
 

 
 

 
 
 

  
Kallelse /underrättelse   

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 
Tid: Måndagen den 28 mars 2022 kl. 18.00 
Plats: Vänersalen Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad 

 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 om detta så snart som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

Mariestad den 21 mars 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 
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 Val av protokolljusterare Förslag, 
Anders Bredelius (M) 
Linnea Wall (S) 
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Utökning av investeringsbudget 
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BESLUT

Dnr:

1/1

2022-02-16

201-5667-2022

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
31 januari 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Mariestad
Parti: Kristdemokraterna
Ny ersättare: Nina Fransson
Avgången ersättare: Lotta Forsberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/om-
webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Mariestad

Ledamot Ersättare

Lars Alfredsson
Sven-Inge Eriksson

1. Göran Sagen
2. Nina Fransson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen,  403 40 GÖTEBORG 
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

David Forsberg

Caroline Eiman

Kopia till
Mariestad kommun
Ny ersättare
Kristdemokraterna
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Tekniska nämnden  

Tn § 68                                                   Dnr 2021/00058  

Medborgarförslag om motionstrappa på lämplig plats i 
Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till verksamhet teknik för att 
kompletteras med bättre underlag gällande plats och finansiering samt utreda om 
motionstrappan ska prioriteras mot andra behov på fritidsanläggningar i Mariestads 
kommun.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga en 
motionstrappa för att förbättra folkhälsan genom bra motion. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Kf § 2/21). 

Verksamhet teknik har tagit del av förslaget. En motionstrappa skulle kunna vara ett 
bra komplement till motionsspåren och utomhusgymmen i kommunen för träning 
utomhus. En motionstrappa är öppen för alla och kan användas av många 
målgrupper året runt. Uppmuntrandet av möjlighet till utomhusaktiveter är bra för 
folkhälsan. En motionstrappa skulle kunna uppföras av egen personal i anslutning till 
någon befintlig motionsanläggning i kommunen, exempelvis Snapen eller 
Leksbergsspåret.  

Arbetsutskottets förslag 

Tekniska nämnden beviljar medborgarförslaget under förutsättning att finansiering 
sker via budgeten för folkhälsoarbetet. 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska 
nämndens sammanträde i april 2021 komplettera underlaget med en 
kostnadsberäkning för motionstrappa samt att undersöka möjligheten till att 
finansiering kan ske via budget för folkhälsoarbetet. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
verksamhet teknik för att kompletteras med bättre underlag gällande plats och 
finansiering samt utreda om motionstrappan ska prioriteras mot andra behov på 
fritidsanläggningar i Mariestads kommun.  

Gustavsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att 
bygga en motionstrappa. 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-08 Medborgarförslag om att bygga en 
motionstrappa. 

Medborgarförslag om att bygga en motionstrappa. 

Kf § 2/21 

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
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Folkhälsorådet  

§ 24                                                     Dnr 2020/00473  

Remiss från tekniska nämnden - Medborgarförslag om 
motionstrappa på lämplig plats i Mariestad 
  

Beslut 

1. Folkhälsorådets beslutar att medfinansiera motionstrappan med 125 tkr. 

2. Folkhälsorådet ger verksamheterna i uppdrag att till nästa sammanträde med 
folkhälsorådet, 2021-12-08, redovisa en plan för resterande budget för 2021.    

Bakgrund 

Den 3 mars 2020 lämnade en medborgare i Mariestads kommun in ett 
medborgarförslag om att bygga en motionstrappa i Leksbergs- eller Snapenspåret. 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till Tekniska nämnden för 
beredning och beslut.  

Tekniska nämnden har hanterat ärendet och beslutade vid sitt sammanträde den 27 
april att återremittera ärendet för vidare utredning gällande placering och finansiering. 
Då en motionstrappa är ett bra komplement till motionsspår och utomhusgym som 
är öppen för alla och kan användas av många målgrupper året om skulle man kunna 
se det som en folkhälsoåtgärd. Verksamhet teknik har därför vänt sig till 
folkhälsorådet för att undersöka möjligheterna till medfinansiering för 
motionstrappan.  

Enligt förslag från verksamhet teknik skulle Leksbergsspåret och sjukhusbacken 
kunna vara lämpliga platser för motionstrappa. En uppskattad kostnad för en 100 
meter lång trappa är 125 tkr, förutsatta att verksamhet teknik utför arbetet inom 
befintlig organisation.  

Folkhälsorådets budget för 2021 är 726 tkr. På grund av rådande pandemi har 
aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan. I dagsläget har endast 67 tkr av 
budgeten förbrukats vilket skulle kunna möjliggöra medfinansiering av trappan.   

