Mariestad samt att tillskapa byggrätter för bostäder i sjönära läge där befintliga
platsspecifika värden tas tillvara genom att ny bebyggelse anpassas till befintlig
topografi, natur och miljö.
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Västra Ekudden överklagades till
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Mark- och miljödomstolen
meddelade dom den 4 april 2017 vari överklagandena avslogs.
Mark- och miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid
Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 21 juni 2017 att ge
prövningstillstånd.
Sammanfattningsvis anser de klagandena, Mariestads naturskyddsförening och
föreningen Strandskyddarna att strandskyddet i detaljplanen för Västra Ekudden
upphävts i strid med gällande strandskyddsbestämmelser.
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt kommunen att yttra sig över Mariestads
naturskyddsförenings yttrande, aktbilaga 10. Kommunen har begärt och beviljats
anstånd om att inkomma med yttrande i aktuellt ärende till Mark- och
miljödomstolen senast den 1 december 2017.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker upprättat förslag till beslut daterat
2017-11-20 ”Beslut om yttrande i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra
Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enlig förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson, stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, 2017-11-20, Beslut
om yttrande i mål nr P 3718-17 angående detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad
centralort, Mariestads kommun.
Förslag till Mariestads kommuns yttrande i mål nr P 3718-17 dat 2017-11-20
Protokoll från Svea Hovrätt 2017-10-26 gällande mål nr P 3718-17, aktbilaga 11
Svea HR P3718-17 aktbilaga 10

Expedierats till:
Planarkitekt Adam Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 192

Dnr 2017/00319

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Mariestads
kommun för perioden 2018-2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden
avseende lokalt folkhälsoarbete under perioden 2018-2021
Bakgrund

Samverkan mellan kommunen och östra hälso- och sjukvårdsnämnden gällande
folkhälsoarbete och samfinansiering regleras i ett samverkansavtal. Nuvarande avtal
sträcker sig till slutet av år 2017.
Avsikten med avtalet är att stärka det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre
resursutnyttjande och större genomslagskraft. Avtalet tydliggör parternas enskilda
och gemensamma åtaganden samt hur arbetet ska samfinansieras.
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med
utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor,
livsmiljöer och levnadsvanor. Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och
förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från
befolkningens behov.
Folkhälsoarbetet ska ses som strategiskt utvecklingsområde. Det innebär bland annat
att:
-

Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt och utgå från befolkningens behov

-

Folkhälsoarbetet ska ha tydliga mål och en tydlig uppföljning

-

Folkhälsoarbete ska bygga på systematiska och målinriktade insatser,
integrerade i ordinarie verksamhet

-

Styrning och ledning av folkhälsoarbetet ska vara integrerat i kommunernas
ledningssystem

Strategigruppen inom samverkansmodellen för Skaraborgs kommunalförbund och
östra hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram ett förslag på samverkansavtal för
det lokala folkhälsoarbetet i Skaraborgs kommuner. Det nya avtalet föreslås gälla från
år 2018 till 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt avtalet och förs sin del beslutat att
teckna det med Skaraborgs kommuner. Skaraborgs kommunalförbund
rekommenderar sina medlemskommuner att teckna avtalet. Mariestad folkhälsoråd
ställer sig bakom avtalet och rekommenderar att Mariestads kommun tecknar
detsamma.
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 § 362/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-13,
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Mariestads kommun 2018-2021
Tjänsteskrivelse upprättad av folkhälsostrateg Gabriella Idholt 2017-10-13,
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Mariestads kommun för perioden
2018-2021
Samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete 2018-2021
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund § 72/17
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens § 67/17

Expedierats till:
Folkhälsostrateg Gabriella Idholt
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli
Skaraborgs kommunalförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 193

Dnr 2017/00382

Samordning av verksamheter inom utveckling och
samhällsplanering

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsenheten i dess nuvarande form avvecklas
från och med 2018-01-01 och att ingående verksamheter med undantag för verksamhet
kollektivtrafik överförs till sektor samhällsbyggnad enligt följande:
-

Verksamheterna näringslivsutveckling, besöksnäringsutveckling Industriell
förnyelse och Tillväxt Mariestad inordnas i en ny tillväxtenhet under
avdelning samhällsutveckling tillsammans med verksamhet mark och
exploatering. Mark- och exploatering upphör därmed som egen enhet.
Utvecklingschefen är chef för tillväxtenheten och har ansvar för enhetens
personal och budget.

-

Klimat- och energirådgivning överförs till verksamhet miljö och bygg och
samordnas med den miljöstrategiska verksamheten.

