Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset kl 18:00 – 18.25

Beslutande

Se nästa sida

Sida 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Marianne Johansson och Rolf Rutgersson

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Jan Wahn § 33

Sandra Magnusson §§ 23-32

Justerande

Marianne Johansson

Justerandes sign

Rolf Rutgersson

Utdragsbestyrkande

§§ 23-33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Beslutande

Justerandes sign

Jan Wahn (C)
ordförande
Sandra Magnusson (M)
1:e vice ordförande
Gerd Larsson (S)
2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M)
ledamot
Anette Karlsson (M)
ledamot
Elvi Fagerlund (M)
ersättare
Erik Ekblom (M)
ledamot
Bert Levefelt (M)
ledamot
Siv Samuelsson (M)
ledamot
Björn Fagerlund (M)
ledamot
Marianne Aldén (M)
ledamot
Johnny Odhner (M)
ersättare
Anita Ahl (M)
ledamot
Rolf Rutgersson (M)
ledamot
Rune Skogsberg (C)
ledamot
Helena Hallerhed (C)
ledamot
Leif Andersson (C)
ledamot
Johan Gotthardsson (L)
ledamot
Göran Hellström (L)
ersättare
Morgan Forsberg (KD)
ledamot
Emma Sjögren (KD)
ledamot
Marina Smedberg (S)
ledamot
Ida Ekeroth (S)
ledamot
Marianne Kjellquist (S)
ledamot
Gun-Britt Alenljung (S)
ledamot
Janne Jansson (S)
ledamot
Linnea Wall (S)
ledamot
Sture Pettersson (S)
ledamot
Björn Nilsson (S)
ledamot
Leif Udéhn (S)
ledamot
Tuula Ojala (S)
ledamot
Mathias Törnblom (S)
ersättare
Marianne Johansson (S)
ledamot
Leif Andersson (S)
ledamot
Marie Molin (S)
ledamot
Peringe Carlsson (S)
ledamot
Per Rosengren (V)
ledamot
Sara Wallmon (V)
ledamot
Chris Nygren (V)
ersättare
Marie Engström Rosengren (V) ledamot
Inger Farken (MP)
ersättare
Mats Karlsson (MP)
ledamot
Henrik Karlsson (-)
ledamot
Christer Dalvik (MAP)
ledamot
Ola Jonegård (-)
ledamot

Utdragsbestyrkande

Sida 2

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2018-03-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-26

Anslagsdatum

2018-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-04-29

Sammanträdesprotokoll
Sida 4

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 23

Dnr 2018/00057

Handlingar att anmäla

Beslut gällande medborgarförslag från tekniska nämnden (KS 2017/377)

Thomas Nordberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbättra
trafiksäkerheten i korsningen Ullervadsvägen och norra infarten till området
Fors i Mariestad. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till
tekniska nämnden för beslut.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 mars 2018
och beslutade att anse medborgarförslaget vara besvarat med motiveringen att
Ullervadsvägen är statlig och att tekniska nämnden därför inte har någon
rådighet över vägen.
______________________________
Medborgarförslag om att ändra detaljplanen för del av Mariestad Katrinefors
1:1 med syfte att möjliggöra ett för nytt bostadsområde utmed Tidan
(KS 2018/133)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Bakgrund

Jörgen Berg på Blåsippsvägen 7 i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag
där han föreslår att Mariestads kommun ska ändra detaljplanen för del av
Mariestad Katrinefors 1:1 för att skapa möjlighet för att etablera ett nytt
bostadsområde längs med Tidan (mellan ån och Bruksvägen, från fiskeklubben
söderut till Marieforsleden).
______________________________
Motion om att belysa barns rättigheter i samhället genom att arrangera
föreläsningar och att plantera träd vid förskolor och skolor (KS 2018/150)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till utbildningsnämnden
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 23 (forts).

_____________________________
Bakgrund

Marianne Kjellquist (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska
bjuda in Jonas Paulman för att föresläsa om barns rättigheter och plantera träd vid
lämpliga skolor och förskolor. Träden ska genom sin symbolik uppmärksamma
alla barns rätt till en värdig uppväxt.
______________________________
Motion om pluspolarkort (KS 2018/167)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden för
beredning.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att Mariestads
kommun ska införa ett så kallat pluspolarkort för att på så sätt förenkla och ge
så många som möjligt möjlighet att ta del av kommunens kultur- och
fritidsutbud.
Expedieras till:
Utbildningsnämnden, Carina Törnell
Socialnämnden, Helena Andersson
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 5

Sammanträdesprotokoll
Sida 6

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 24

Dnr 2013/00175

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

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 24 (forts).

