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2015-09-01

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Torsörummet/Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 13.30 – 16.30

Beslutande

Övriga deltagande

Kjell Lindholm
Björn Fagerlund
Gunnar Welin
Anders Bredelius
Gunnar Carlsson
Marina Smedberg
Leif Udéhn
Lotta Boklund
Johan Cord
Göran Johansson
Roger Wiking
Per Rang
Jan Karlsson

(C)
(M)
(M)
(M)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(S)
(M)
(MP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare

Thomas Dynesius
Per-Olof Pettersson
Malin Bengtsson
Lars Sylvén
Annika Kjellman
Eva Rehnberg
Ritva Rådefalk
Robert Skogh
Anders Hulthén-Olofsson

(M)
(C)

ersättare
ersättare
enhetschef byggavdelningen
miljö- och byggnadschef
sekreterare
miljöinspektör; §§ 84-87
miljöinspektör; §§ 84-87
miljöinspektör; §§ 88-91
miljöinspektör; § 96

Utses att justera

Marina Smedberg

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen torsdagen den 3 september 2015 kl. 09.00

Sekreterare

....................................................................

Paragrafer

84 - 106

Annika Kjellman
Ordförande

..........................................................................................................................................

Kjell Lindholm
Justerande

..........................................................................................................................................

Marina Smedberg
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 84

Val av protokollsjusterare
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Marina Smedberg (S) till att jämte ordföranden Kjell Lindholm (C) justera protokollet.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 85

Godkännande av dagordning m.m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Följande ändringar i dagordningen görs:
– Informationen om Rasff under punkt 23 utgår
– Det har tagits fram följdbeslut i ärendena under punkterna 7 och 8
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i övrigt godkänna upprättat förslag på dagordning för dagens sammanträde.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 86

2015.Ma0009

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollen från nämndens sammanträden
den 9 juni 2015 och 13 juli 2015 till handlingarna.
_____________________________________________________________
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Mbn § 87

2015.Ma0019

Törebodafestivalen och Hova Riddarvecka
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information

Information lämnas på sammanträdet om utförd tillsyn och kontroll på sommarens evenemang i Töreboda och Hova.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen hat utfört livsmedelskontroll och viss tillsyn enligt miljöbalken vid Törebodafestivalen och Hova Riddarvecka.
_____________________________________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 88

2012.Tö0722

Töreboda Verkmästaren 10 – Krav på redovisningar och utredningar
avseende undervisningslokal
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt presidiet att tillsammans med Miljöoch byggnadsförvaltningen träffa utbildningsansvariga tjänstemän och kommunchefen i
Töreboda kommun och fastighetsägaren för att utreda vilka förutsättningar som ska gälla
för att aktuell lokal för fordonsprogrammet ska kunna fortsätta användas.
Aktuella miljömål

Beslutet följer också Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö och God bebyggd
miljö (se information nedan).
————
Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen uppmärksammade en del brister i inomhusmiljön på Kanalskolans Fordonsprogram i fastigheten Verkmästaren 10 och detta i samband med en
kontroll 2013-01-21. Kontrollen följdes av ett beslut om åtgärder daterat 2013-01-23.
Punkterna som Kanalskolan förelades att åtgärda gällde ventilation, städning och underhåll.
2013-05-30 genomförde Miljö- och byggnadsförvaltningen en uppföljande kontroll
gällande inomhusmiljön eftersom de inkomna svaren på föreläggandet inte ansågs
tillräckliga. Ett nytt beslut om åtgärder, daterat 2013-08-05, gällande främst
ventilationsfrågor och höga bullernivåer delgavs.
2014-12-15 genomfördes ytterligare en uppföljande kontroll för att undersöka om bristerna
hade åtgärdats. Därefter förelades skolan än en gång att åtgärda ovanstående punkter
snarast, men senast 2015-02-28. På grund av särskilda omständigheter tilläts Kanalskolan
att skjuta upp redovisandet av åtgärder för Miljö- och Byggnadsförvaltningen till 2015-0331.
Bedömning

Flera av de brister som Miljö- och byggnadsförvaltningen uppmärksammade vid kontroller
2013 hade 2015-03-31 åtgärdats, men några punkter kvarstod. De insända handlingar som
Miljö- och byggnadsförvaltningen mottagit 2015-03-31 saknar helt uppgifter om vissa
punkter i föreläggandet.
Forts.
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Allmänna uppgifter

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att rutiner och ansvarsfördelningen för drift
och skötsel av ventilationen ska finnas dokumenterade i egenkontrollprogrammet. Det är
viktigt att det är tydligt dokumenterat vem som ansvarar för ventilationen och hur ofta underhåll ska ske.
Ventilation

Efter kontroller har det uppmärksammats att luften upplevs som kvav och skapar trötthet
hos elever i klassrummet till vänster efter entrén. Det är därför viktigt att utreda om luften i
klassrummet i fråga håller tillräcklig kvalitet för att användas som undervisningslokal.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att en utredning behöver genomföras för
att ta reda på om ventilationen i detta klassrum är tillräcklig för att användas som undervisningslokal.
Buller

Det har uppmärksammats att bullernivån från ventilationen upplevs som hög. Det är viktigt att utreda potentiellt höga bullernivåer, eftersom buller har en påverkan på det allmänna hälsotillståndet. Om bullernivåer ligger över riktvärdet i lektionssalar kan elever
uppleva stress och koncentrationssvårigheter som påverkar inlärningen och utvecklingen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer därför att en indikerande bullerutredning behöver genomföras i samtliga klassrum.
Diskussioner på sammanträdet

Miljö- och byggnadsförvaltningen redovisar mer uppgifter i ärendet än vad som ursprungligen redovisats under ärendets beredning:
Det förekommer markföroreningar som riskerar att påverka inomhusluften i aktuell byggnad. Detta är under utredning hos Länsstyrelsen Västra Götaland.
Utbildningslokalen synes sakna en hel del formella beslut. Dessa brister måste rättas till.
Det gäller såväl skyldigheter enligt plan- och bygglagen som enligt miljöbalken.
Även obligatoriska kontroller till exempel av ventilationen saknas.
Nämndens ledamöter diskuterar de uppgifter som framkommit i ärendet. Dessa sammantaget visar på ett akut behov av att göra en samlad bedömning av främst undervisningslokalernas lokalisering, skötsel och utformning.
Forts.
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2012.Tö0722

Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag
Rektor, Erland Gustavsson, Kanalskolan, Box 36, 545 21 Töreboda
Kommunchef Tommy Sandberg
Västgötabygdens Fastigheter AB, Solliden Åsaka, 461 95 Trollhättan
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 89

2015.Gu0227

Gullspång Otterbäcken 22:2 - Otillåten mellanlagring/deponering av
plastavfall
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Bertil Abrahamsson, Grunnebacka
3310, 681 96 Kristinehamn, att städa upp och transportera bort all plast inom det så kallade
cisternområdet på fastigheten Gullspång Otterbäcken 22:2.
Plastavfallet ska transporteras bort till behörig mottagare för behandling och bortskaffning
(materialåtervinning eller energiutvinning). Detta ska dokumenteras och skriftligen redovisas till Miljö- och byggnadsnämnden.
Uppstädningen ska vara genomförd senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga
kraft.
Motivet till beslutet är att området är nedskräpat av plast som skulle varit återvunnen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att förena föreläggandet med vite om 100 000
kronor.
Dessa beslut är fattade med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ med hänvisning till 15
kap § 30.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 680 kronor per timme enligt gällande taxa.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö samt om God bebyggd miljö
(se information nedan).
————
Bakgrund

Recycling Husgärdet lagrade upp plast för sortering under 2003 -2004.
IHI AB (Innocap Handels- och Industri AB) övertog den lagrade plasten 2005 och tecknade ett hyreskontrakt med Tekniska Kontoret Gullspångs kommun 2005-05-11 om att få
ha den upplagrade plasten kvarliggande i Otterbäcken under tiden den sorterades.
Kontraktet överfördes på Bertil Abrahamsson 2008-01-01 och förlängdes.
Forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 89 (forts.)

