Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, kl 8:00 – 15:00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Rune Skogsberg (C)
Ida Ekeroth (S)
Henrik Karlsson (M)
Linnea Wall (S)

ordförande, ej §§ 397-399
1:e vice ordförande, ej § 399
2:e vice ordförande
ledamot
ersättare

Övriga deltagare

Lennart Ström (S)
Britta Wänström (V)
Bengt Olov Aronsson (L)
Björn Andersson (M)
Tina Karling Hellsvik
Adam Johansson
Thomas Johansson
Erik Randén
Lotta Samuelsson
Mats Widhage
Ann-Sofie Persson
Maria Johansson
Maria Henriksson
Jonas Eriksson
Irene Andersson
Torbjörn Forsell
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

ordf. revisionen § 409
revisionen § 409
revisionen § 409
revisionen § 409
stadsplanechef § 399
planarkitekt § 399
samhällsbyggnadschef §§ 400, 402
exploateringschef § 403
turistchef § 404
näringslivschef § 405
NäringslivsCentrum § 405
Tillväxt Mariestad § 405
kulturchef §§ 410, 412
ekonomichef § 409
trafiksamordnare § 418
NTF § 418
kommunchef
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson Rune Skogsberg §§ 397-398

Ida Ekeroth § 399
Justerande

Ida Ekeroth
Justerandes signatur

Linnea Wall § 399
Utdragsbestyrkande

§§ 397-421
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Sammanträdesdatum
2017-11-22

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-22

Anslagsdatum

2017-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-12-16
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 397

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1.

Länsstyrelsen. Information om datum och tid mm för landshövdingens besök i
Mariestad. Landshövdingen kommer till Mariestad den 17 januari 2018 mellan
16.15-17.15 för att träffa kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.
Det finns möjlighet för fler personer att delta vid mötet som är ett informellt
möte med fokus på samtal och diskussion.
På mötet med landshövdingen kommer kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsrådet att delta.

2.

Arbetsförmedlingen NV Skbg. Inbjudan till informationsmöte i Mariestad den
21 november 2017 om etableringen av förmedlingens kundtjänst i Skara.

3.

Volvo. Inbjudan till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) att
delta vid ”Volvo Environment Prize Award Ceremony” den 29 november 2017 i
Stockholm samt seminariet ”The Global Ocean and the Future of Humanity” i
Stockholm den 28 november 2017.

4.

RÖS. Inbjudan till avtackning av den avgående förbundsdirektören den 28
november 2017 i Skövde.

5.

Eskilstuna kommun. Inbjudan till möte med politikernätverket inom Finskt
förvaltningsområde den 22 november 2017 i Eskilstuna.

6.

Kommuninvest. Inbjudan till medlemssamråd 2018 ibland annat Skara den 24
januari 2018.

7.

Sveriges Föreningar. Inbjudan till Sveriges kommuner och det lokala
föreningslivet att nominera Sveriges företagsvänligaste kommun. Sista dag för
nominering är den 15 december 2017.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 398

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1.

Västra Götalandsregionen. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen utmanar
samtliga kommuner i Västra Götaland att engagera sig i Göteborgs Filmfestival
2018 genom att vara med och visa festivalens premiärfilmen.

2.

Regeringen. Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program.

3.

Boverket. Beslut om bidrag till Mariestads kommun enligt förordningen om
statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. (KS 2017/323)

4.

Karlsborgs kommun. Skrivelse till MTGK Lönekontor om omförhandling av
samverkansavtal för gemensam lönenämnd. (KS 2017/398)

5.