_____________________________
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 44/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-09,
Svar på medborgarförslag om att Mariestads kommun borde ta över ägande,
ansvar och drift av Sundets VA-anläggning
Tjänsteskrivelse upprättad av sektor samhällsbyggnad 2018-01-22,
Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ta över Sundets vatten- och
avloppsreningsanläggning
Protokollsutdrag Tn § 167/17
Medborgarförslag om att Mariestads kommun bör ta över ägande, ansvar och
drift av Sundets vatten- och avloppsreningsanläggning, KS 2013/0175

Expedieras till:
Enhetschef VA Amanda Haglind
Teknisk chef Michael Nordin
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
Tomas Blennmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 7

Sammanträdesprotokoll
Sida 8

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 25

Dnr 2016/00418

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

Kommunfullmäktiges beslut

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

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

Justerandes sign

-

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

-

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

-

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

-

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

-

En illustration över möjlig dagvattenhantering har lagts till i
planbeskrivningen.

-

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

-

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

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 25 (forts).

_____________________________
-

Bestämmelsen om minsta takhöjd i bottenvåning har tagits bort från
plankartan.

-

Övriga redaktionella ändringar.

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 50/18
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22,
Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 (Västra delen)
Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Eric Alnemar 2018-02-21, Detaljplan
för del av Lillängen 2:1 (Västra delen)
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling upprättad i februari 2018)
Planbeskrivning (antagandehandling upprättad i februari 2018)
Granskningsutlåtande (antagandehandling upprättad i februari 2018

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sida 10

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 26

Dnr 2018/00088

Reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

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

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 26 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 53/18
Förslag till reviderat samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18,
Revidering av samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering
av samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 11

Sammanträdesprotokoll
Sida 12

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 27

Dnr 2018/00089

Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat samverkansavtal för
tekniska nämnden.
Bakgrund

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 27 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 52/18
Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18,
Revidering av samverkansavtal för tekniska nämnden.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering
av samverkansavtal för tekniska nämnden.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin
Gullspångs kommun
Töreboda kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 28

Dnr 2018/00087

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för miljöoch byggnadsnämnden.
Bakgrund

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta
förslag till reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och
ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun
ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter
och ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare.
Vid behov skulle samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt.
En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter
revideras i berörda nämnders reglemente.
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente har reviderats i de delar som avser nämndens
sammansättning, arbetsutskottets sammansättning samt med anledning av ny
kommunallag. Övrig revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och
språklig karaktär.
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till reglementen för
miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden med noteringen att § 28 i
miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens
reglemente om justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala
anslagstavlan.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 28 (forts).

_____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 55/18
Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-22,
Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, Revidering
av miljö- och byggnadsnämndens reglemente.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 29

Dnr 2018/00086

Revidering av tekniska nämndens reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderat reglemente för
tekniska nämnden.
Bakgrund

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta
förslag till reviderade samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Syftet med revideringen var att antalet ledamöter och
ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads kommun
ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter
och ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare.
Vid behov skulle samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt.
En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter
revideras i berörda nämnders reglemente.
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade
samverkansavtal och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och
tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. Tekniska
nämndens reglemente har reviderats i den del som avser nämndens
sammansättning. Övrig revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och
språklig karaktär.
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i
MTG-kommunerna besluta att anta upprättade förslag till reglementen för
miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden med noteringen att § 28 i
miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i tekniska nämndens
reglemente om justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala
anslagstavlan.
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 29 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 54/18
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden.
Skrivelse upprättad av administrative chefen Ola Blomberg 2018-01-18,
revidering av tekniska nämndens reglemente.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-22, revidering
av tekniska nämndens reglemente.

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin
Töreboda kommun
Gullspångs kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 17