2015.Gu0227

Den plast som nu ligger på fastigheten Otterbäcken 22:2 saknar tillstånd för mellanlagring
och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort.
Bertil Abrahamsson informerades i mars 2015 om att Miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av Gullspång Otterbäcken 22:2.
I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren (nedan kallad VU) eller
lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är
tillåtet enligt miljöbalken. I detta fall finns ansvarig VU kvar. Detta innebär att verksamhetsutövaren har ansvaret för det återvinningsmaterial som ligger på fastigheten. Därför
riktas föreläggandet mot Bertil Abrahamsson.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
OH-presentation
Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + MB
Bertil Abrahamsson, Grunnebacka 3310, Kristinehamn
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 89 (forts.)

2015.Gu0227

Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring ni vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden. Adressen är: Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad. För att överklagandet ska
kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 90

2015.Gu0227

Gullspång Otterbäcken 22:2 – Om lagring av avfall, nedskräpning
och bristande underhåll av fastighet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt Miljö- och byggnadsförvaltningen att utreda och se till att de konstaterade missförhållandena på den aktuella delen av fastigheten
Gullspång Otterbäcken 22:2 blir åtgärdade.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har vid besök inne på f.d. oljecisternområdet på fastigheten Gullspång Otterbäcken 22:2 kunnat dokumentera omfattande nedskräpning utöver
den plastförvaring som redan är föremål för nämndens krav på uppstädning.
Noterbart är att det förvaras ett 50-tal plastbehållare med okänt avfallsinnehåll. De gamla
oljecisternerna håller på att förfalla och det finns en hel del metallskrot utspridd på området.
Ägare till fastigheten är Gullspångs kommun.
Underlag för beslut

OH-presentation
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Bertil Abrahamsson, Grunnebacka 3310, Kristinehamn
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2015.Gu0225

Gullspång Storkila 1:25, 1:37 och 1:40 - Olovlig deponi och
nedskräpning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga VEQ AB att från fastigheterna Gullspång Storkila 1:25, 1:37 och 1:40 städa bort allt plastmaterial som tillförts fastigheten för
återvinning.
Plastavfallet ska transporteras bort till behörig mottagare för behandling och bortskaffning
(materialåtervinning eller energiutvinning). Detta ska dokumenteras och skriftligen redovisas till Miljö- och byggnadsnämnden.
Uppstädningen och borttransporten ska vara genomförd senast sex månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar också att förena föreläggandet med vite om
2 000 000 kronor.
Besluten är fattade med stöd av miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 15
kap 30 §.
Avgiften för handläggningen av detta ärende är 680 kronor per timme enligt gällande taxa.
Faktura kommer att sändas ut separat.
Aktuella miljömål

Beslutet följer Sveriges nationella miljömål om Giftfri miljö samt om God bebyggd miljö
(se information nedan).
————
Bakgrund

2001-12-15 köpte VEQ AB fastigheterna och under åren 2001 – 2003 bedrev VEQ AB
hantering av bränsleprodukter och återvinning av avfall till värmekraftverk.
Under 2003 erhöll VEQ AB beslut från Miljö- och byggnämnden i Gullspång om medgivande för mellanlagring av plastavfall för upparbetning. Under 2003 infördes cirka 7 500
ton plastavfall till fastigheten.
2005 lade det polska bolaget Solagro ett bud på verksamheten inklusive fastigheten. Köpet
genomfördes, men Solagro sökte aldrig lagfart på fastigheterna som ingick i köpet.
2008 förnyades beslutet för mellanlagring. Någon gång 2008 – 2009 går Solagro i konkurs.
Bolaget återbildas med nya ägare.
Forts.
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2011 upphör beslutet för mellanlagring att gälla och plasten är fortfarande inte återvunnen.
2013 kommer det besök från Polen med representanter för det nya Solagro och meddelar
att de vill söka tillstånd för att återuppta hantering av plasten.
Förvaltningen skickar ned anmälningsblankett för miljöfarlig verksamhet översatt till
polska.
2014 i oktober får Miljö- och byggnadsförvaltningen veta att nya Solagro också har gått i
konkurs.
Den plast som nu ligger på fastigheten Storkila 1:37 saknar gällande beslut för mellanlagring och är därmed enligt lagstiftningen ett så kallat ”förvaringsfall”. Detta innebär att verksamheten ska ha tillstånd för deponi eller att plasten ska tas bort.
I mars 2015 informerades VEQ AB om att Miljö- och byggnadsnämnden kommer att förelägga om uppstädning av fastigheten Gullspång Storkila 1:37.
I de så kallade förvaringsfallen är det antingen verksamhetsutövaren (nedan kallad VU) eller
lagfaren ägare som kan föreläggas om att vidta en åtgärd för att rätta till något som inte är
tillåtet enligt miljöbalken.
I detta fall har, så vitt förvaltningen kunnat utröna, ansvarig VU gått i konkurs och företaget upphört. Detta innebär att lagfaren ägare får ansvaret för det återvinningsmaterial som
ligger på fastigheten.
Därför riktas föreläggandet mot VEQ AB.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
OH-presentation
Aktuella miljömål
Miljömål 4, Giftfri miljö: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
Miljömål 15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten
och andra resurser främjas.

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 91 (forts.)

2015.Gu0225

_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + MB
Veq AB, Box 10, Vålberg
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun
Information om hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Tala om vilket beslut ni överklagar genom att t.ex. ange diarienummer, beslutsdatum och paragrafnummer i protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet är
oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser
stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och uppge personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.
Adressen är:
Miljö- och byggnadsnämnden, 542 86 Mariestad.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till
Miljö- och byggnadsförvaltningen senast tre veckor från den dag då ni fick del av
beslutet. Har ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att
skickas vidare till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt
som ni har begärt.
Om något är oklart kan ni vända er till Miljö- och byggnadsnämnden.
Telefon 0501-75 60 05, 75 60 20 eller 75 60 30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 15

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 92

2015.Gu0227

Gullspång Storkila 1:25, 1:37 och 1:40 - Om nedskräpning och
bristande underhåll av fastighet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uppdra åt Miljö- och byggnadsförvaltningen att utreda och se till att de konstaterade missförhållandena på fastigheterna Gullspång Storkila
1:25, 1:37 och 1:40 blir åtgärdade.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har vid besök på fastigheterna Gullspång Storkila 1:25,
1:37 och 1:40 kunnat dokumentera omfattande nedskräpning utöver den plastförvaring
som redan är föremål för nämndens krav på uppstädning. Många av byggnaderna är dessutom i väldigt dåligt skick.
Underlag för beslut

OH-presentation
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Veq AB, Box 10, Vålberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 16

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 93

2014.Ma0720

Förslag på reviderat samverkansavtal för den gemensamma miljöoch byggnadsnämnden för Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå respektive Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner att sinsemellan träffa ett avtal i linje med i ärendet upprättat förslag.
————
Bakgrund

Mariestads Kommunstyrelsens Arbetsutskotts beslut att återremittera ärendet med anledning av beslutet i kommunfullmäktige i Töreboda kommun.
Gemensamma taxor är en förutsättning för samverkansavtalet alternativt att "Eventuella
differenser avseende belopp regleras separat via kommunbidrag".
MTG-styrgrupp gav 2013-03-27 kommuncheferna i uppdrag att genomföra en översyn av
samverkansavtalet för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Kommunchefen i Mariestads kommun lämnade vid styrgruppens sammanträde 2013-09-10
en redogörelse i ärendet. De paragrafer i avtalet som var aktuella att ändras var; 9 § Ekonomi och bidrag till nämndens verksamhet, 10 § Taxor, 12 § Antal ledamöter och ersättare
i nämnden samt 2 § Ändamål och verksamhet.
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2014-02-24 att godkänna upprättat
förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden
med undantag av tillägget till 10 § Taxor, " Eventuella differenser avseende belopp regleras
separat via kommunbidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2014 att återremittera ett
ärende, primärt om ändring av reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden, för att kompletteras/revideras så att Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, delegationsordning
samt samarbetsavtal blir anpassat till Mariestads kommuns verksamhetsmodell 2014.
Ärendets beredning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag utifrån de synpunkter och
uppdrag som kunnat identifieras.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 17

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 93 (forts.)