Vänersborgs tingsrätt. Meddelande om emottagande av överklagande i mål M
4273-17, Klaus Herrlinger mfl ./. Länsstyrelsen i Västra Götaland mfl angående
överklagande av Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till vindkraftverksamhet
i Västra Kinneskogen. (KS 2011/330)

Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399

Dnr 2014/00251

Kompletterande yttrande gällande detaljplan för Fågelö 4:13,
Laxhall, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig till Näringsdepartementet
gällande detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun i enlighet
med upprättat förslag, daterat 2017-11-20.
Rune Skogsberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Bakgrund

Regeringskansliet, Näringsdepartementet har i skrivelse daterad 2017-10-26 berett
kommunen tillfälle att avge yttrande över yttranden från Boverket och
Naturvårdsverket angående detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads
kommun. Yttrandet ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 23
november 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, Kf § 133 att anta detaljplan för del av
Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun. Detaljplanens syfte är att möjliggöra
avstyckning av tomter för bostads- och friluftsändamål inom del av fastigheten
Fågelö 4:13. Planområdet omfattar ca 3,5 ha mark- och vattenområden och är beläget
knappt 250 meter söder om Brommösund färjeläge på Torsö, Laxhall.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2016-12-22 att pröva kommunens
beslut om att anta rubricerad detaljplan enligt 11 kap. 10 § PBL (2010:900).
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2017-03-01 att upphäva
kommunfullmäktiges beslut Kf § 133/16 att anta detaljplan för del av Fågelö 4:13,
Laxhall, Mariestads kommun. Länsstyrelsen anser att detaljplanen upphäver
strandskydd i strid med gällande bestämmelser och att strandskyddets syften
motverkas.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13, § 43 att överklaga Länsstyrelsens i Västra
Götalands län beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
Kf § 133/16 att anta rubricerad detaljplan till Näringsdepartementet. I yttrande till
Näringsdepartementet daterat 2017-05-16 har kommunen utvecklat talan för
grunderna till överklagandet.
Under sommaren 2017 har Näringsdepartementet anmodat Boverket, efter hörande
av Naturvårdsverket, att yttra sig i rubricerat ärende. Naturvårdsverket har haft som
särskild uppgift att bedöma om detaljplanen anses vara oförenlig med bestämmelser
om strandskydd i 7 kap. miljöbalken. Boverket har i yttrande daterat 2017-09-28
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 399 (forts).

___________________________________
meddelat att myndigheten delar Länsstyrelsen i Västra Götaland läns bedömning att
detaljplanen upphäver strandskyddet i strid med gällande bestämmelser.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-21, Beslut
om yttrande angående detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av stadsplaneavdelningen 2017-11-08, Beslut om yttrande
angående detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads kommun
Förslag till yttrande gällande detaljplan för del av Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestads
kommun daterat 2017-11-20

Expedieras till:
Näringsdepartementet
Skara Stift
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 400

Dnr 2017/00382

Samordning av verksamheter inom utveckling och
samhällsplanering

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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
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-

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.

-

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.

Justerandes signatur
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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.
Underlag för beslut

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

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson)
(Kommunchef Kristofer Svensson)

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00390

Organisationsstruktur sektor ledning

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunchef Kristofer Svensson informerar arbetsutskottet om det pågående
arbetet för att skapa en ny organisationsstruktur inom sektor ledning.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Kristofer Svensson