-

Verksamhet kollektivtrafik inklusive skolskjuts och färdtjänst ska även
fortsättningsvis vara organiserad inom sektor ledning.

2. Kommunstyrelsen beslutar att stadsplaneavdelningen upphör 2018-01-01 och då
ersätts med en planenhet som leds av samhällsbyggnadschefen. Inriktningen är att
planenheten på sikt ska inordnas under avdelning samhällsutveckling.
3. Kommunstyrelsen beslutar att planhetens uppdrag från och med
2018-01-01 även ska innefatta samordningen av kommunens interna gestaltningsfrågor.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2017-09-06 gett kommunchefen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna och organisera
enheterna/uppdragen inom utveckling och samhällsplanering inom ramen för sektor
samhällsbyggnad. Uppdraget har vidaredelegerats till chefen för sektor
samhällsbyggnad.
Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår att utvecklingsenheten i dess nuvarande
form avvecklas och att ingående verksamheter överförs till sektor samhällsbyggnad
enligt följande:
-

Justerandes signatur

Verksamheterna näringslivsutveckling, besöksnäringsutveckling Test och
demonstrationsplats samt Tillväxt Mariestad inordnas i en ny Tillväxtenhet under
avdelning samhällsutveckling tillsammans med verksamhet mark och exploatering.
Mark- och exploatering upphör därmed som egen enhet. Utvecklingschefen är även
chef för Tillväxtenheten och har ansvar för enhetens personal och budget.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 193 (forts.)

Dnr 2017/00382

________________________________

-

Klimat- och energirådgivning överförs till Miljö och bygg och samordnas med den
miljöstrategiska verksamheten. Miljö- och byggnadschefen är ny chef för
verksamheten.

-

Verksamhet kollektivtrafik inklusive skolskjuts och färdtjänst föreslås även
fortsättningsvis vara organiserad inom sektor ledning.

Chefen för sektor samhällsbyggnad föreslår vidare att stadsplaneavdelningen som
idag ingår i avdelning samhällsutveckling upphör och ersätts med en planenhet som
initialt leds av samhällsbyggnadschefen. En av planarkitekterna föreslås få ett utökat
ansvar som samordnare och arbetsledare. Planhetens uppdrag föreslås även innefatta
samordningen av kommunens interna gestaltningsfrågor. En planarkitekt föreslås få
ett särskilt samordningsansvar för denna uppgift. Inriktningen bör vara att
planenheten på sikt också ska inordnas i avdelning samhällsutveckling.
Förslaget innebär att kommunens utvecklingsarbete, i allt väsentligt, samlas i en
avdelning och att organisationen och ansvarsområdena därmed förtydligas. Förslaget
skapar också bättre förutsättningar för samarbete och koordinering. Det innebär
vidare bättre förutsättningar att lösa komplicerade arbetsuppgifter samtidigt som
organisationens sårbarhet vid bland annat frånvaro minskar. Sektor samhällsbyggnads
organisation framgår av bifogat organisationsschema.
Riskbedömning
De föreslagna organisationsförändringarna innebär att nya arbetslag och
gruppsammansättningar bildas. Den största förändringen är dock att funktionen
stadsplanechef dras in. Det innebär att stadsplanechefens arbetsuppgifter kommer att
fördelas ut på andra funktioner. Som en följd av detta kommer två av planarkitekter
får ett utökade ansvar. Chefskapet för planarkitekterna kommer initialt att tas över av
samhällsbyggnadschefen. Dessa konsekvenser kan innebära risker och kommer
därför att följas upp. Förändringarna bedöms för övrigt, inte medföra någon ökad
risk för ohälsa och olycksfall på varken grupp eller individnivå.
De fackliga organisationer som är representerade i sektor samhällsbyggnads
samverkansgrupp har fått information om och haft tillfälle att medverka i
riskbedömningen. Utvecklingschefen kommer att ingå i sektor samhällsbyggnads
samverkansgrupp och de fackliga organisationerna kommer fortlöpande att vara
delaktiga i arbetet med att genomföra och följa upp organisationsförändringen. En
utvärdering av organisationsförändringen ska göras under hösten 2018.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 § 400/17
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Samordning av verksamheter inom utveckling och samhällsplanering
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-10-27,
Samordning av verksamheter inom utveckling och samhällsplanering
Schematisk bild över sektor samhällsbyggnad efter föreslagna förändringar

Expedierats till:
Samhällsbyggandschef Thomas Johansson
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 194

Dnr 2017/00363

Fusion av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 2017-1010 beslutat att ge verkställande direktören för bolagen i uppdrag att fusionera
Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB. Fusionen ska gälla från och med 201801-01. 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).
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 § 406/2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-27, Fusion
av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Mariehus AB)
(Mariehus fastigheter AB)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 195

Dnr 2017/00320

Avgifter för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
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 § 408/2017)
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
Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(RÖS)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Ks § 196

Dnr 2017/00296

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Ekeroths (S) förslag.
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 signatur

-

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.