2014.Ma0720

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Samråd har förts med chefen för sektor ledning i Mariestads kommun om en ändring av
17 § så att samverkansavtalet stämmer överens med Mariestads kommuns gemensamma
förvaltningsorganisation. Bedömningen är att därmed är uppdraget från KSAU i Mariestad
uppfyllt.
Ändringen av namnet på Miljö- och byggnadsnämndens personalorganisation kommer att
ändras från Miljö- och byggnadsförvaltningen till verksamhet Miljö- och bygg under förutsättning att de tre samverkande kommunerna kan komma överens om ett nytt samverkansavtal. Namnändringen kommer att generera en hel del administration varför bedömningen
nu är att det får anstå till årsskiftet. Till dess kommer namnet Miljö- och byggnadsförvaltningen behållas i alla de mallar och dokument som hanteras av personalen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Beslut om samverkansavtalet
Gällande samverkansavtal
Förslag på reviderat samverkansavtal
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
MTG Styrgrupp
Lars Arvidsson, kommunchef Mariestads kommun
Tommy Sandberg, kommunchef Töreboda kommun
Elisabet Olsson, kommunchef Gullspångs kommun
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 18

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 94

2014.Ma0928

Förslag på revidering av reglementet för Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå respektive Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta ett reviderat reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Miljö- och byggnadsnämndens ansvar för att även delta i Töreboda och Gullspångs kommuners målarbete saknar stöd i reglementet (se § 16 3 stycket). Frågan om eventuell ändring av den skrivningen hänskjuts till MTG Styrgrupp. Noterbart är att det sannolikt är
samma förhållande för de övriga gemensamma nämnderna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ånyo tagit fram ett förslag till reviderat reglemente
för Miljö- och byggnadsnämnden.
Motivet till att reglementet nu föreslås bli ändrat är att en hel del nya lagar och följdregler
tillkommit bland annat inom plan- och bygglagens område. Även nya lagar har tillkommit
som måste finnas med i reglementet såsom Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
och Lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel.
Reglementet har också beretts med hänsyn taget till de synpunkter MTG Styrgrupp och
KSAU i Mariestad framfört.
Tidigare beredning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-08-28 att föreslå respektive kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta ett reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden i enlighet med i ärendet upprättat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade 2014-09-24 att återremittera förslaget till reviderat reglemente för att kompletteras/revideras så att det överensstämmer med
kommunfullmäktiges beslut om ny verksamhetsmodell för värdkommunen Mariestads
kommun.
Ärendet togs ånyo upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i syfte att trots allt föra revideringen vidare. Frågan om anpassning av reglementet till Mariestads kommuns beslut om
verksamhetsmodell var tänkt att det skulle bli ett separat uppdrag och därmed beslut.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 19

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 94 (forts.)

2014.Ma0928

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2014 att återremittera ärendet
för att kompletteras/revideras enligt följande:
 Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, delegationsordning samt samarbetsavtal ska
anpassas till Mariestads kommuns verksamhetsmodell 2014.
 Miljö- och byggnadsnämndens reglemente (§§ 24-25, § 27) och samarbetsavtal ska anpassas så att de överensstämmer med Mariestads kommuns riktlinjer för nämndsadministrativt arbete/ärendeberedning (KF § 38/2012).
 Oppositionens insyn i nämndens presidium ska garanteras genom en person gemensam
för de tre kommunerna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i november 2014 att uppdra åt Miljö- och byggnadschefen att utföra följande:


Ta fram ett förslag på ändring av reglementet i syfte att i görligaste mån anpassa det till
de behov och önskemål som de tre kommunerna har. Ärendet ska behandlas i Miljöoch byggnadsnämnden.

Föreslagna ändringar

I reglementet har en del redaktionella ändringar gjorts. Utöver dem så har följande innehållsmässiga ändringar gjorts:
Under § 3 – Uppdraget att ta fram förslag på föreskrifter när det gäller renhållning tas bort
då det uppdraget i framtiden ligger på en gemensam renhållningsorganisation inom ramen
för ett kommunalförbund.
Ny 9 § - Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
Ny 10 § - Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på medlemskommunerna enligt Lag (2005:1248) om skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel.
Under 12 §


Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd ersätter lag om byggfelsförsäkring,



Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem och förordningen om kontroll av hissar m.m. utgår då de numera ingår i plan- och bygglagen



Lagen om kulturminnen ersätts med Kulturmiljölagen (1988:950)



Förordningen om kulturminnen ersätts med Kulturmiljöförordningen (1988:1118),

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 20

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 94 (forts.)

2014.Ma0928

Ändrad 19 §


Det nu liggande förslaget har anpassats i samråd med Stefan Wallenå hos sektor ledning
i Mariestad i syfte att klargöra nomenklaturen och ansvaret för Miljö- och byggnadsnämndens personal. 19 § i reglementet har utformats så att det framgår att personalansvaret föreslås ligga hos verksamhetschefen. Kommunstyrelsen i Mariestad är fortfarande anställningsmyndighet för verksamhetschefen. För att inget jäv eller annan otillbörlig inblandning i Miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning ska riskera att
uppkomma så kommer sektor ledning ta fram en tydlig uppdragsbeskrivning för chefen
för sektor samhällsbyggnad så att chefsbefogenheterna för verksamhetschefen begränsas till att handla om rena personalfrågor.

Ny text under 26 §


Oppositionspartierna i de tre samverkande kommunernas kommunfullmäktige har rätt
att utse en representant i presidiet. Representanten ska vara ordinarie ledamot i nämnden. Förslag på kandidat lämnas in till ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden som
fattar det formella beslutet om vem som ska utgöra oppositionens kandidat.

Under § 27


I och med att det klart framgått via dialog med kommunalrådet i Mariestads kommun,
så är det inte aktuellt att tillskapa något arbetsutskott. Därmed påverkas varken reglementet eller samverkansavtalet av skrivningarna i riktlinjer för nämndsadministrativt
arbete/ärendeberedning

Texterna i 1-2, 4-8, 11, 13-18, 20-25 och 27-37 §§ är inte ändrade mer än att paragrafnumren räknats om beroende på att två nya paragrafer (9 och 10 §§) tillkommit.
Om målstyrning och uppföljning

Enligt 16 § så ingår i Miljö- och byggnadsnämndens styrfunktion att
•

leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka Miljö- och
byggnadsnämnden svarar,

•

ta initiativ till förändringar av Miljö- och byggnadsnämndens regelbestånd när behov
föreligger,

•

tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som värdkommunens fullmäktige har beslutat om, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente, samt

•

tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Rapporten ska delges övriga medlemskommuner.

Av detta framgår att det är värdkommunen som anger mål och riktlinjer för Miljö- och
byggnadsnämnden samt att det också är värdkommunen som anger hur uppföljningen av
verksamheten och ekonomin ska gå till.
Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 21

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 94 (forts.)

2014.Ma0928

Det finns alltså inga krav på Miljö- och byggnadsnämnden att följa de mål som kommunfullmäktige i de andra två kommunerna anger. Så fungerar det inte i praktiken, då såväl mål
som uppföljningar görs i alla tre kommunerna i enlighet med vad deras respektive kommunfullmäktige anger.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Förslag på nytt reglemente
Reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
MTG Styrgrupp
Kommunchef Lars Arvidsson, Mariestads kommun
Kommunchef Tommy Sandberg, Töreboda kommun
Kommunchef Elisabet Olsson, Gullspångs kommun
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 22

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 95

2015.Ma0907

Förslag på reviderad delegationsordning för Miljö- och
byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta en reviderad delegationsordning. Det innebär att den ersätter den delegationsordning som fastställdes 2014-01-30 (Mbn § 9/2014).
————
Bakgrund

Gällande delegationsordning är i vissa delar föråldrad eller i behov av redaktionella ändringar. Därför har Miljö- och byggnadsförvaltningen låtit se över och vid behov ändra och
komplettera delegationsordningen bland annat genom att använda underlag från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Gällande delegationsordning
Förslag på reviderad delegationsordning
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 23

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 96

2015.Ma0835

Förslag på reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppdra åt Miljö- och byggnadsförvaltningen att
utifrån de synpunkter som framförs på sammanträdet skicka över ett förslag på taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken till respektive kommunstyrelse i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Ärendets beredning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har använt ett nytt underlag för beräkning av timtaxan
och för bilaga 2 till taxan. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som tagit fram beräkningsmodellen. De har också lagt in miljöprövningsförordningen i bilaga 2 och där gjort en
hel del undergrupper som saknas i den nu gällande taxan.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Beräkningen av timtaxan har gjorts utifrån modellen. Samma modell används av Sveriges
kommuner. Det är lämpligt att följa samma principer för uttag av avgifter kommunerna
emellan.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Redovisning av beräkningsunderlaget, förslag på ändringar m.m.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 97