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-16 

Tekniska nämndens beslut om återremiss, TN §68/21 

Svante Forss medborgarförslag, daterat 2020-12-07 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tekniska nämnden 
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Tekniska nämnden  

Tn § 184                                                   Dnr 2021/00058  

Finansiering av motionstrappa, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger sektor teknik i uppdrag att lyfta ärendet om finansiering av 
motionstrappa till folkhälsorådet för ett förnyat beslut om medfinansering för år 
2022.  

För det fall folkhälsorådet beviljar medfinansiering av motionstrappan vidhåller 
nämnden tidigare beslut om att uppföra trappan och ger sektor teknik i uppdrag att 
uppföra trappan under år 2022. Sektor teknik ska återkomma med förslag på 
placering av motionstrappan till tekniska nämndens sammanträde i februari 2022.     

Bakgrund 

Tekniska nämnden biföll i april månad 2021 (Tn § 68/21) ett medborgaförslag om 
att bygga en motionstrappa. Beslutet fattades under förutsättning att folkhälsorådet 
bidrog till finansieringen av trappan.  

Folkhälsorådet beslutade vid sitt sammanträde i september 2021 (Fhr § 24/21) att 
bevilja medel om 125 000 kronor till byggnation av motionstrappan.  

På grund av bristande personella resurser har sektor teknik inte haft möjlighet att 
uppföra motionstrappan under innevarande år. Sektor teknik har planerat för att 
utföra uppförandet av motionstrappan under år 2022, men då det inte är möjligt att 
ombudgetera beviljade medel till nästa år måste ärendet ånyo tillställas folkhälsorådet 
för ett nytt beslut om finansiering som avser år 2022 års budgetmedel.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 209/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-12-02 Finansiering av motionstrappa 

Tn § 68/21 

Fhr § 24/21     
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Expedierats till: 
T f gatuchef Emma Wiik 
Folkhälsorådet 
Förslagsställaren  
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Folkhälsorådet  

Ks § 5                                                   Dnr 2020/00473 

Finansiering av motionstrappa 
  

Beslut 

Folkhälsorådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att finansiering av 
motionstrappan med 125 000 kr ska tas från verksamhetsårets 2021 års budget för 
folkhälsorådet. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden biföll i april månad 2021 (Tn § 68/21) ett medborgaförslag om 
att bygga en motionstrappa. Beslutet fattades under förutsättning att folkhälsorådet 
bidrog till finansieringen av trappan.  

Folkhälsorådet beslutade vid sitt sammanträde i september 2021 (Fhr § 24/21) att 
bevilja medel om 125 000 kronor till byggnation av motionstrappan.  

På grund av bristande personella resurser har Sektor teknik inte haft möjlighet att 
uppföra motionstrappan under år 2021. Sektor teknik har planerat för att utföra 
uppförandet av motionstrappan under år 2022, men då det inte är möjligt att 
ombudgetera beviljade medel till nästa år (från 2021 till 2022) måste ärendet ånyo 
tillställas folkhälsorådet för ett nytt beslut om finansiering som avser år 2022 års 
budgetmedel. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En uppskattad kostnad för en 100 meter lång trappa är 125 000 kr, förutsatta att 
Sektor teknik utför arbetet inom befintlig organisation.  

Folkhälsorådets budget för 2021 är 726 000 kr. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera 
hälsofrämjande åtgärder, vilket medverkar till minskade hälsoskillnader och 
samhällsekonomiska besparingar. En motionstrappa är ett gott komplement till de 
andra anläggningar för idrott och motion som finns i kommunen och är en 
lättillgänglig möjlighet till motion för invånare i alla åldersgrupper.  

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att folkhälsorådet föreslår kommunstyrelsen att 
finansiering av motionstrappan ska tas från verksamhetsårets 2021 års budget för 
folkhälsorådet. 

Ordförande Henrik Karlsson (M) tar upp Abrahamssons (M) yrkande och finner att 
folkhälsorådet beslutar enligt förslaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2022-02-02 

Svante Forss medborgarförslag, daterat 2020-12-07 

Tn § 68/21 

Fhr § 24/21 

 

 

Expedierats till: 
Verksamhet teknik 
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Kommunstyrelsen  

Ks § 40                                                   Dnr 2020/00473 

Finansiering av motionstrappa  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen och folkhälsorådet har beviljat medel för år 2021.  
För år 2022 finns inga medel avsatta, varken hos kommunstyrelsen eller 
folkhälsorådet. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har tidigare bifallit ett medborgarförslag om att uppföra en 
motionstrappa, § 184/21. Beslutet fattades under förutsättning att folkhälsorådet 
bidrog till finansieringen av trappan. Folkhälsorådet beslutade vid sitt sammanträde i 
september 2021, § 24/21, att bevilja medel om 125 000 kronor till byggnation av 
motionstrappan.  

