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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Beslutande organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset i Mariestad, kl 13.30–15.00

Beslutande

Jan-Olov Gustavsson
Göran Johansson
Arne Svensson
Håkan Fernström
Stellan Kronberg
Kjell-Åke Gustavsson
Lars Karlsson
Jan Wahn
Gunnar Welin
Håkan Jansson
Bo Kindbom
Ann-Christin Erlandsson

Övriga deltagande

Lars Sylvén
Ingrid Järnefelt

Utses att justera

Håkan Fernström

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 9 november klockan 15.00

(s)
(c)
(c)
(s)
(m)
(m)
(m)
(c)
(m)
(s)
(s)
(s)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare
miljö- och byggnadschef
stadsarkitekt

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ingrid Järnefelt
Ordförande

Jan-Olov Gustavsson
Justerande

Håkan Fernström

Utdragsbestyrkande

151 – 159

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 151

Val av protokollsjusterare
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att utse Håkan Fernström (s) till att jämte
ordförande Jan-Olov Gustavsson (s) justera protokollet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 152

Godkännande av dagordning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på dagordning.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 153

Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i Miljöoch byggnadsnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga protokollet från nämndens sammanträde 2010-10-07 till handlingarna.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 154

2010.Ma0012

Ekonomisk uppföljning för Miljö- och byggnadsnämnden för de
första 10 månaderna av verksamhetsåret 2010
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avge rapport i enlighet med miljö- och
byggnadsförvaltningens förslag.
————
Bakgrund
Budgetuppföljning sker under året vid tre tillfällen: mars, maj och oktober. Därutöver ska lämnas ett delårsbokslut i augusti som även omfattar en budgetuppföljning.
Budgetuppföljningar inom respektive nämnd sker månadsvis d.v.s. vid varje
sammanträde under året. Det är varje nämnds ansvar att upprätthålla en god intern
kontroll.
Ekonomisk rapport
Utifrån kända kostnader och intäkter så bedöms att miljö- och byggnadsnämnden
ska kunna klara åtminstone ett s.k. noll-resultat.
Visst överskott ska sannolikt kunna genereras. Detta är orsakat av såväl fordringar
som finns med anledning av s.k. externt utfört arbete som av vissa vakanser på
personalsidan som ännu inte kunnat besättas.
Just nu slutförs en konvertering av en gammal databas från Töreboda kommun
vilket skulle ha gjorts redan vid sammanslagningen. Den konverteringen torde generera en kostnad på c:a 30 tkr vilken kommer att debiteras Töreboda kommun.
Det som är osäkert är de kostnader som IT-plattformsanpassningen och programanpassningar genererar samt de s.k. interdebiteringar som alltid dyker upp i slutet
av budgetåret.
Det förmodade överskottet behövs för att finansiera de personalförstärkningar
som måste vidtas under 2011.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokollsutdrag + missiv:
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 155

2009.Ma1792

Verksamhetsuppföljning
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
————
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde göra en uppföljning av
sin verksamhet och vid behov korrigera sin Tillsyns- och kontrollplan.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 156

6

2010.Ma1314

Nämndsmål 2011 för Miljö- och byggnadsnämnden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta nämndsmål för år 2011 i enlighet
med i ärendet upprättat förslag (se nedan).
————
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har beslutat om en förändrad målstyrningsmodell för Mariestads kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har i uppdrag att fatta beslut om reviderade
nämndsmål för 2011 kopplade till budget för år 2011.
Upprättat förslag på nämndsmål för år 2011
Fokusområde
Stärkt samhällsservice

Nämndsmål
Införande av kundgarantier (se Kvalitetsmål för
miljö‐ och byggnadsnämnden)
Tidsram: Första garantierna under år 2011

Attraktivt boende

Se till att bristfälliga VA‐förhållanden åtgärdas
(VA‐planera och ställa krav på utförande inom
MTG‐kommunerna)
Tidsram: Åtgärdat år 2015 (ambition)
Etappmål 2011 (ändringsförslag)
• Minst 100 bristfälliga enskilda avloppsanläggningar inom MTG ska ha åtgärdats under
året
• Ha medverkat till att VA‐förhållandena i tre
av de områden som redovisas i Tillsyns‐ och
kontrollplanen för miljö‐ och byggnadsnämnden har åtgärdats

(forts.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommentar
Det måste utredas vad som avses med garanti och vad som i
så fall blir effekten av att inte
uppfylla garantin. Det måste
också tas fram fastställda handläggningsrutiner inom det eller
de områden som ska omfattas av
garantin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04

Sida

7

Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 156 (forts.)
Konkurrenskraftigt
näringsliv