2015.Ma0774

Yttrande över remiss om strategi för arbetet med Barnkonventionen i
Mariestads kommun
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka det upprättade förslaget till arbetsordning/strategi i avvaktan på kommande krav från centralt håll om hur arbetet i kommunerna
ska bedrivas.
För att arbetet med att ta fram ett barnbokslut och för att den föreslagna samrådsmodellen
ska kunna förverkligas, så krävs det att man tillsätter personella resurser, förslagsvis hos
sektor utbildning, i syfte att underlätta nämndernas arbete med att ta fram ett årligt barnbokslut. Om inte denna person finns kommer med stor sannolikhet arbetet med barnbokslutet bli tämligen undermåligt. Dessutom kommer det krävas en enkel rapporteringsmodell
som underlättar för respektive nämnd att ta fram och redovisa sitt arbete med barnkonventionen.
Samrådsmodellen måste också tas omhand centralt av samma skäl som när det gäller barnbokslutet.
————
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 (Kf § 114) att ompröva tidigare beslut (Kf §
5/99), och gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny strategi för hur huvudmannen, nämnder och sektorer ska arbeta med Barnkonventionen.
Sektor utbildning har därefter remitterat för yttrande ett förslag om hur de kommunala
nämnderna ska arbeta från och med den 1 januari 2018.
Förslag på strategi

Nämnderna arbetar utifrån en samrådsmodell, där skolornas elevråd föreslås delta som
fokus- eller referensgrupper. Val av referensgrupp/elevråd kan göras utifrån fråga, intresse,
geografiskt område samt elevernas ålder och mognad. Sektor utbildning inventerar intresserade elevgrupper och kan föreslå och förmedla kontakt med dessa.
Varje nämnd upprättar i samband med årsredovisning ett barnbokslut, vilket består i en
sammanställning över verksamhetens resultat som direkt berör barnrättsperspektivet.
Barnbokslutet anger också hur och i vilka frågor nämnden samarbetat/samrått med barn
och unga inför eller vid beslut.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 97 (forts.)

2015.Ma0774

Om Barnkonventionen

Viktiga delar ur Barnkonventionen som berör Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde:
Artikel 1

Ett barn – det är varje människa under 18 år.
Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Artikel 23

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp
att delta i samhället på lika villkor.
Artikel 27

Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.
Barnkonventionen blir lag?

Ur sektor utbildnings skrivelse:
I mars 2013 beslutade regeringen (Socialdepartementet) att tillsätta en utredning, med syfte
att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnets
rättigheter enligt Barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har undertecknat.
I utredningen ska också för-och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk
rätt analyseras.
Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 4 mars 2015, men det är framskjutet
till februari 2016.
Med anledning av den pågående utredningens slutrapport, och sedan en trolig proposition
och riksdagsbeslut i frågan om Barnkonventionen som svensk lag, är med all sannolikhet
nya tillämpningar och föreskrifter att vänta inom de kommunala verksamheterna. Att i
detta läge implementera en mer omfattande modell för arbetet med Barnkonventionen i
Mariestads kommuns sektorer och nämnder, vore att föregå de eventuella förändringar
som en ny lag kan innebära. Det kan i dagsläget vara lämpligt att invänta nya riksdagsbeslut
och/eller lagändringar, som kan påverka de kommunala verksamheterna.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 26

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 97 (forts.)

2015.Ma0774

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Ett barnbokslut kanske inte är lika aktuellt för alla nämnder. För Miljö- och byggnadsförvaltningens del är det trots allt ett mindre antal ärenden med anknytning till Barnkonventionen som blir aktuella. Dessutom måste man ha personella resurser om man bestämmer
sig för att årligen genomföra samråd och följa upp arbetet med barnkonventionen i kommunen. Slutligen är det tillrådligt att avvakta det nationella arbetet med att se över hur arbetet med Barnkonventionen ska bedrivas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse
Remisshandlingarna
Barnkonventionen
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag + missiv
Sektor utbildning i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 27

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 98

2015.Ma1034

Yttrande över förslag på strategi för förebyggande arbete mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande:
Nämnden har inga synpunkter på föreslagen strategi mer än att texten om Miljö- och byggnadsnämndens ansvar måste ändras så att det står att det omfattar tillsynen av rökfria
skolmiljöer, av andra offentliga miljöer och serveringar där rökning inte är tillåten samt
över försäljningen av tobaksvaror. Det är inte beslutat att provköp av tobak ska genomföras för att kontrollera 18-årsgränsen.
Handlingsplanen för Miljö- och byggnadsnämndens arbete med tobak är identisk med det
som redovisas i nämndens tillsyns- och kontrollplan.
————
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har beslutat att remittera ett förslag på strategi
för förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (nedan kallat ANDT)
till berörda nämnder. Yttrandet ska vara folkhälsoplaneraren tillhanda senast den 18
september 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger berörda nämnder i uppdrag att upprätta en handlingsplan med förslag på strategi för förebyggande arbete mot ANDT. Handlingsplanerna
ska vara folkhälsoplaneraren tillhanda senast den 18 september 2015
Strategins mål

Det övergripande målet är "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade
medicinska och social skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".
Målet innebär
•

nolltolerans mot narkotika och dopning

•

att minska allt tobaksbruk

•

att förhindra att minderåriga börjar använda tobak

•

att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 28

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 98 (forts.)

2015.Ma1034

Strategin utgår från följande sju långsiktiga mål:
1. Tillgången till ANDT ska minska.
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDT.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av
god kvalitet.
6. Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av ANDT ska minska.
7. En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt.
Nämndens ansvar enligt förslaget

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av rökfria skolmiljöer, samt tillsyn av
andra offentliga miljöer och serveringar där rökning inte är tillåten.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar också för tillsynen av tobaksförsäljningen. Kontrollköp av tobaksvaror kommer att inledas för att se att säljarna efterlever kravet på att ta
legitimation på de ungdomar som ser ut att vara under 18 år och som vill köpa tobak.
Tilltänkt uppföljning som berör bruket av tobak

För att följa upp strategin för förebyggande arbete mot ANDT kan följande indikatorer
användas:
Område 1: Tillgången till ANDT ska minska
Efterlevande av åldersgränser:
•

Andelen under 18 år som kan köpa tobak enligt provköp

•

Antal försäljningsställen av folköl och tobak

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Den insats som åligger Miljö- och byggnadsnämnden är främst att arbeta mot tobaksbruket
i sin roll som tillsynsmyndighet enligt tobakslagen. De insatser som lämpligen utförs är det
som planeras inom ramen för tillsynen enligt tobakslagen. Ambitionerna varierar år från år
och redovisas i nämndens tillsyns- och kontrollplan.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 29

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 98 (forts.)

2015.Ma1034

Förslag på handlingsplan

Aktuell tobakstillsyn under år 2015 är att göra besök hos försäljningsställen och hantera
inkommande anmälningar om tobaksförsäljning. Några provköp är inte inplanerade i år
och det är oklart om metoden kommer att användas senare.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Remisshandlingarna
Utdrag ur tillsyns- och kontrollplanen för Miljö- och byggnadsnämnden
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 30

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 99

2015.Ma0015

Uppföljning intern kontroll halvårsskiftet 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har i januari 2015 fattat beslut om en intern kontroll för år
2015. Uppföljningen ska göras 1-2 gånger per år.
Ärendets beredning

Tre av punkterna ska följas upp av sektor ledning. Punkterna ska redovisas i separata kontrollrapporter.
Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

De avvikelser som är noterade är följande:
Kontrollpunkt 3 – Kontroll av att reglementet är ajourhållet

Reglementet är under revidering på uppdrag av bland annat MTG Styrgrupp och KSAU i
Mariestad. De delar som ska ses över är utöver rent redaktionella ändringar också aktualisering av tillämplig lagstiftning (nya och ändrade regelverk), anpassning till Mariestads
kommuns förvaltningsorganisation, ändring av hur beredningen ska se ut i nämnden samt
hur nämnden ska arbeta gentemot de tre kommunernas målarbete. Ett förslag på revidering
ska presenteras för Miljö- och byggnadsnämnden på sammanträder i september.
Kontrollpunkt 4 – Kontroll av att samverkansavtalet efterlevs

Samverkansavtalet är under revidering i syfte att anpassa det till en bättre budgethantering
och anpassning till Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. Även frågan om det
miljöstrategiska arbetet är under luppen. Ett förslag på reviderat samverkansavtal kommer
att underställas Miljö- och byggnadsnämnden på sammanträdet i september. Viss hantering
sker i strid med samverkansavtalet, men med kommunernas medgivande (ombudgetering
och hantering av lönepott i samband med lönerevisioner under åren).
Kontrollpunkt 5 – Kontroll att delegationsordningen hålls ajour

Delegationsordningen är i vissa delar inaktuell och är därför under revidering. Vissa nya
regler har tillkommit eller saknas varför ordningen måste ändras. Även vissa mer
redaktionella ändringar görs. Förslaget ska underställas Miljö- och byggnadsnämnden på
sammanträdet i september.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 31

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 99 (forts.)