På grund av bristande personella resurser har sektor teknik inte haft möjlighet att 
uppföra motionstrappan under år 2021. Sektor teknik har planerat för att utföra 
uppförandet av motionstrappan under år 2022. Tekniska nämnden gav sektor teknik 
i uppdrag att lyfta ärendet om finansiering av motionstrappa till folkhälsorådet för ett 
förnyat beslut om medfinansiering för år 2022.  

För det fall folkhälsorådet beviljade medfinansiering av motionstrappan gav tekniska 
nämnden teknisk verksamhet i uppdrag att uppföra trappan under år 2022. Sektor 
teknik ska återkomma med förslag på placering av motionstrappan till tekniska 
nämndens sammanträde i februari 2022. 

Folkhälsorådet hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 9 februari 2022 med 
förslag om att kommunstyrelsen ska besluta att finansiering av motionstrappan med 
125 000 kronor ska tas från verksamhetsårets 2021 års budget för folkhälsorådet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En uppskattad kostnad för en 100 meter lång trappa är 125 000 kronor, förutsatta att 
Sektor teknik utför arbetet inom befintlig organisation.  

Folkhälsorådets budget för 2021 är 726 000 kronor. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

I Strategi för Agenda 2030 framgår att Mariestad vill och kan prioritera 
hälsofrämjande åtgärder, vilket medverkar till minskade hälsoskillnader och 
samhällsekonomiska besparingar. En motionstrappa är ett gott komplement till de 
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andra anläggningar för idrott och motion som finns i kommunen och är en 
lättillgänglig möjlighet till motion för invånare i alla åldersgrupper. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 60/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-21 

Protokollsutdrag Fhr § 5/21 

Protokollsutdrag Tn § 184/21 

Protokollsutdrag Tn § 68/21 

Protokollsutdrag Fhr § 24/21 

Medborgarförslag, daterat 2020-12-07 

 
  

Expedieras till: 
Folkhälsorådet Linnea Wiljén 
Folkhälsorådets sekreterare 
Ekonomi samordnare Sofia Glimmervik 
Controller Camilla Källerman 
Gatuchef Simon Ravik 
Tf. projektchef Emma Wiik (för kännedom) 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2021/00494  

Medborgarförslag om ett vackert julträd 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget om ett vackert julträd besvarat då 
intentionerna i förslaget kommer att omhändertas i samband med kommande års 
översyn och byte av befintlig julbelysning.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att ett vackert träd 
med ljus och hjärtan (ett julträd) sätts upp någonstans i Mariestad. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. (Kf § 115/21) 

Sektor teknik har i uppdrag att sköta julbelysning i Mariestads kommun. Sektor 
teknik kommer inför vintern 2022 se över julbelysningen. I den översynen kommer 
både befintlig julbelysning ses över och behovet av kompletterande julbelysning 
utredas. Befintlig julbelysning har köpts in i samarbete mellan Mariestads kommun, 
verksamheter och fastighetsägare i centrum. I arbetet med den nya julbelysningen 
kommer verksamheter och fastighetsägare i centrum involveras. Finansiering av ny 
julbelysning sker inom befintlig investeringsram för upprustning av gator, samt 
eftersträva tillskott i samarbete med företagen i centrum. 

Sektor teknik föreslår att medborgarförslaget om ett vackert julträd anses vara 
besvarat då intentionerna i förslaget kommer att omhändertas i samband med 
kommande års översyn och byte av befintlig julbelysning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        



 

Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tnau § 9/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-01-10 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 2022-01-05 Medborgarförslag 
om vackert julträd.  

 

 

Expedierats till: 
T f gatuchef Emma Wiik 
Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 
Förslagsställaren  
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Kommunstyrelsen  

Ks § 22                                                   Dnr 2021/00431 

Medborgarförslag om att utöka möjligheterna att använda 
hopptornet i badhuset 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att 
behovet av hopp från hopptornet inte motiverar en inskränkning i möjligheterna till 
motionssim på badhuset. 