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00342

Anläggning för lokal vätgasproduktion - antagande av
entreprenör

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Nilsson Energy:s anbud angående
byggnation av en anläggning för lokal produktion av vätgas.
Ida Ekeroth (S) och Linnéa Wall (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Mariestads kommun har en vätgasstation på Haggårdens industriområde invid E20.
Entreprenadens syfte är att etablera en systemlösning för produktion av vätgas via
solenergi i direkt anslutning till vätgasstationen. Produktionen ska ske med en
elektrolysör som med hjälp av solenergi utvinner vätgas från vatten. Erhållen vätgas
ska kunna komprimeras, lagras och överföras till tankstationen på ett säkert,
energieffektivt och miljövänligt sätt. En mindre del av vätgasen ska kunna omvandlas
till el igen för att driva vätgastankstationen under de mörka vintermånaderna.
Möjlighet ska även finnas att leverera överskottsenergi till elnätet.
Entreprenaden avser en fullt funktionsklar produktionsanläggning inklusive
utrustning, eventuella byggnader, anslutningar, igångkörning och injusteringar mm
som krävs. Kommunen står för förberedande markarbete samt bygglovsansökan.
Entreprenaden ska vara färdigställd 2018-11-30.
Upphandlingen har varit utannonserad under tiden 2017-10-09 – 2017-11-06. Efter
anbudtidens utgång har ett anbud inkommit. Anbudet bedöms uppfylla de krav som
ställts i förfrågningsunderlaget.
Kommunfullmäktige har i beslut Kf § 97/16 antagit investeringsbudget för 2017 med
plan 2018-2019. I den beslutade investeringsbudgeten finns medel anslagna för
solceller m.m. under rubriken kommunstyrelsens investeringsmedel.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Anläggning för vätgasproduktion – antagande av entreprenör
Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 2017-11-09,
Antagande av entreprenör – anläggning för lokal vätgasproduktion
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Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
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Dnr 2010/00015

Exploateringsprojekt för verksamhetsområde Sund 4:6

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att år 2018 flytta 300 000 kronor från
exploateringsprojekt (ram) till det nya exploateringsprojektet ”Exploatering Sunds
verksamhetsområde”. Summan avser finansiering av markarbeten som påbörjas
under år 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar även att den matjord som tas fram med
anledning av markarbetena ska säljas på anbud till en eller flera intressenter.
Bakgrund

Detaljplanearbetet för Sund 4:6 fortsätter och intressenter finns för det aktuella
området som planläggs. Detta gör att det blir viktigt med god framförhållning för att
en eventuell etableringsprocess ska gå så smidigt som möjligt.
För att göra detta så föreslås att markarbeten ska komma igång under vintern och att
medel sätts av till projektet för att utföra detta. I arbeten kommer relativt sett stora
mängder matjord tas fram, ca 9000 kubikmeter, som föreslås att säljas på anbud till
en eller flera intressenter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Exploateringsprojekt för verksamhetsområde Sund 4:6
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringschef Erik Randén 2017-10-31,
Exploateringsprojekt för verksamhetsområde Sund 4:6

Expedieras till:
Exploateringschef Erik Randén
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00376

Besöksnäring 2018 - förslag på nya utvecklingsområden

Arbetsutskottets beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande fem fokusområden för
utveckla besöksnäringen i Mariestad samt utöka befintlig säsong:
-

Idrottsturism

-

Husbilsdestination Mariestad

-

Evenemangsutveckling

-

Samverkan över kommungränserna (ex. Göta kanal, biosfär mm)

-

Besöksmål Mariestad

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge chefen för sektor
samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta en investeringsplan för utvecklingen av
besöksnäringen som innefattar behovet av ställplatser, gästhamnsplatser och
hotell mm.

3.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att
undersöka möjligheterna för Mariestads kommun att teckna ett samarbetsavtal
med Destination Läckö-Kinnekulle AB gällande turismutveckling.

Bakgrund

Utvecklingsenheten informerar kontinuerligt kommunstyrelsens arbetsutskott om
pågående och planerat turism- och näringslivsarbete.
Vid dagens sammanträde informerar turistchef Lotta Samuelsson om kommunens
arbete med besöksnäringsfrågor. Turistchefen lämnar följande förslag på
fokusområden under nästkommande år med syfte att utveckla och förlänga
turistsäsongen:
• Idrottsturism:

Samverka mer med bland annat Novab
Arena, gymnastikföreningen och andra
föreningar som anordnar idrottsevenemang (t ex läger och cuper).

• Husbildsdestinationen Mariestad:

Leaderansökan

Justerandes signatur
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• Evenemangsutveckling:

Exempelvis ta emot Vänereskad 2018,
Husbilsklubbens årsmöte 2019.

• Samverkan över kommungränserna

Göta kanal, Biosfärområdet mfl.