2015.Ma0015

Kontrollpunkt 6 – Kontrollera om risk för förtroendeskadlig bisyssla

Ett fall av bisyssla har uppmärksammats, vilket har inneburit att handläggningen fick ändras
så att ett beslut i ett ärende fick underställas Miljö- och byggnadsnämnden istället för att
beslutas om på delegation. Detta i och med att det fanns risk för delikatessjäv då ärendet
berörde en medarbetare på förvaltningen. Bisysslan är numera inte aktuell längre.
Kontrollpunkt 9 – Kontroll av avtalstrohet

Kontroll görs kommunövergripande och inte på enhetsnivå. Arbetet med avtalstrohet fortsätter, både mot nya och befintliga leverantörer.
Förvaltningens kommentar: Avvikelser har inte identifierats specifikt för Miljö- och byggnadsförvaltningens
hantering.
Kontrollpunkt 11 – Kontroll av att komplett beslutsunderlag från verksamheterna
inkommer till kansliet i rätt tid enligt missiv

Komplett beslutsunderlag från Miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen har inkommit i
tid till kommunkansliet i nästan samtliga fall. Stickprovskontroll av Miljö- och byggnadsförvaltningens egna handlingar till Miljö- och byggnadsnämnden har inte genomförts av
administrativa enheten. Detta åligger respektive sektor/verksamhet.
Förvaltningens kommentar: Rutinerna internt inom Miljö- och byggnadsförvaltningen omfattas inte av kontrollpunkten men bedömningen är att underlagen är rimligt kompletta inför beslut i Miljö- och byggnadsnämnden och att de normalt publiceras i rätt tid.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen, ifylld kontrollplan samt 11 kontrollrapporter.
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 32

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 100

2015.Ma0040

Uppföljning av kvalitetsmål för Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden antar årligen kvalitetsmål för sin verksamhet. Främst är det
inriktning på att begränsa handläggningstiden för olika slag av ärendetyper.
Aktuella mål eller indikatorer som nu följts upp:
Dokument och ärendehantering




Inkommande och utgående handlingar ska stämplas samma dag som de inkommer/skickas ut. Själva diarieföringen (registreringen) sker därefter så skyndsamt som
möjligt.
Miljö- och byggnadsförvaltningens e-postlåda (mbn@mariestad.se) ska öppnas varje
arbetsdag.

Regler för fakturering






Fakturering av årsavgifter enligt livsmedelstaxan ska ske senast under mars månad.
Fakturering av årsavgifter enligt miljöbalkstaxan ska ske senast under mars månad.
Fakturering av prövnings-, anmälnings- och besöksavgifter ska ske först när avgiftsbeslutet vunnit laga kraft
Fakturering av timavgifter ska ske först när ett ärende avslutats och beslutet om avgiften vunnit laga kraft

Handläggning av löpande ärenden



Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning



Årsrapportering om livsmedels- och dricksvattentillsynen



Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna



Anmälan/ansökan om spridning av bekämpningsmedel



Avloppsansökningar och anmälan om ändring av avlopp enligt 13-14 §§ förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



Undantag från renhållningsföreskrifter



Handläggning av bygglov, marklov eller rivningslov

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 33

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 100 (forts.)

2015.Ma0040

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Det är bra resultat inom de flesta områdena. Det som ger en lite skev bild är att handläggarna inte alltid redovisar när ett ärende betraktas som komplett. Det ger vid uppföljningen
en alldeles för negativ bild av handläggningstiden. Detta måste förbättras.
Administrationen av in- och utgående handlingar sköts väl i enlighet med uppsatta kvalitetsmål. Detsamma gäller faktureringen som dock varit lite försenad när det gäller årsavgifterna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Fastställda kvalitetsmål för 2015
Grafer utvisande de faktiska handläggningstiderna för flera av nämndens olika ärendetyper
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 34

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 101

2015.Ma0012

Delårsrapport, budgetprognos 3, uppföljning nämndsmål samt
ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna ett förslag på rapport inför delårsbokslut
med tillhörande uppföljning av nämndsmål. Även en budgetprognos har tagits fram.
Nämndens bedömning är att tilldelade medel kommer att räcka. Det finns nu inga signaler
om att det ska avvika alltför mycket. Den sammanlagda intäktsnivån bedömer nämnden
blir i linje med den budgeterade nivån.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska lämna ett förslag på rapport inför delårsbokslut 2015
för den egna verksamheten och utifrån det ekonomiska utfallet den 31 augusti 2015. Desssutom ska nämndens mål följas upp.
Utöver detta så har Miljö- och byggnadsförvaltningen följt upp en del av de kvalitetsmål
som Miljö- och byggnadsnämnden antagit för år 2015.
Miljö- och byggnadsnämnden ska också vid varje ordinarie sammanträde erhålla en redovisning av den aktuella ekonomiska situationen i jämförelse med gällande budget.
Aktuell ekonomisk rapport

Kostnaderna för Mariestads kommuns ledamöter i nämnden belastar fortfarande nämndens budget vilket inte är korrekt. I och med att dessa kostnader fortfarande bokförs på
nämndens budget, så genererar det en kostnad som måste internfaktureras Mariestads
kommun vid årets slut.
Debiteringen av kommunbidragen har utförts en tredje gång för året. Kostnaderna för Töreboda och Gullspångs kommuner avseende sin del av lönerevisionen 2015 kommer att
debiteras inom kort. Totalt handlar det om c:a 127 tkr att debitera.
Fortfarande har inte lokalkostnaderna blivit bokförda. Besked har äntligen kommit om
vilka kostnader som kommer att belasta Miljö- och byggnadsnämndens budget. Det innebär en ökad kostnad på 32 tkr. Beräkningen är att till och med augusti månad handlar det
om c:a 800 tkr.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 35

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 101 (forts)

2015.Ma0012

Förslag på text i delårsbokslut:
Miljö- och byggnadsnämnden

Viktiga händelser och utveckling under året
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i linje med uppsatta mål. Uppsatta kvalitetsmål synes
kunna uppfyllas på en tillfredsställande nivå.
Grunden för arbetet är de uppdrag som kommunerna givit nämnden samt definierade
nämndsmål, kommunernas visioner och nationella mål. I övrigt är en god medborgarservice nämndens och förvaltningens ledstjärna och utmaning.
De problem som har behövt bemästras och fortfarande är en utmaning är bristen på personal. Orsakerna är såväl sjukrelaterade som viss personalomsättning. För att kunna utföra
uppdragen fullt ut skulle det behövas personalförstärkning. En sådan förstärkning behöver
också göras för att komma tillrätta med gamla ärenden som inte avslutats.
Administrativt är det vissa svårigheter med att få till stånd de verktyg som är planerade. Det
handlar om att införskaffa datastöd. IT-enheten är här en viktig samarbetspartner vars service verkligen behövs.
Bygglovshanteringen löper på relativt bra.
Livsmedelskontrollen bedrivs enligt intentioner och som styrs av den riskklassificering som
ligger till grund för kontrollens omfattning. En samordnad kontroll har påbörjats när det
gäller dricksvattenanläggningar i de tre kommunerna.
Kvalitén på mjukglass och badvatten i kommunerna har kontrollerats.
Miljöbalkstillsynen bedrivs någorlunda i linje med verksamhetsplaneringen, vilken har behövt anpassas till den personalsituation som föreligger.
Arbetet med att rätta till kommunernas alla bristfälliga enskilda avlopp fortskrider med viss
framgång.
Övrig verksamhet bedrivs någorlunda planenligt.
Uppföljning leveransåtagande/mål
En detaljerad redovisning av leveransåtaganden kommer att göras i Stratsys för Gullspångs
och Töreboda kommuner i linje med vad som redovisats ovan.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 101 (forts.)