Bakgrund 

En kommuninnevånare har inkommit med ett medborgarförslag om att stänga av 
banorna för motionssim på badhuset för att kunna låta äldre barn hoppa från 
hopptornet några tillfällen per vecka. Kommunfullmäktige har i beslut den 29 
november 2021, § 115, överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

På badhuset är bana 3 och 4 i stor utsträckning reserverade för motionssim under 
�E�D�G�K�X�V�H�W�V���|�S�S�H�W�W�L�G�H�U�����+�R�S�S�W�R�U�Q�H�W�V���µ�Q�H�G�V�O�D�J�V�S�O�D�W�V�µ���l�U���S�n���E�D�Q�D�������R�F�K������ 

�%�D�Q�D�������R�F�K�������l�U���L���V�L�Q���W�X�U���P�H�V�W�D�G�H�O�V���U�H�V�H�U�Y�H�U�D�G�H���I�|�U���µ�I�U�L���O�H�N���R�F�K���E�D�G�µ���X�Q�G�H�U��
öppettiderna. På bana 1 och 2 finns trampolinen som är väldigt populär för 
simkunniga barn i framförallt låg och mellanstadieåldern. Ett byte mellan 
�µ�P�R�W�L�R�Q�V�V�L�P�E�D�Q�R�U�µ���R�F�K���µ�I�U�L���O�H�N���R�F�K���E�D�G���E�D�Q�R�U�µ���L�Q�Q�H�E�l�U���D�W�W���W�U�D�P�S�R�O�L�Q�H�Q���G�n���L�Q�W�H���l�U��
tillgänglig de tider det är många motionssimmare i bassängen. Omvänt, är det många 
motionssimmare på bana 3 och 4 är tornet inte tillgängligt. 

�3�H�U�V�R�Q�D�O�H�Q���K�D�U���Y�D�O�W���E�D�Q�D�������R�F�K�������I�|�U���µ�I�U�L���O�H�N���R�F�K���E�D�G�µ���I�|�U���D�W�W���P�n�Q�J�D���I�O�H�U���E�D�U�Q��
efterfrågar trampolinen än hopptornet. 

Hopptornet är aldrig helt avstäng under motionssim. Det går alltid att fråga någon ur 
personalen om de kan hjälpa till så att det går att hoppa från tornet. Vid en sådan 
förfrågan avgör personalen om antalet motionssimmare på bana 3 och 4 medger 
hopp från tornet samtidigt. Om så är fallet får de som vill hoppa från tornet hoppa 
på tecken eller signal från personalen när det är riskfritt utan motionssimmare under 
tornet. 

Hopptornet är alltid öppet för fri hoppning på lördagar då samtliga banor är 
�W�L�O�O�J�l�Q�J�O�L�J�D���I�|�U���µ�I�U�L���O�H�N���R�F�K���E�D�G�µ���P�H�O�O�D�Q�������������²12:30. 

Badhuset säljer ca 300 årskort för bad och 100 årskort för gym (där bad ingår) per år. 
Det allra flesta som köper årskort är motionssimmare. 400 sålda årskort är en 
inkomst på 600 tkr för badhuset vilket är ca 40 procent av badhusets budgeterade 
intäkter. 

 

Med ovanstående sammantaget är det kultur- och fritidschefens uppfattning att det 
inte går att motivera en permanent minskad möjlighet till motionssim för att öppna 
�W�R�U�Q�H�W���I�|�U���µ�I�U�L�µ���K�R�S�S�Q�L�Q�J���Y�L�G���Q�n�J�U�D���W�L�O�O�I�l�O�O�H�Q���S�H�U���Y�H�F�N�D�� 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det föreslagna beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det föreslagna beslutet har ingen miljömässig påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Det föreslagna beslutet har ingen social påverkan. 

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kultur- och fritidsberedningens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kfb § 4/22 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-26 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 

Medborgarförslag, daterat 2021-11-03 
  

Expedieras till: 
Sektorchef ledning, Åsa Alvner 
Kultur- och fritidschef, Tomas Ekström 







 



 







 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ks § 33                                                   Dnr 2022/00070 

Utökning av investeringsbudget 2022 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun utökar 
investeringsbudgeten med 100 miljoner kronor för år 2022. Detta sker inom 
befintlig låneram för året. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att beloppet hanteras inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget som en investeringspott. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har behov av en utökad investeringsbudget med anledning av 
fortsatt arbete med exploatering av mark, industri och handel. Kommunfullmäktige 
har för år 2022 beviljat en total låneram för koncernen på 2 615 000 000 kronor.  

Låneramen bedöms vara tillräcklig även vid en utökning av investeringsbudgeten på 
100 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld är 2 115 000 000 kronor.  

Nyupplåning kommer att ske med anledning av utökningen av investeringsbudgeten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att kommunen ska bli fler invånare vilket också genererar ökade skatteintäkter 
måste kommunen satsa på företagsetableringar och bostäder. Ett första steg i den 
riktningen är inköp av mark och exploatering.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Mariestad arbetar strategiskt med fastställda mål utifrån Agenda 2030. Möjligheterna 
till att bedriva ett effektivt arbete ökar om nödvändig resurstilldelning beslutas. 