-

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

Utdragsbestyrkande
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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 miljö- och
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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) och Björn Fagerlund (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till
beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen 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.
Leif Udéhn (S) tillstyrker Ekeroths (S) yrkande.

Justerandes signatur
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) yrkande och arbetsutskottets
förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 413/2017
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

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur
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Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Ekeroths (S) förslag
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.
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:
Justerandes signatur
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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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa taxan för
offentlig kontroll för animaliska biprodukter med utgångspunkt i att taxan för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken utgår från en timavgift om 795 kronor.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) yrkande och
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 414/2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-15, Taxa för
offentlig kontroll av animaliska biprodukter
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden § 98/17

Justerandes signatur
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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

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för strålskydd i enlighet med miljöoch 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, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Ekeroths (S) förslag
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.
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.

Justerandes signatur
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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 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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Rune Skogsberg (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ida Ekeroth (S) yrkar att arbetsutskottet besluta att fastställa taxan för prövning och
tillsyn enligt strålskyddslagen med utgångspunkt i att taxan för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken utgår från en timavgift om 795 kronor.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ekeroths (S) yrkande och
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 415/2017
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 2017-08-24,
Taxa för strålskydd
Gällande taxa för strålskydd
Förslag till ny taxa för strålskydd

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Miljö- och byggnadsnämnden)
(Miljö- och byggnadschef Annika Kjellkvist)
(Töreboda kommun)
(Gullspångs kommun)

Justerandes signatur
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Revidering av dokumentet Arvoden och traktamenten till
förtroendevalda i Mariestads kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 ersätt ska vice ordförande i
berörd nämndattestera ordförandens begäran om arvoden eller ersättningar.
Marie Engström Rosengren (V) och Mats Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Engström Rosengrens (V) förslag.
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. Den så kallade arvodesberedningen har genomfört tre
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 signatur
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut 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 ersätt ska vice ordförande i
berörd nämndattestera ordförandens begäran om arvoden eller ersättningar.

Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tilläggsyrkandet att:
- § 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 ersätt ska vice ordförande i
berörd nämndattestera ordförandens begäran om arvoden eller ersättningar.
Marie Engström Rosengren (V) lämnar ett skriftlig yrkande i vilket hon föreslår att
kommunstyrelsen ska besluta om ”Arvoden och traktamenten till förtroendevalda i
Mariestads kommun” med att 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 1 – Yrkande

Anette Karlsson (M) tillstyrker Ekeroths (S) förslag till beslut.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer arbetsutskottets förslag med
Ekeroths (S) tilläggsyrkande och Engström Rosengrens (V) förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekeroths (S)
förslag.
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 416/2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11, Förslag
till revidering av dokumentet Arvoden och traktamenten till förtroendevalda i
Mariestads kommun
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

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Lönekontoret)
(Ordförande i samtliga nämnder)
((Kommunsekreterare Malin Eriksson)
(Samtliga nämndsekreterare)

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen
Bilaga 1 – Yrkande
Skriftligt yrkande § 199

Arvoden och traktamente
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.
Arvodet kan fördelas mellan ordinarie ledamot och ersättare efter överenskommelse.
Anmälan ska i så fall göras till personalenheten i god tid före utbetalningen.
Justerandes signatur
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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
Ordförande

8

Vice ordförande

4

Ledamöter (enligt punkt A ovan)
Lekmannarevisor

0,6

MARIEHUS AB
Ordförande

8

Vice ordförande

4

Ledamöter (enligt punkt A ovan)
Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-27

Sida 28

Kommunstyrelsen
Bilaga 1 – Yrkande (forts.)

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 2018-0101.
§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 riksdagsledamots årsarvode. Att gälla från 2019-01-01. Nyss
angivet belopp inkluderar semesterersättningar enligt första paragrafen.
Marie Engström Rosengren (v)

Justerandes signatur
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Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Engström Rosengrens (V) 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.
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.
Justerandes signatur
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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.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marie Engström (V) tillstyrker upprättat förslag till nya ägardirektiv för Mariehus
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 med ändringen att:
-

texten”Bolaget ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och standard” i
näst sista stycket på sidan 11 under 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
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 Vision och verksamhetsmål stycke 2 ”Motverka segregation
genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder med olika upplåtelseformer i
bostadsområden och kommundelar” stryks.