2015.Ma0012

Framtiden
Det finns behov av personal för att ta omhand äldre arkivhandlingar och för att
bedriva tillräcklig tillsyn inom plan- och bygglagens område. En satsning måste
planeras inför bättre och mer omfattande kontroll av alla dricksvattenanläggningar i kommunerna och då med avseende på de mindre, icke kommunala, anläggningarna. Det finns signaler om att kravet på skydd av vattentäkterna kommer att
skärpas och då även av små vattentäkter.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Uppföljning nämndsmål 20150901
Ekonomisk redovisning 20150824
Prognos 3
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 37

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 102

2015.Ma0019

Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 1 september 2015
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde följa upp hur verksamheten bedrivits och vid behov ändra sin Tillsyns- och kontrollplan för året.
Kommentarer

Tillsyns- och kontrollplanen är ajourhållen till och med mitten av augusti månad. Av planen
framgår vad som pågår och vad som har avslutats.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har följande att rapportera:
Övergripande

Arbetet med att förverkliga projektet ” Förenkla helt enkelt” fortlöper tillsammans med de
tre berörda kommunerna. Sektor samhällsbyggnad har numera infört ledningsmöten om
främst det administrativa arbetet där Miljö- och byggnadsförvaltningen deltar.
Administrationen

Arbetet med att utvärdera och utveckla målstyrningen i Mariestads kommun är nu inne i ett
införandeskede, där Miljö- och byggnadsförvaltningen inte har någon direkt medverkan.
Personal

Bemanningen under sommaren har fungerat tillfredsställande. Nyrekryteringen (vikariat på
1½ år) på livsmedelssidan pågår. Ansökningstiden går ut den 6 september. Det innebär att
miljöavdelningen är än mer underbemannad just nu.
Miljöavdelningen

Glassprovtagningen i de tre kommunerna under sommaren har nu genomförts. Detsamma
gäller provtagningen på strand- och utebassängbaden. Resultaten av dessa provtagningar
kommer att presenteras på sammanträdet i oktober.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 102 (forts.)

2015.Ma0019

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelsen
Tillsyns- och kontrollplan
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 38

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 39

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 103

2015.Ma0009

Förslag på sammanträdesdagar i Miljö- och bygnadsnämnden och
dess presidium under 2016
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa datum för sammanträden i nämnden
och dess presidium i enlighet med vad som redovisas nedan.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har nu att besluta om datum/tid för de ordinarie sammanträden och möten i presidiet under år 2016.
Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

Utifrån vad som uttalats ovan och när det finns tillgängliga lokaler i Stadshuset i Mariestad,
så har förvaltningen tagit fram följande förslag på sammanträdesdagar:
Miljö- och byggnadsnämndens mötesdagar

Datum
26/1
1/3
5/4
3/5
7/6
30/8
4/10
8/11
6/12

Veckodag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

Starttid
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

Plats
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen
Vänersalen

Starttid
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

Plats
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen
Habbassen

Presidiets mötesdagar

Datum
21/1
25/2
31/3
28/4
2/6
25/8
29/9
3/11
1/12

Veckodag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 103 (forts.)

2015.Ma0009

Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelsen
_____________________________________________________________

Expedieras:
Protokollsutdrag för kännedom + missiv
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 40

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 41

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 104

2015.Ma0010

Redovisning av delegationsbeslut
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska vid varje sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden redovisa de beslut som är fattade på delegation.
Underlag för beslut

Lista över de delegationsbeslut som är fattade sedan förra sammanträdet i Miljö- och byggnadsnämnden.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 42

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105

2015.Ma0011

Ärenden att anmäla
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
Kommun
1. Gullspång

2. Gullspång

3. Mariestad

4. Töreboda

5. Gullspång

Diarien Ärende
r
2011.
Klagomål på buller från vindkraftverk
Gu0154 Handlingsrubrik: Yttrande
Åtgärd: För kännedom från Mark- och miljööverdomstolen.
Otterbäcken Vind gm Lulle Eriksson - Yttrande, handlingar om
reparation av vinge och ljudmätningar.
2013.
Ansökan om strandskyddsdispens
Gu0561 Handlingsrubrik: Dom från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: Överklagandet avslås, Länsstyrelsens beslut kvarstår
2013.
Rivning av idrottshall (Vänershofshallen)
Ma0079 Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Riksantikvarieämbetets överklagan av Länsstyrelsens
beslut
2014.
Vattenförsörjning och avloppshantering för
Tö0527 fastigheterna i Nolåsen, Sötåsen, Hulteboda och
Klubbetorp
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Ärendet avslutas utan åtgärd
2015.
2015 Uteservering
Gu0072 Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

6. Gullspång

2015.
Gu0075

7. Gullspång

2015.
Gu0075

8. Gullspång

2015.
Gu0095

9. Gullspång

2015.
Gu0096

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning och upphävande av kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus
Handlingsrubrik: Beslut från Mark- och miljödomstolen
Åtgärd: Avslår överklagandet
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Ansökan om tillstånd - inomhuskonsert
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Fastighet/
sökbegrepp
Sanden 2:1
Berörd: Otterbäcken Vind
1 Ek.för.

Åråshult 1:6
Berörd: Karlsson, Bo
Nya staden 2:1
Berörd: MTG
Kommunalteknik
Regionala
Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland
Hova 3:52
Berörd: Hova
Pizzeria
Kvarnhäljatorp 1:11
Berörd: Jonsson, Conny

Kvarnhäljatorp 1:11
Berörd: Jonsson, Conny

Otterbäcken 2:3
Berörd: Älvenäs Bruk AB

Hova 2:47
Berörd: Musikföreningen
Rockfickan

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 43

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

10. Gullspång

2015.
Gu0148

2015 Hova Riddarvecka 150704-0712
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

11. Gullspång

2015.
Gu0158

12. Gullspång

2015.
Gu0217

Detaljplan för del av Gullspång 1:8 m fl
Handlingsrubrik: Inkommen handling
Åtgärd: Lagakraftbevis, Planbestämmelser, Samrådsredogörelse,
Planbeskrivning
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen

Hova 1:2
Berörd: Föreningen Hova
Riddarvecka
Förvaltningar &
Bolag
Berörd: Kommunstyrelsen
Gullspång
Vattenberg 1:21
Berörd: Andersson,
Ingvar

Åtgärd: Överprövning och upphävande av
kommunalt beslut dnr 2015.Gu0217 om
strandskyddsdispens för jaktstuga på fastigheten
Vattenberg 1 :21 i Gullspångs kommun
13. Gullspång

2015.
Gu0219

14. Gullspång

2015.
Gu0222

15. Gullspång

2015.
Gu0224

16. Gullspång

2015.
Gu0224

17. Gullspång

2015.
Gu0234

18. Gullspång

2015.
Gu0263

Väg 26, Otterbäcken-Gullspång,
sidoområdesåtgärder och miljöpåverkan
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 §
miljöbalken för väg 26 Sidoområdesåtgärder Otterbäcken Gullspång, Gullspångs kommun, Västra Götalands län
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheterna
Mälltorp 1:5 & Delebäckstorp 1:5
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens med dnr 2015.Gu0222, på fastigheterna
MälItorp 1:5 och Delebäckstorp 1:4 i Gullspångs kommun
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheterna
Gullspång 2:19 och Lökstad 1:2
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning och upphävande av kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheterna
Gullspång 2:19 och Lökstad 1:2
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Tillstånd beviljas
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Att inte överpröva kommunalt beslut om
strandsskyddsdispens
Anmälan om transport av farligt avfall
Handlingsrubrik: Bekräftelse
Åtgärd: Bekräftelse från Länsstyrelsen på anmälan om transport av
farligt avfall