Bedömning ur social dimension 

Arbetet med att säkerställa de styrning och ledningsprocesserna behöver förstärkas. 
Det utgör även grunden för en stabil och säkerställd förvaltning. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 56/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

Protokollsutdrag Ksau § 22/22 

 
  

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Ekonomichef Christina Olsson 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Samordnare ekonomi Sofia Glimmervik 
 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2022-03-03 

Dnr: KS 2022/00070   
Sida: 1 (2) 

 

  

 
 Susanne Wirdemo  

kommundirektör  
Kommunstyrelsen 

 

Utökning av investeringsbudget 2022 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun utökar 
investeringsbudgeten med 100 miljoner kronor för år 2022. Detta sker inom 
befintlig låneram för året. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att beloppet hanteras inom 
kommunstyrelsens investeringsbudget som en investeringspott. 

Bakgrund 

Mariestads kommun har behov av en utökad investeringsbudget med anledning 
av fortsatt arbete med exploatering av mark, industri och handel. 
Kommunfullmäktige har för år 2022 beviljat en total låneram för koncernen på 
2 615 000 000 kronor.  
 
Låneramen bedöms vara tillräcklig även vid en utökning av 
investeringsbudgeten på 100 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld är 
2 115 000 000 kronor.  
 
Nyupplåning kommer att ske med anledning av utökningen av 
investeringsbudgeten. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att kommunen ska bli fler invånare vilket också genererar ökade 
skatteintäkter måste kommunen satsa på företagsetableringar och 
bostäder. Ett första steg i den riktningen är inköp av mark och 
exploatering.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Mariestad arbetar strategiskt med fastställda mål utifrån Agenda 2030. 
Möjligheterna till att bedriva ett effektivt arbete ökar om nödvändig 
resurstilldelning beslutas. 

  



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur social dimension 

Arbetet med att säkerställa de styrning och ledningsprocesserna 
behöver förstärkas. Det utgör även grunden för en stabil och 
säkerställd förvaltning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Samordnare ekonomi Sofia Glimmervik  



Datum: 2022-02-23 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Ekonomiavdelningen 
Christina Olsson 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 
 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utökar investeringsbudgeten med 100 
miljoner kronor 2022. Detta sker inom befintlig låneram för året. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att beloppet hanteras inom kommunstyrelsens 
investeringsbudget som en investeringspott. 

 
Bakgrund 

Kommunen har behov av en utökad investeringsbudget med anledning av fortsatt arbete 
med exploatering av mark, industri och handel.  
Kommunfullmäktige har för 2022 beviljat en total låneram för koncernen på 2 615 000 000 
kronor. Låneramen bedöms vara tillräcklig även vid en utökning av investeringsbudgeten på 
100 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld är 2 115 000 000 kronor.  
Nyupplåning kommer att ske med anledning av utökningen av investeringsbudgeten. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att kommunen ska bli fler invånare vilket också genererar ökade skatteintäkter 
måste kommunen satsa på företagsetableringar och bostäder. Ett första steg i den 
riktningen är inköp av mark och exploatering.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

- 

Bedömning ur social dimension 

- 

Underlag för beslut 

Kf § 79/2021, budget 2022 för Mariestads kommun med plan för 2023-2024 
 

Beslutet ska skickas till: 

Christina Olsson ekonomichef 
Lars Bergqvist, Finanssamordnare 



Sida: 2 (2) 
 
 
  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Sida 15 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Ksau § 33                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Omfördelning av budget 2022 

Budgetmedel behöver kunna omfördelas innevarande år. Omfördelningen av 
kommunens budget 2022 har sin orsak i nya och ändrade förutsättningar och 
omfattar kommunens driftsbudget. 

 

Till tertial 1 ska kommundirektören återkomma med förslag om utfördelning med 
anledning av ny skatteprognos och med hänsyn till kommunens övergripande 
resultat. 

 
  

Expedieras till: 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Ekonomichef Christina Olsson 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ks § 38                                                   Dnr 2022/00094 

Revidering av taxa för småbåtshamnen  
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för båtplatser i enlighet med 
�I�|�U�V�O�D�J���µ�7�D�[�D���V�P�n�E�n�W�V�K�D�P�Q�H�Q�µ���I�|�U�X�W�R�P���Y�D�G���J�l�O�O�H�U���W�D�[�D�Q���I�|�U���E�n�W�S�O�D�W�V�H�U�Q�D���S�n��
Ekudden där aktuell nivå ska bibehållas. Den nya taxan gäller från 2022-05-01. 