-

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
Vision och verksamhetsmål.

Ida Ekeroth (S) tillstyrker Engström Rosengrens (V) yrkande.
Anette Karlsson (M) och Rune Skogsberg (C) tillstryker arbetsutskottets förslag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Engström Rosengrens (V) yrkande och
arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur
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Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 417/2017
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

Kommunfullmäktige
Expedierats till:
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)
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Överklagan av beslut gällande avslag om skolskjuts med taxi
(Örvallsbro)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Emma Andersson skolskjuts med taxi till
Hassle skola.
Kommunstyrelsen beslutar att göra en utredning över samtliga hållplatser i Mariestad
i likhet med den utredning som genomförs av NTF i Skövde kommun.
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
till förmån för Ekeroths (S) tilläggsförslag
Bakgrund

Kommunstyrelsen har i beslut den 13 april 2017 avslagit Emma Anderssons ansökan
om skolskjuts med upphandlad buss eller taxi från Örvallsbro till Hassle skola.
Emma Andersson har genom sina vårdnadshavare överklagat beslutet till
förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har i dom 2017-08-23 avslagit
överklagandet. Förvaltningsrättens dom har överklagats till Kammarrätten i
Jönköping som i beslut 2017-10-23 meddelat prövningstillstånd. Vidare upphäver
Kammarrätten förvaltningsrättens dom och visar målet åter till förvaltningsrätten för
ny handläggning.
Trafiksamordnare Irene Andersson informerade arbetsutskottet om ärendet på
sammanträdet den 22 november 2017.
Torbjörn Forsell från NTF har gjort en riskbedömning av den aktuella hållplatsen vid
väg 26, som han redovisade för arbetsutskottet på mötet den 22 november 2017.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på sammanträdet

Henrik Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Ida Ekeroth (S) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut samt tilläggsyrkar att
kommunstyrelsen ska revidera reglementet för skolskjuts för att kompletteras med uppgift om
vad som anses med trafiksäkerhet och hur en säker hållplats ska vara. Vidare yrkar Ekeroth (S)
att kommunstyrelsen ska besluta att införa ett utskott för skolskjutsärenden.
Justerandes signatur
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Henrik Karlsson (M) yrkar avslag på Ekeroths (S) tilläggsyrkande om revidering av reglementet
för skolskjuts samt om att införa ett utskott för skolskjutsärenden.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp tar först upp arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer Abrahamsson (M) Ida Ekeroths tilläggsyrkande om revidering av
skolskjutsreglementet samt om att införa ett utskott för skolskjutsfrågor och Henrik
Karlssons (M) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Karlssons avslagsyrkande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ksau § 418/2017)
Beslut skolskjuts år 2017/2018
Överklagan av beslut gällande avslag om skolskjuts med taxi
Föreläggande om yttrande i mål 5137-17
Yttrande i mål 5137-17

Expedierats till:
Trafiksamordnare Irene Andersson
Vårdnadshavare för Emma Andersson
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Val av adjungerad i kultur- och fritidsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer Nils Farken (S) till adjungerad i kultur- och fritidsutskottet
efter Fredrik Marcusson (S).
Bakgrund

Fredrik Marcusson (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
adjungerad i kultur- och fritidsutskottet. Det åligger kommunstyrelsen att utse ny
adjungerad efter Marcusson (S).
Underlag för beslut

Begäran om entledigande från uppdraget att vara adjungerad i kultur- och
fritidsutskottet.

Expedierats till:
Lönekontoret
Fredrik Marcusson
Nils Farken
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Handlingar att anmäla

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll från möte 2017-11-08 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________________

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Protokoll från möte 2017-10-26 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________________

Från kommunrevisionen

Revisionsrapport avseende granskning av direktupphandling inkommen 2017-11-10 anmäls
och läggs till handlingarna.
___________________________________

Dialogmöte med Mariehus AB (Ks 2017/00092)

Ordförande Johan Abrahamsson (M) återrapporterar från dialogmöte med Mariehus AB,
2017-11-08, Ksau § 386/17.

___________________________________
Dialogmöte med Miljö- och byggnadsnämndens presidium (Ks 2017/00094)

Ordförande Johan Abrahamsson (M) återrapporterar från dialogmöte med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium 2017-11-08, Ksau § 394/17.

___________________________________
Folkhälsorådet

Verksamhetsplan för folkhälsorådet år 2018.
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