• Besöksmål Mariestad:

Koppla ihop Dacapos kortkurser med
boendeanläggningar och utveckla
Universitetsparken som besöksmål.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Besöksnäring 2018- Förslag på nya utvecklingsområden
Tjänsteskrivelse upprättad av turistchef Lotta Samuelsson 2017-11-10, Besöksnäring
2018 – förslag på nya utvecklingsområden
Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:
Turistchef Lotta Samuelsson
Kommunchef Kristofer Svensson
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Dnr 2017/00013

Information om kommunens näringslivsarbete

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Utvecklingsenheten informerar kontinuerligt kommunstyrelsens arbetsutskott om
pågående och planerat näringslivsarbete.
Vid dagens sammanträde informerar näringslivschef Mats Widhage om pågående och
planerat arbete inom följande områden:
-

Vänereskader/Maritim dag 2018

-

Digitala tavlor vid E20

-

Insatser för att stärka och förbättra näringslivsklimatet

-

Etableringsarbete lokalt och regionalt

-

Näringslivsgala 2018

-

Skaraborgsdag

Vid mötet deltar även rådgivare Ann-Sofie Persson från NyföretagarCentrum och
tillväxtstrateg Maria Johansson från Tillväxt Mariestad. De informerar arbetsutskottet
om pågående verksamhet inom sina respektive områden.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Information om pågående näringslivsarbete inom Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av näringslivschef Mats Widhage 2017-11-09, Information
om kommunens näringslivsarbete
Muntlig information på sammanträdet

Expedieras till:
Näringslivschef Mats Widhage

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 406

Dnr 2017/00363

Fusion av Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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).
Underlag för beslut

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
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mariehus AB och Mariehus Fastigheter AB)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00361

Tidplan för budget- och målarbete under 2018 för budget 2019
samt plan 2020-2021

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att flytta ärendet till utskottets
sammanträde den 6 december 2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska varje år besluta om en tidplan för det
kommande mål- och budgetarbetet. Planen ska förutom att ange datum även
beskriva innehållet i de olika momenten.
Ekonomienheten har upprättat ett förslag till tidplan för budget- och målarbetet
2018.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-29, Tidplan
för budget- och målarbete 2018 (för budget 2019 och plan 2020-2021)
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-10-26, Tidplan för
budget- och målarbete under 2018 för budget 2019 samt plan 2020-2021
Förslag till tidplan

Expedieras till:
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00320

Avgifter för den förebyggande verksamheten inom
Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Underlag för beslut

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
Expedieras till:
(RÖS)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00301

Dialogmöte med kommunrevisionen 2017

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunrevisionen har beslutat att genomföra
återkommande dialogmöten under året. Dialogmötena ska förläggas till
arbetsutskottets möte närmast efter det möte då utskottet har behandlat respektive
prognos.
Vid dagens sammanträde diskuteras bland annat följande punkter:
- Prognos 4
- Revisionsrapporten om vikarieanskaffning.
- Pågående och genomförda granskningar under år 2017.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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Dnr 2017/00367

Samarbetsavtal mellan Hantverkslaboratoriet och Mariestads
kommun 2018-2020

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bjuda in företrädare för
Hantverkslaboratoriet till utskottets sammanträde i december för att informera om
den verksamhet som bedrivs inom Hantverkslaboratoriet.
Bakgrund

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk. Att
vara ett centrum handlar om att erbjuda en fysisk infrastruktur och platsbunden miljö
som verkar attraktiv för organisationer, företag, forskare och enskilda hantverkare.
Möjligheterna ligger dels i att kunna erbjuda kreativa mötesplatser, fortbildning och
validering av hantverkskompetenser, dels i utvecklingen av anläggningsbaserad och
hantverksmässigt laborativ forskning med fullskaleförsök och referensytor.
Mariestads kommun har i sin Vision 2030 fastslagit att Mariestad ska vara ett
centrum för trädgårdens hantverk och ha en ledande position inom hantverkets
akademi. Samarbetet med universitetet genom Hantverkslaboratoriet är ett viktigt
strategiskt redskap för att nå visionen. Hantverklaboratoriets arbete i Mariestad
regleras genom ett samarbetsavtal mellan kommunen och universitetet om tre år.
Avtalet behöver nu omförhandlas gällande åren 2018-2020.
Mariestads kommuns avtal med Hantverkslaboratoriet är ett långsiktigt åtagande. De
långsiktiga målen är:

Justerandes signatur

-

Att Hantverkslaboratoriet ska vara en nationell resurs för kulturmiljövården
och den offentliga kulturarvsförvaltningen, samt för bransch- och
intresseorganisationer inom hantverk, kulturmiljö och kulturarv.

-

Att Hantverkslaboratoriet ska vara en strategisk resurs för att utveckla en
komplett miljö i Mariestad kring utbildning, forskning och kreativ
omvärldssamverkan inom ämnesområdet kulturvård.

-

Att Hantverkslaboratoriet stärks av och stärker den etablerade miljön i
Mariestad för kvalificerad hantverksutbildning, hantverksforskning och
hantverksinriktade anläggningsresurser.

-

Att Hantverkslaboratoriets olika projekt ska bemöta aktuella problem och
behov inom ämnesområdet hantverk och hållbarhet, utveckla lösningar och
därigenom berika kulturarvet med ny hantverkskunskap och kvalitetssäkring.

Utdragsbestyrkande
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Kommunens bidrag till Hantverkslaboratoriet för avtalsperioden 2018-2020 är
1 miljon kronor per år. Hantverkslaboratoriets basfinansiering uppgår till ca 4.3 mkr
per år och med projektfinansiering är den totala omslutningen kring 8-9 mkr. Stödet
rekvireras årligen.
Inför nytt budgetår presenterar Hantverkslaboratoriet en verksamhetsplan för
kommande års arbete och en verksamhetsberättelse över föregående års insatser. I
samverkan med Dacapo Högskoleplattform formuleras samverkansinsatser och
gemensamma aktiviteter för året. De artiklar, filmdokumentationer,
dokumentationer, verkstäder och laboratorier som har gjorts under året sammanställs
i årsberättelsen. Lämpliga indikatorer för Mariestads kommuns uppföljning utarbetas
i dialog och redovisas av Hantverkslaboratoriet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Samarbetsavtal mellan Hantverkslaboratoriet och Mariestads kommun 2018-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-08,
Samarbetsavtal mellan Hantverkslaboratoriet och Mariestads kommun 2018-2020
Förslag till samarbetsavtal för 2018-2020
Verksamhetsrapport för åren 2015-2017
Verksamhetsberättelse för år 2015 och år 2016
Hantverkslaboratoriets strategiska mål för år 2016-2019

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Hantverkslaboratoriet, Linda Lindblad

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00383

Finansiering av konventet Rurban Planning Talks

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansieringen av konventet Rurban
Planning Talks år 2017 och år 2018 om 100 000 kronor per konvent finansieras via
anslagna medel för stadsplaneavdelningen.
Bakgrund

Institutionen för Arkitektur (Chalmers Tekniska Högskola) och Dacapo Mariestad
samarbetar sedan 2014 inom ramen för att stärka kunskapsutveckling kring planering
med perspektiv på stad och landsbygd. För att stärka frågorna och platsen sker nu ett
gemensamt arbete kring att utveckla ett nytt och återkommande konvent ”Rurban
Planning Talks” förlagd till Mariestad.
I samband med arbetsutskottets sammanträde 2016-11-02 (§ 460) beslutades att
Mariestads kommun skulle finansiera projektet med 100 tkr. Arbetsutskottet skulle
återkomma med finansieringen i samband med detaljbudget för 2017. Då konventet
är planerat att vara ett återkommande event beslutades även att kostnaden skulle
inarbetas i flerårsplanen.
Under 2017 har ännu inga medel om 100 tkr tillförts till konventet som ägde rum 17
mars 2017. Eftersom inga medel heller är synligt avsatta i budget för 2018 behöver
ett förtydligande göras för hur konventet ska finansieras. Om medel inte tillförs för
2017 saknar projektet budgeterad finansiering.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Finansiering av konventet Rurban Planning Talks
Protokollsutdrag Ksau § 460/16
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-09, Konvent
Rurban Planning Talks 2017