2. Båtplatstaxan ska revideras årligen med indexökning om 3 procent. 

3. Båtplatstaxan ska utvärderas årligen för att säkerställa att taxan ligger på rätt nivå 
utefter kostnadstäckning. 

Bakgrund 

Sektor teknik har tagit fram ett nytt förslag för att räkna fram båtplatstaxa. Taxan har 
varit oförändrad sedan 2013 och det är dags att se över indexuppräkning av taxan 
samt dess utformning.  

I nuvarande taxa för båtplatserna saknas logik och tydlighet i taxans utformning, den 
blir på så vis komplicerad. Det är många olika priser.  

Det nya förslaget innebär att taxan blir tydligare och enklare då den är grundad 
på/kopplad till båtplatsens utformning, exempelvis storlek och standard. Uppdateras 
båtplatsen utformning på något sätt genom exempelvis storlek, förtöjning, 
installation av eluttag eller uppsättning av grindar så ändras priset för den aktuella 
platsen.  

I det nya förslaget föreslår sektor teknik att taxan årligen ska räknas upp med 3 
procent för att täcka ökade driftskostnader samt att utvärdering av taxan ska göras 
årligen. Se bilaga Information om båtplatstaxa. Förslaget på ny båtplatstaxa redovisas 
med röd text i bilaga förslag: Taxa småbåtshamnen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  

I och med att taxan i förslaget justeras med 3 procent årligen får sektor teknik 
kompensation för ökade driftskostnader. Att taxan är kopplad till båtplatsens 
utformning har en ekonomisk aspekt genom att sektor teknik får direkt täckning för 
eventuella satsningar som görs på enskilda båtplatser. Den nya taxan kommer också 
leda till att minska handläggningstiden för båtplatser.  

Bedömning ur miljömässig dimension  

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension  

En förändring av taxan bidrar till en rättvisare prissättning och skapar för båtägaren 
möjlighet att välja hur mycket en båtplats får kosta då det finns olika utformning av 
dessa. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 48/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 

Protokollsutdrag Tn § 31/22 

Bilaga Förslag Taxa småbåthamnen  

Information om båtplatstaxa 

Komplettering till ärende om revidering av båtplatstaxa 

 
  

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Gatuchef Simon Ravik 
Gatuavdelningen gata@mariestad.se  
 

mailto:gata@mariestad.se


 

Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden  

Tn § 31                                                   Dnr 2022/00045  

Revidering av taxa för småbåtshamnen, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Mariestads kommun att 
besluta:  

1. �D�W�W���U�H�Y�L�G�H�U�D���W�D�[�D�Q���I�|�U���E�n�W�S�O�D�W�V�H�U���L���H�Q�O�L�J�K�H�W���P�H�G���I�|�U�V�O�D�J���µ�7�D�[�D���V�P�n�E�n�W�V�K�D�P�Q�H�Q�µ 

2. att båtplatstaxan revideras årligen med indexökning om 3 procent 

3. att båtplatstaxan utvärderas årligen för att säkerställa att taxan ligger på rätt nivå 
utefter kostnadstäckning 

4. att den nya taxan gäller från 2022-05-01    

Bakgrund 

Sektor teknik har tagit fram ett nytt förslag för att räkna fram båtplatstaxa. Taxan har 
varit oförändrad sedan 2013 och det är dags att se över indexuppräkning av taxan 
samt dess utformning. I nuvarande taxa för båtplatserna saknas logik och tydlighet i 
taxans utformning, den blir på så vis komplicerad. Det är många olika priser.  

Det nya förslaget innebär att taxan blir tydligare och enklare då den är grundad 
på/kopplad till båtplatsens utformning, exempelvis storlek och standard. Uppdateras 
båtplatsen utformning på något sätt genom exempelvis storlek, förtöjning, 
installation av eluttag eller uppsättning av grindar så ändras priset för den aktuella 
platsen. I det nya förslaget föreslår sektor teknik att taxan årligen ska räknas upp med 
3 procent för att täcka ökade driftskostnader samt att utvärdering av taxan ska göras 
årligen. Se bilaga Information om båtplatstaxa.  

Förslaget på ny båtplatstaxa redovisas med röd text i bilaga förslag Taxa 
småbåtshamnen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

I och med att taxan i förslaget justeras med 3 procent årligen får sektor teknik 
kompensation för ökade driftskostnader. Att taxan är kopplad till båtplatsens 
utformning har en ekonomisk aspekt genom att sektor teknik får direkt täckning för 
eventuella satsningar som görs på enskilda båtplatser. Den nya taxan kommer också 
leda till att minska handläggningstiden för båtplatser.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 



 

Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-22 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension 

En förändring av taxan bidrar till en rättvisare prissättning och skapar för båtägaren 
möjlighet att välja hur mycket en båtplats får kosta då det finns olika utformning av 
dessa.    