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Regionala
Myndigheter
Berörd: Trafikverket
Ärendemottagningen

Mälltorp 1:5
Berörd: Thasse
Ekonomisk Förening

Gullspång 2:19
Berörd: Fortum
Eldistribution AB

Gullspång 2:19
Berörd: Fortum
Eldistribution AB
Djupdalen 1:8
Berörd: Adolfsson, Tore

Storkila 1:47
Berörd: Ivarhag, Sören

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 44

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

19. Gullspång

2015.
Gu0318

Företag & konsulter
Berörd: Linjemontage I
Grästorp AB

20. Mariestad

2015.
Ma0012

21. Mariestad

2015.
Ma0012

22. Mariestad

2015.
Ma0012

23. Mariestad

2015.
Ma0288

24. Mariestad

2015.
Ma0322

25. Mariestad

2015.
Ma0426

26. Mariestad

2015.
Ma0434

Ombyggnad av elnätet mellan Klämmestorp till
Sörön och Himmelsberg till Vasabrotorp i
Gullspångs kommun
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
2015 Budgetuppföljningar, delårsrapporter, prognoser
samt bokslut/Underlag för kommunbidrag
Gullspång och Töreboda
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Mariestad
Åtgärd: 15-04-13 §102 Resursbudgetmodell - finansiering
2015 Budgetuppföljningar, delårsrapporter, prognoser
samt bokslut/Underlag för kommunbidrag
Gullspång och Töreboda
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunstyrelsen i
Mariestad
Åtgärd: 15-04-13 §103 Resursökning inom resursbudgetmodellen
2015 Budgetuppföljningar, delårsrapporter, prognoser
samt bokslut/Underlag för kommunbidrag
Gullspång och Töreboda
Handlingsrubrik: Anvisningar
Åtgärd: Delårsrapport per 31 augusti och årsprognos 2015
Ansökan om tillstånd att använda skjutbana
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Anmälan om vattenverksamhet - Grävning inom
Sjötorps hamn
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Grävning i Sjötorps hamn på fastigheten Sjötorp 2:61 i
Mariestads kommun. Länsstyrelsen har inget att erinra mot den
planerade grävningen på fastigheten Sjötorp 2:61 i Mariestads
kommun under förutsättning att denna utförs enligt anmälan.
Anmälan om vattenverksamhet - Trummor där väg
passerar vattendrag och diken
Vindkraftpark Lyrestad Guntorp 1:58 m.fl.
Lst dnr 535-8442-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Inget att erinra om arbetet med anläggning av vägtrummor
på fastigheten Guntorp 1:58 mfl. i Mariestad samt Töreboda
kommuner utförs enligt anmälan
Enkätundersökning, 2014 Marknadskontroll
Mariestad, Töreboda och Gullspång
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Sammanställning över tillsynsinsatser som genomförts och
hur befintliga resurser prioriterats.

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Västeräng 1:26
Berörd: Ymsens
Jaktskytteklubb
Sjötorp 2:61
Berörd: Sjötorps Båtklubb

Regionala
Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland

Centrala
Myndigheter
Berörd:
Kemikalieinspektionen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 45

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

27. Mariestad

2015.
Ma0438

Ansökan om tillstånd - Finska Dans- och
Musikfestivalen - Karlsholme
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

28. Mariestad

2015.
Ma0576

29. Mariestad

2015.
Ma0583

30. Mariestad

2015.
Ma0603

31. Mariestad

2015.
Ma0626

32. Mariestad

2015.
Ma0632

33. Mariestad

2015.
Ma0632

34. Mariestad

2015.
Ma0657

Ansökan om strandskyddsdispens/anmälan om
vattenverksamhet - Sprängning av bergklack och
muddring i hamninlopp
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Muddring och sprängning i hamn på fastigheten Onsö 1:6 i
Mariestads kommun.
Redovisning av riksintressen för totalförsvaret
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Broschyr som beskriver vilka ärenden som måste remitteras
till försvarsmakten för att möjliggöra en bevakning av riksintressen
för totalförsvarets militära del
Anmälan om vattenverksamhet - Muddring, pålning
och vassklippning inom Djurö nationapark
Lst dnr 535-11968-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Länsstyrelsen har inget att erinra mot vattenverksamheten
för muddring, pålning, vassklippning
Anmälan om vattenverksamhet - Borttagning av
sjunktimmer
Lst 535-12293-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Borttagning av sjunktimmer i Fågelvikens inre del på
fastigheten Fågelö 4:13 m.fl. i Mariestads kommun
Ansökan om strandskyddsdispens - Nybyggnad av
bostadshus
Lst dnr 526-20998-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens
med dnr 201S.Ma0632 på fastigheterna Leksberg 4:36 och 4:43 i
Mariestads kommun
Ansökan om strandskyddsdispens - Nybyggnad av
bostadshus
Lst dnr 526-20998-2015
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Upphävande av kommunens beslut
Ansökan om strandskyddsdispens - Tillbyggnad
bostadshus samt nybyggnad garage
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens med dnr 2015.Ma0657

Föreningar och
organisationer
Berörd: Saanko Luvan
Seuratanssijat
Onsö 1:6
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Centrala
Myndigheter
Berörd: Försvarsmakten

Djurö
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland

Fågelö 4:13
Berörd: Torsö Båtklubb

Leksberg 4:36
Berörd: Lamberg, Jesper &
Lamberg, Frida

Leksberg 4:36
Berörd: Lamberg, Jesper &
Lamberg, Frida

Sparrebolet 2:1
Berörd: Reuterholt, Jan

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 46

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

35. Mariestad

2015.
Ma0668

Mörtevik 2:5
Berörd: Cardell,Christer

36. Mariestad

2015.
Ma0704

37. Mariestad

2015.
Ma0759

38. Mariestad

2015.
Ma0775

39. Mariestad

2015.
Ma0788

40. Mariestad

2015.
Ma0854

41. Mariestad

2015.
Ma0862

42. Mariestad

2015.
Ma0877

43. Mariestad

2015.
Ma0883

44. Mariestad

2015.
Ma0891

45. Mariestad

2015.
Ma0893

Ansökan om strandskyddsdispens - Carport
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens med dnr 2015.Ma0668, på fastigheten
Mörtevik 2:5 i Mariestads kommun
Ansökan om alkoholtillstånd
Handlingsrubrik: Tillstånd
Åtgärd: Bevis om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen för
servering av alkoholdrycker
Anmälan om transport av farligt avfall
NO 409146
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: Ändrat datum för gränsöverskridande transport av avfall
från NG Downstream AS i Norge till Katrinefors Kraftvärme AB
Ansökan om tillstånd - Sjötorpsdagarna
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Tillståndsbevis hotell
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Åtgärd: Ny ersättare föreståndare
Årsstämma 2015
Handlingsrubrik: Protokoll

Rutiner vid inköp och finansiering av fordon
(personbilar)
Handlingsrubrik: Inkommen information
Ansökan om strandskyddsdispens - Uterum
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte överpröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet - A
eller B
Handlingsrubrik: Beslut från Jordbruksverket
Åtgärd: Användning av pastöriserad vassle
Ansökan om strandskyddsdispens - Carport / förråd
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Ansökan om tillstånd - Beachvolleybollturnering
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Forts.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Backebolet 1:29
Berörd: Laxhall Ny
Restaurang AB
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

Sjötorp 2:33
Berörd: Sjötorps
Samhällsförening
Renen 24
Berörd: Hotell Vänerport
AB
Kommunal
Samverkan
Berörd: Tidans
Vattenförbund
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden
Sundet 3:32
Berörd: Fratini,Alfredo