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonom Ida Nilsson
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00378

Statusrapport och strategier för forskning och nya kompetenser
inom Dacapo Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Dacapo Mariestad ska aktivt bedriva utvecklingsarbete för att knyta fler högre
utbildningar till Mariestad. Detta ska ske i samarbete med högskolor/
yrkeshögskolor och universitet som utbildningsanordnare. Dacapo Mariestad ska
också arbeta för att skapa en infrastruktur för lärosäten att verka i.
Syftet med Dacapo är bland annat:
-

att bidra till att stärka kunskapsutvecklingen i delregionen.

-

att stärka befintlig högre utbildningsverksamhet i Mariestad genom att öka
volymen av utbildningar.

-

att genom kunskapsökning stärka landsbygdsutveckling

-

att aktivt delta för att stärka biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Dacapo Mariestad i sin nuvarande organisationsform har funnits sedan januari 2014.
Inför 2018 ligger uppdraget att formulera en strategi kring hur fler utbildningar kan
utvecklas inom plattformen och stödja kommunens arbete kring forskning och nya
kompetenser. På arbetsutskottets sammanträde redovisas organisation, ekonomi,
status kring utbildningar och verksamhet samt planer för utveckling och utbildningar
framöver.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Statusrapport och strategier för forskning och nya kompetenser inom Dacapo
Mariestad
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-09, Statusrapport
och strategier för forskning och nya kompetenser inom Dacapo Mariestad
Muntlig information på sammanträdet
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/00296

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Arbetsutskottets 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.
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.

-

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
Utdragsbestyrkande
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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.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att arbetsutskottet 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.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska höjas med konsumentprisindex
enligt § 9 i den nu gällande taxan. I övrigt antas dokumentet ”Taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalkens område” i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens
förslag. Taxan ska gälla från och med 2018-01-01.

Justerandes signatur
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Underlag för beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sida 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414

Dnr 2017/00298

Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter

Arbetsutskottets 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.
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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sida 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414 (forts).
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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.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) yrkar att arbetsutskottet 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.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att
fastställa taxan för offentlig kontroll för animaliska biprodukter i enlighet med miljöoch byggnadsnämndens förslag där samma timavgift ska gälla för denna taxa som för
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-15, Taxa för
offentlig kontroll av animaliska biprodukter
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 414 (forts).

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sida 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415

Dnr 2017/00297

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

Arbetsutskottets beslut

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.
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

Utdragsbestyrkande
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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.
Behandling på sammanträdet

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.
Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att
fastställa taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen i enlighet med miljöoch byggnadsnämndens förslag där samma timavgift ska gälla för denna taxa som för
taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-09-15, Taxa för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden § 99/17
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Sida 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 415 (forts).

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 416

Dnr 2017/00369

Revidering av dokumentet Arvoden och traktamenten till
förtroendevalda i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderat
arvodesreglemente.
Arbetsutskottets beslut

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska dokumentet redaktionellt
revideras (gällande stavfel och dubbelskrivningar) och ärendet ska kompletteras
med ett exemplar av förslaget till arvodesdokument utan rödmarkeringar och
liknande.
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

Utdragsbestyrkande

Sida 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Underlag för beslut

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 417

Dnr 2015/00211

Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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.
Arbetsutskottets beslut