Arbetsutskottets förslag 

Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden utan 
eget förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att beslut i tekniska nämnden är att 
rekommendera kommunfullmäktige i Mariestads kommun att besluta: 
  

1. att revidera taxan för �E�n�W�S�O�D�W�V�H�U���L���H�Q�O�L�J�K�H�W���P�H�G���I�|�U�V�O�D�J���µ�7�D�[�D���V�P�n�E�n�W�V�K�D�P�Q�H�Q�µ 
2. att båtplatstaxan revideras årligen med indexökning om 3 procent 
3. att båtplatstaxan utvärderas årligen för att säkerställa att taxan ligger på rätt nivå 

utefter kostnadstäckning 
4. att den nya taxan gäller från 2022-05-01 

 
Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget yrkande till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med förslaget.    

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-02-08 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2022-02-02 

Bilaga Förslag Taxa småbåthamnen  

Information om båtplatstaxa 

Komplettering till ärende om revidering av båtplatstaxa   

 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen (gata@mariestad.se)  
Kommunfullmäktige Mariestad 

  

 

mailto:gata@mariestad.se


 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2022-02-28 

Dnr: KS 2022/00094   
Sida: 1 (2) 

 

  

 
 Susanne Wirdemo  

kommundirektör  
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av taxa för småbåtshamnen 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige besluta att revidera taxan för båtplatser i enlighet med 
�I�|�U�V�O�D�J���µ�7�D�[�D���V�P�n�E�n�W�V�K�D�P�Q�H�Q�µ. 
Den nya taxan gäller från 2022-05-01. 
 

2. Båtplatstaxan ska revideras årligen med indexökning om 3 procent. 
 
3. Båtplatstaxan ska utvärderas årligen för att säkerställa att taxan ligger på rätt 

nivå utefter kostnadstäckning. 

Bakgrund 

Sektor teknik har tagit fram ett nytt förslag för att räkna fram båtplatstaxa. 
Taxan har varit oförändrad sedan 2013 och det är dags att se över 
indexuppräkning av taxan samt dess utformning.  
 
I nuvarande taxa för båtplatserna saknas logik och tydlighet i taxans 
utformning, den blir på så vis komplicerad. Det är många olika priser.  
Det nya förslaget innebär att taxan blir tydligare och enklare då den är grundad 
på/kopplad till båtplatsens utformning, exempelvis storlek och standard. 
Uppdateras båtplatsen utformning på något sätt genom exempelvis storlek, 
förtöjning, installation av eluttag eller uppsättning av grindar så ändras priset för 
den aktuella platsen.  
 
I det nya förslaget föreslår sektor teknik att taxan årligen ska räknas upp med  
3 procent för att täcka ökade driftskostnader samt att utvärdering av taxan ska 
göras årligen. Se bilaga Information om båtplatstaxa. Förslaget på ny båtplatstaxa 
redovisas med röd text i bilaga förslag: Taxa småbåtshamnen.  
 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
I och med att taxan i förslaget justeras med 3 procent årligen får sektor teknik 
kompensation för ökade driftskostnader. Att taxan är kopplad till båtplatsens 
utformning har en ekonomisk aspekt genom att sektor teknik får direkt 
täckning för eventuella satsningar som görs på enskilda båtplatser. Den nya 
taxan kommer också leda till att minska handläggningstiden för båtplatser.  
 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur miljömässig dimension  
Sektor teknik har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
 

Bedömning ur social dimension  
En förändring av taxan bidrar till en rättvisare prissättning och skapar för 
båtägaren möjlighet att välja hur mycket en båtplats får kosta då det finns olika 
utformning av dessa. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 
 
Protokollsutdrag tn § 31/22 
 
Bilaga Förslag Taxa småbåthamnen Information om båtplatstaxa 
 
Komplettering till ärende om revidering av båtplatstaxa 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuavdelningen gata@mariestad.se 
  

mailto:gata@mariestad.se


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa 
Småbåtshamnen 

Mariestads kommun 



 

SMÅBÅTSPLATSER 
 

Storlek Förtöjning 
Bredd  Boj Påle  Y bom 
2 meter 1 750 kr     
2,5 meter 1 950 kr 2 200 kr 2 500 kr 
3 meter 2 150 kr 2 400 kr 2 850 kr 
3,5 meter 3 000 kr   3 700 kr 
4 meter   3 200 kr 4 200 kr 
4,5 meter     4 750 kr 
5 meter     5 050 kr 
5,5 meter     5 600 kr 