Bra kommunikationer

Aktiv resurshushållning

2010.Ma1314
Arbeta för konkurrensneutralitet i myndighetsutövningen
Detta ska nås genom
– bättre samverkan
– god (begriplig, riktig och tillgänglig) information
– tydliga och begripliga besked och beslut
– kvalitetshöjande serviceåtgärder i övrigt
Tidsram: Ständigt pågående kvalitetsarbete
Etappmål 2011:
– Informera företagarföreningar i MTGkommunerna om någon av miljö- och byggnadsnämndens verksamheter och detta minst
en gång per kommun
– Delta i minst två av Miljösamverkan Västra
Götalands årliga länsövergripande tillsynsprojekt
– Delta i Skaraborgssamverkan inom livsmedelsområdet
– Delta i det nationella arbetet med att öka konkurrensneutraliteten i tillämpningen av planoch bygglagen
Införa bättre medborgarservice (digitalt arkiv,
dokumenthanteringsplan, digitala dokument,
e‐tjänster, hemsidor, kundmottagning etc.)
Tidsram: Infört inom tre år
Etappmål 2011: Ha beslutat om en dokumenthanteringsplan för miljö‐ och byggnadsnämnden och
ha ett fullvärdigt digitalt arkiv för åtminstone den
egna verksamheten
Bättre energihushållning hos industrier (länsprojekt inom Miljösamverkan Västra Götaland)
Tidsram: 2010-2011
Etappmål 2011: Ha besökt minst 5 företag inom
ramen för energiprojektet

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokollsutdrag + missiv:
Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Protokollsutdrag för kännedom:
Kommunstyrelsen, Töreboda kommun
Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunallagens likställighetsprincip i 2 kap 2 §:
Kommuner och landsting skall
behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för
något annat.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 157

2010.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.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 158

2010.Ma0011

Ärenden att anmäla
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga följande anmälda ärenden till
handlingarna:
1. Från Högsta domstolen om nekat prövningstillstånd om nyttjanderätt till fast
egendom
Dnr 2008.Ma1473
2. Från Sveriges Kommuner och Landsting om nationella lägenhetsregistret och
kommunernas och fastighetsägarnas ansvar
Dnr 2010.Ma1213
3. Från Sveriges Kommuner och Landsting om ny förordning om brandfarliga
och explosiva varor
Dnr 2010.Ma1267
4. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om ändring i och utvidgning av tillståndsplikt enligt väglagen för uppförande av byggnader m.m. utmed allmänna vägar
i Västra Götalands län
Dnr 2010.Ma1259
5. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om avslut av ärende om misstanke om
rasering av stenmurar på fastigheten Boåsen 1:2 och Järpängen 1:2 i Mariestads kommun
Dnr 2010.Ma1232
6. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om klagan över beslut om förbud mot användning av vindkraftverk på fastigheten Sanden 2:1 i Gullspångs kommun
Dnr 2003.BN0039
7. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om avskrivning av ärende om båthus på
fastigheten Hov 6:1 i Mariestads kommun
Dnr 2010.Ma0660
8. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om vattenverksamhet vid återställande av
gamla befintliga bryggor på fastigheten Äskekärr 1:8 i Mariestads kommun
Dnr 2010.Ma0922
9. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om vattenverksamhet vid grävning av
dike på fastigheten Ek 5:1 i Mariestads kommun
Dnr 2010.Ma0862
10. Från Länsstyrelsen Västra Götaland om miljö- och byggnadsförvaltningens
beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Kanaljorden 4:1 i Töreboda
kommun
Dnr 2010.Tö0646
(forts.)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 158 (forts.)

2010.Ma0011

11. Från Töreboda kommun om taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr 2010.Ma0526
12. Från Töreboda kommun om inrättande av tjänst som tillgänglighetsrådgivare
Dnr 2010.Ma0175
13. Från Gullspångs kommun om plats för fast förankring av husbåt
Dnr 2010.Gu0198
14. Från Gullspångs kommun om ansvar för prövning och tillsyn enligt ny lag om
brandfarliga och explosiva varor
Dnr 2010.Ma0501
15. Från Gullspångs kommun om projektanställning som strandskyddshandläggare
Dnr 2010.Ma0175
16. Från Mariestads kommun om anvisningar till renhållningsordning för Mariestads och Gullspångs kommuner
Dnr 2010.Ma1202
17. Från Mariestads kommun om gatunamn på lokalväg mellan biblioteket och
musikskolan i Mariestad
Dnr 2010.Ma1219
18. Från Mariestads kommun om taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel
Dnr 2010.Ma0526
19. Från Mariestads kommun om sammanträdesdagar 2011 i Kommunfullmäktige
Dnr 201.Ma1235
20. Från Töreboda kommun om översyn av det utvidgade strandskyddet
Dnr 2010.Ma1151
21. Från Töreboda kommun om detaljplan för fastigheterna Soltomta 1 och 2 i
Töreboda
Dnr 2010.Tö0586
22. Från Polismyndigheten om offentlig tillställning
2010.Tö0611, Tö0716
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-11-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Mbn § 159

Aktuell information
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information lämnades på sammanträdet om bl.a. följande:


Revisorernas besök 2 december



Avloppsresa den till Eskilstuna



Inför Miljömålskonferens den 24 november i Göteborg



Kvalitetsmål för miljö- och byggnadsnämnden



Samråd om fortsatt konsertverksamhet på restaurang Mumma

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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ANSLAGSBEVIS

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

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-04
Anslag tas ner
2010-11-10
2010-12-01
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Mariestad
Protokollet finns också publicerat på www.mariestad.se ,
www.toreboda.se , www.gullspang.se

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Ingrid Järnefelt