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska förslaget till nya ägardirektiv
redaktionellt justeras med anledning av beslutet om att fusionera Mariehus AB och
Mariehus Fastigheter AB.
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 signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker upprättat förslag till nya ägardirektiv 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 med tillägget att ägardirektivet för Stadens Hus kompletteras med
uppgift om att AB Stadens Hus ska ges möjlighet att kunna förvalta kommunägda
kommersiella lokaler.
Ida Ekeroth (S) 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 ordet upplåtelseform i näst sista stycket på sidan 11 (i det
särskilda ägardirektivet för Mariehus Fastigheter AB med dotterbolag) ska strykas
samt att meningen Byggnation och uthyrning av bostäder och lokaler tillhandahålls av bolaget
endast då detta inte kan tillgodoses via andra aktörer på marknaden i samma stycke också ska
strykas.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer Ida Ekeroths (S) förslag och eget förslag
med tilläggsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med eget förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-11,
Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

Justerandes signatur
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Förslag till reviderade ägardirektiv för de kommunala bolagen upprättade av
majoritetspartierna 2017-11-11
Nuvarande ägardirektiv för samtliga kommunala bolag

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Mariehus AB)
(VänerEnergi AB)
(Kommunsekreterare Malin Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 418

Dnr 2017/00199

Överklagan av beslut gällande avslag om skolskjuts med taxi
(Örvallsbro)

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Emma Andersson skolskjuts med taxi till
Hassle skola.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att göra en utredning över samtliga hållplatser i
Mariestad i likhet med den utredning som genomförs av NTF i Skövde
kommun.

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 informerar arbetsutskottet om ärendet på
sammanträdet.
Torbjörn Forsell från NTF har gjort en riskbedömning av den aktuella hållplatsen vid
väg 26, som han redovisar för arbetsutskottet på mötet.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bevilja Emma Andersson
skolskjuts med taxi till Hassle skola. Vidare yrkar Abrahamsson (M) att
kommunstyrelsen ska göra en utredning över samtliga hållplatser i Mariestad i likhet
med den utredning som genomförs av NTF i Skövde kommun.
Ida Ekeroth (S) 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.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på Ekeroths (S) tilläggsyrkande om
revidering av reglementet för skolskjuts.

Justerandes signatur
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar även avslag på Ekeroths (S)
tilläggsyrkande om att införa ett utskott för skolskjutsärenden.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp eget förslag om beviljande av
skolskjuts med taxi och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Vidare tar Abrahamsson (M) upp eget förslag om att genomföra en
hållplatsutredning och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer Abrahamsson (M) Ida Ekeroths tilläggsyrkande om revidering av
skolskjutsreglementet och eget avslagsyrkande under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget avslagsyrkande.
Slutligen ställer Abrahamsson (M) Ekeroths tilläggsyrkande om att införa ett utskott
för skolskjutsfrågor och eget avslagsyrkande under proposition och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget avslagsyrkande.
Underlag för beslut

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
Muntlig information på sammanträdet.

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Trafiksamordnare Irene Andersson)
(Vårdnadshavare till Emma Andersson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 419

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Etableringssamverkan Skaraborg

Kommunchef Kristofer informerar arbetsutskottet om projektet
Etableringssamverkan Skaraborg.
_____________________________
Naturbruksskolor inom Västra Götalandsregionen

Kommunchef Kristofer Svensson informerar arbetsutskottet om ett inom regionen
pågående ärende gällande naturbruksskolorna i Västra Götaland. Samtliga 49
kommuner kommer få erbjudande/förslag om att förlänga nuvarande avtal i väntan
på att nya förslag till avtal tas fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 420

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Det ges inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur
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Dnr 2918

Rapporter

Finskt förvaltningsområde

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från det öppna samrådet för finskt
förvaltningsområde som genomfördes den 16 november 2017.
_________________________________
Trafikverket

Johan Abrahamsson (M), Rune Skogsberg (C) och Ida Ekeroth (S) rapporterar från
kommundialog med Trafikverket i Skövde den 8 november 2017.
________________________________
Skaraborgs kommunalförbund

Johan Abrahamsson (M) rapporterar från beredningsmöte inom Skaraborgs
kommunalförbund den 18 november 2017.
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