Sammanträdesprotokoll
Sida 18

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 30

Dnr 2018/00099

Revidering av taxa för småbåtshamnen i Mariestads
kommun

Kommunfullmäktiges beslut

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

Verksamhet teknik har gjort en genomlysning av kostnaderna och upplägget
kring de kommunala vinteruppställningsplatserna för båtar som påvisar att en
höjning av avgifterna bör ske. Detta för att täcka de kostnader som kommunen
har men också för att anpassa avgiftens storlek gentemot andra aktörer inom
kommunen. Nuvarande prismodell är komplicerad och innebär att båtägaren
betalar utifrån båtlängd och båtbredd istället för vilken yta man vill hyra eller
använder.
Tekniska nämnden förslår därför att prismodellen ska ändras så att båtägaren
får betala avgift för den yta som hyrs. Förslaget innehåller endast fyra olika
prisnivåer:
1. 3 x 7 meter 1 340 kr per vintersäsong
2. 4 x 8 meter 1 780 kr per vintersäsong
3. 4 x 10 meter 2 100 kr per vintersäsong
4. 4 x 12 meter 2 420 kr per vintersäsong
Föreslagen prismodell tar även hänsyn till vilka kostnader som är oberoende av
storleken på platsen, så som till exempel administrativa kostnader. Den avgiften
föreslås vara lika stora för alla och benämns ”Fast avgift” (500 kronor) medan
den rörliga delen är pris per kvm (40 kronor).
Ett problem som har uppstått under åren är att båtägare låter sina båtar stå på
land även under sommarsäsongen och i förekommande fall under flera år. För
att motverka detta så föreslår tekniska nämnden även en extra kostnad för de
båtägare som hyr platsen över sommaren och över flera år. Föreslagen
prismodell innebär att kostnaden för platsen ökar för varje år båten står kvar på
land, enligt nedan:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 30 (forts).

_____________________________
Vinter

Sommar

År 1:

1 x avgiften

1 x avgiften

År 2:

1 x avgiften

2 x avgiften

År 3:

2 x avgiften

4 x avgiften

År 4 (max):

4 x avgiften

8 x avgiften

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 59/18
Protokollsutdrag TN § 35/18 – Hyra för kommunala vinteruppställningsplatser
för båtar i Mariestads kommun
Nuvarande taxa för småbåtshamnen i Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26,
Taxa för småbåtshamnen i Mariestads kommun

Expedieras till:
Tekniska nämnden, Ewa Sallova
Teknisk chef Michael Nordin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 19

Sammanträdesprotokoll
Sida 20

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 31

Dnr 2018/00104

Revidering av taxa enligt tobakslagen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxa enligt
tobakslagen.
Bakgrund

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 31 (forts).

_____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 60/18
Protokollsutdrag MBN § 11/18 – Taxa enligt tobakslagen
Förslag till reviderad taxa enligt tobakslagen
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26,
Revidering av taxa enligt tobakslagen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 21

Sammanträdesprotokoll
Sida 22

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 32

Dnr 2017/00243

Revidering av taxa enligt ny lag om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare

Kommunfullmäktiges beslut

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

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

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sandra Magnusson (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 32 (forts).

_____________________________
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Ks § 61/18
Protokollsutdrag MBN § 12/18 – Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Förslag till reviderad taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-02-26,
Revidering av taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Sida 24

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 33

Dnr 2018/00058

Valärenden

Entledigande från uppdraget att vara kommunrevisor (KS 2018/159)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Bengt-Olof Aronsson (L) från uppdraget att
vara kommunrevisor från och med 2018-04-09.
Det noteras att valberedningen återkommer med förslag på ny revisor efter
Aronsson (L).
Bakgrund

Bengt-Olof Aronsson (L) har begärt att få bli entledigad från uppdraget att vara
kommunrevisor från och med 2018-04-09.
__________________________
Val av ersättare för ordföranden i socialnämnden (KS 2018/163)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Björn Fagerlund (M
som ersättare för Jan Hallström (L) som ordförande i socialnämnden under den
tid han är sjukskriven.
Bakgrund

I Mariestads kommuns arvodesreglemente § 17 framgår det bland annat att om en
förtroendevald med årsarvode inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid (mer
än en månads frånvaro) ska en ersättare utses av kommunfullmäktige så snart det är
möjligt. Ersättaren är berättigad till motsvarande ersättning för uppdraget som den
person som ersätts.
Socialnämndens ordförande Jan Hallström (L) har den 22 mars 2018 inkommit
med en skrivelse där han under sin sjukskrivning avsäger sin plats som
ordförande i socialnämnden
___________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunfullmäktige
Kf § 33 (forts).

_____________________________
Val av ersättare för 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
(KS 2018/163)
Kommunfullmäktiges beslut

På förslag av valberedningen väljer kommunfullmäktige Anders Bredelius (M)
som ersättare för Björn Fagerlund (M) som 1:e vice ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden under den tid Fagerlund (M) ersätter Jan Hallström (L) som
ordförande i socialnämnden.
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämndens 1:e vice ordförande Björn Fagerlund (M)
ersätter Jan Hallström (L) som ordförande i socialnämnden under den tid
Hallström (L) är sjukskriven. (Se beslut ovan).
Fullmäktige har därför att utse en ersättare för Fagerlund (M) gällande
uppdraget som 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden under tiden
Fagerlund (M) ersätter Hallström (L) som ordförande i socialnämnden.
Expedieras till:
Lönekontoret
Kommunrevisionen
Bengt-Olof Aronsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Björn Fagerlund
Anders Bredelius
Jan Hallström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 25