Segerstad 2:27
Berörd: Vadsbo Biogas
AB
Brommösund 1:70
Berörd: Göthe,Jan-Åke

Föreningar och
Organisationer
Berörd: Mariestads
Volleybollklubb

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 47

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

46. Mariestad

2015.
Ma0895

Förvaltningar &
Bolag
Berörd:
Kommunfullmäktige
Mariestad

47. Mariestad

2015.
Ma0898

48. Mariestad

2015.
Ma0899

49. Mariestad

2015.
Ma0899

50. Mariestad

2015.
Ma0904

51. Mariestad

2015.
Ma0906

52. Mariestad

2015.
Ma0922

53. Mariestad

2015.
Ma0926

54. Mariestad

2015.
Ma0934

55. Mariestad

2015.
Ma0935

Entledigande och val av ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden, Pierre Drackner/Mattias
Westberg
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 15-03-30 §59
Återkallande av produkt - Odeklarerat äggprotein i
fiskprodukt
Handlingsrubrik: Inkommen skrivelse
Åtgärd: Se epost i anteckning för bifogad excelfil /eh
Dispenser och tillstånd att inventera fågelskär i
Vänern inom Götene, Lidköpings och Mariestads
kommuner
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Dispenser och tillstånd att inventera fågelskär i
Vänern inom Götene, Lidköpings och Mariestads
kommuner
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Kopior på dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär
i Vänern
Anmälan om transport av farligt avfall
NO 411213
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Ansökan om strandskyddsdispens - Väg
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte överpröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Samverkansprojekt - Tillsyn av kosmetiska produkter
för barn
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Samverkansprojekt - Tillsyn av kosmetiska produkter för
barn
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Dansevenemang på Karlsholme och på stan 14-15
augusti
Handlingsrubrik: Tillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd
Handlingsrubrik: Tillstånd
Åtgärd: Alkoholtillstånd från Socialnämnden

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Centrala
Myndigheter
Berörd: Livsmedelsverket
Djurö
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland
Djurö
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland

Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB
Åsen 18:8
Berörd: Persson, Yvonne

Centrala
Myndigheter
Berörd: Läkemedelsverket

Horn 3:296
Berörd: Nyberg,Ulf och
Annika
Gamla Staden 5:1
Berörd: Folkparkerna I
Väst
Marieholm 10:1
Berörd: Nordic Camping
& Resort AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 48

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

56. Mariestad

2015.
Ma0936

Marieholm 1:10
Berörd: Famous Moose

57. Mariestad

2015.
Ma0961

58. Mariestad

2015.
Ma0981

59. Mariestad

2015.
Ma0981

60. Mariestad

2015.
Ma1022

61. Mariestad

2015.
Ma1037

62. Mariestad

2015.
Ma1043

63. Mariestad

2015.
Ma1043

64. Mariestad

2015.
Ma1043

Ansökan om alkoholförsäljning
Handlingsrubrik: Tillstånd
Åtgärd: Alkoholtillstånd från Socialnämnden
Rapporter angående livsmedelskontrollen 2014
Handlingsrubrik: Inkommen e-post
Åtgärd: För rapporter se anteckningar
Arvoden och traktamenten - förtroendevalda
Mariestad
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: 15-06-15 reviderad handling, arvoden och traktamenten
förtroendevalda Mariestad
Arvoden och traktamenten - förtroendevalda
Mariestad
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: § 98, 15-06-15 Revidering av reglemente för arvode och
traktamente
Nya föreskrifter om registrering av beslut enligt 7
kap. miljöbalken
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Nya föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap.
miljöbalken
RASFF notifiering som gäller nässelpulver med
salmonella
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: RASFF notifiering som gäller nässelpulver med salmonella
inkl leveranslistor
Anmälan om transport av farligt avfall
NO 411122, NO 411136, NO 411146
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: NO 4111122
Anmälan om transport av farligt avfall
NO 411122, NO 411136, NO 411146
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: NO 411136
Anmälan om transport av farligt avfall
NO 411122, NO 411136, NO 411146
Handlingsrubrik: Beslut från Naturvårdsverket
Åtgärd: NO 411146

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Centrala
Myndigheter
Berörd: Livsmedelsverket
Förvaltningar &
Bolag
Berörd:
Kommunfullmäktige
Mariestad
Förvaltningar &
Bolag
Berörd:
Kommunfullmäktige
Mariestad
Centrala
Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket

Centrala
Myndigheter
Berörd: Livsmedelsverket

Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB
Gärdet 4:2
Berörd: Katrinefors
Kraftvärme AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

65. Mariestad

2015.
Ma1044

Regionala
Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen
Västra Götaland

66. Mariestad

2015.
Ma1045

67. Mariestad

2015.
Ma1050

68. Mariestad

2015.
Ma1052

69. Töreboda

2015.
Ma1086

70. Mariestad

2015.
Ma1089
2015.
Ma1155

71. Mariestad

72. Töreboda

2015.
Tö0311

73. Töreboda

2015.
Tö0365

74. Töreboda

2015.
Tö0379

75. Töreboda

2015.
Tö0417

Justerandes signatur

Information om interaktiv guide för att pröva
strandskyddsärenden
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Information om interaktiv guide för att pröva
strandskyddsärenden
Tillsynsvägledningsprojekt om förorenade omården
vid småbåtshamnar
Handlingsrubrik: Inkommen information
Åtgärd: Tillsynsvägledningsprojekt om förorenade områden vid
småbåtshamnar
Nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet
Handlingsrubrik: Inkommen e-post
Åtgärd: Nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet
Entledigande av ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden - Olof Landgren
Handlingsrubrik: Beslut från Kommunfullmäktige i
Mariestad
Åtgärd: §107, 15-06-15, Olof Landgren är entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i Miljö- och Byggnadsnämnden
Synkronisering av privata mobiltelefoner
Handlingsrubrik: Beslut från IT-nämnden
Åtgärd: 15-05-19 §28
Ansökan om tillstånd - Cirkusföreställning
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten
Tillstånd till avfärgning av fasaderna på Ullervads
kyrka i Mariestads kommun
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Överprövning och ändring av kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
Ansökan om strandskyddsdispens
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Beslut att inte pröva kommunalt beslut om
strandskyddsdispens
2015 Kalkning av sjöar och vattendrag i Töreboda och
Karlsborg
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Statsbidrag för kalkning inom Töreboda och Karlsborgs
kommuner 2015
Utställning lastbilar Bällefors flygfält +
hamburgerförsäljning
Handlingsrubrik: Tillstånd från Polismyndigheten

Utdragsbestyrkande

Regionala
Myndigheter
Berörd: Länsstyrelsen I
Västra Götaland
Centrala
Myndigheter
Berörd: Naturvårdsverket
Förvaltningar &
Bolag
Berörd:
Kommunfullmäktige
Mariestad
Förvaltningar &
Bolag
Berörd: Töreboda Kommun
Gamla Staden 6:1
Berörd: Cirkus Festival
Odensåker 14:1
Berörd: Lugnås-Ullervads
Pastorat
Segolstorp 1:30
Berörd: Töreboda Kommun

Hallen 1:3
Berörd: Stiftelsen
Fiskeskär
Uttern 4
Berörd: Miljö- och
Byggnadsnämnden

Föreningar &
Organisationer
Berörd: Nilsson, Ronnie

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 105 (forts.)
Kommun

2015.Ma0011

Diarienr Ärende

Fastighet/
sökbegrepp

76. Töreboda

2015.
Tö0455

77. Töreboda

2015.
Tö0483

78. Töreboda

2015.
Tö0499
2015.
Tö0500

Äspäng 8:1
Berörd: Äspängs Lantbruk
AB
Bålerud 6:2
Berörd: Johansson,
Torbjörn
Trästena 7:1
Berörd: Fägre Församling
Trästena 7:1
Berörd: Fägre Församling

79. Töreboda

80. Töreboda

2015.
Tö0507

Anmälan om transport av farligt avfall
Handlingsrubrik: Bekräftelse
Åtgärd: Från Länsstyrelsen
Anmälan om transport av farligt avfall
Handlingsrubrik: Bekräftelse från Länsstyrelsen
Tillstånd till borttagande av bänkar i Trästena kyrka
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Tillstånd till tillgänglighetsanpassning i Trästena
kyrka
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Förhandsgodkännande av återvinningsanläggning
Handlingsrubrik: Beslut från Länsstyrelsen
Åtgärd: Förhandsgodkännande av återvinningsanläggning

_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkängen 1:55
Berörd: Econova Energy
AB

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida 51

2015-09-01

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 106

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Under denna punkt tas ett önskemål upp om utbildning i Miljö- och byggnadsnämndens
ansvar och handhavande. Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén lovar återkommer med förslag.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-09-01

Anslagsdatum

2015-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2015-09-24

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad.
Protokollet finns också på www.mariestad.se , www.toreboda.se och
www.gullspang.se

...............................................................................................................

Annika Kjellman
___________________________________________________________________________________________________________