 
För platser med tillgång till el tillkommer 600 kr  
För platser med låst grind tillkommer 1000 kr 
Priser inkl. moms 

 
 
 

UPPSTÄLLNINGSPLATSER 
 

Längd och bredd Kostnad per 
vintersäsong 

3 x 7 meter 1 340 kr 
4 x 8 meter 1 780 kr 
4 x 10 meter 2 100 kr 
4 x 12 meter 2 420 kr 

 
För förtöjning under vintersäsong debiteras 100 % av båtplatsavgift 

 För förvaring av mast debiteras 430 kr 

 
Extra kostnad för de båtägare som hyr uppställningsplatsen över sommaren och över flera år 
 
 Vinter Sommar 
År 1 1 x avgiften 1 x avgiften 
År 2 1 x avgiften 2 x avgiften 
År 3 2 x avgiften 4 x avgiften 
År 4 (max) 4 x avgiften 8 x avgiften 

 
Brytpunkten för vinter respektive sommarsäsong är den 1 juli respektive den 1 september. 
 

 
 



 

 
AVGIFT FÖR SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING AV FRITIDSBÅTAR 

Vikt Avgift 
Max vikt 2,5 ton 430 kr 
Max vikt 4,0 ton 600 kr 
Max vikt 8,0 ton 840 kr 
Max vikt 15,0 ton 1 250 kr 
Vid lyft med mast tillkommer 270 kr 
Lyft av motor 210 kr 

 
Transport m. traktor inom hamnområdet 

 
260 kr 

Uppställning av båtvagn sommartid 210 kr 
Omhändertagande av kvarglömd båtvagn 500 kr 

Angivna belopp inkluderar mervärdesskatt. 
 

 



Hamn/Förtöjning Nuvarande  taxa Ny taxa Anm. Uthyrnings grad Antal
Östra
Boj 2-3,5 m 1 724-3 000 1 750-3 000 65% 137
Påle 2,5- 4 m 2 003-2 963 2 200-3 200 87% 377
Ekudden 82% 92
3- 4,5 m Y-bom 3 994-5 704 3 450-5 350 El
Västra 93% 265
3-4 m Y -bom D och E2 194 3 450-4 800 El
2,5-4 m Y-bom ABC 2 194-3 412 2 850-4 200
Norra 95% 103
3,5-5,5m  Y-bom 4 794-6 614 5 300-7 200 El och lås

974



Datum: 2022-02-21 
Dnr: Tn 2022/45 
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Sektor teknik 
Emma Wiik 
Tf Gatuchef 
 

  
Tekniska nämnden 
 

 
 
 

Båtplatstaxa Mariestads hamn - komplettering 

Komplettering 

Reviderade taxans kostnadsökning  

Se bilaga Information om båtplatstaxa. 

 

Är taxan kostnadstäckande? 

Intäkter: 2 550 tkr (uthyrningsgrad 95%, även vinterförvaringsintäkt) 

Kostnader: 2 550 tkr (inkl. investeringsvolym om 1 500 tkr/år) 

  

Ökning i procent samt utredning av den årliga procentuella indexökningen? 

Indexökning 3%, ska täcka investeringsvolym, kapitalkostnad och ränta, denna täcks 
inte av tillförda medel från kommunstyrelsen utan ska finansieras av inkomna taxor.  

 

Taxan utvärderas årligen i och med årsbokslut för att säkerställa att taxan ligger på rätt 
nivå utifrån kostnadstäckning.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ks § 39                                                   Dnr 2021/00490 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan för suicidprevention 2022-2023. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 december 2021, § 420, att 
översända upprättat förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention 2022-
2023 på remiss till samtliga nämnder för skyndsam hantering. 

Svar har inkommit från fem nämnder; socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- 
och byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt överförmyndarnämnden. Samtliga 
nämnder ställer sig bakom handlingsplanen.  

Tekniska nämnden understryker vikten av ett kommunövergripande arbete och att 
suicidpreventivt arbete tas hänsyn till vid nybyggnation och vävs in i befintlig 
�S�U�R�M�H�N�W�P�R�G�H�O�O���V�D�P�W���N�R�S�S�O�D�V���W�L�O�O���N�R�P�P�X�Q�H�Q�V���P�n�O�D�U�E�H�W�H���µ�0�D�U�L�H�V�W�D�G���² en trygg 
�N�R�P�P�X�Q���I�|�U���D�O�O�D�µ���� 

Miljö- och byggnadsnämnden betonar att de genom kommunens fysiska planarbete 
har möjlighet att delta i det preventiva arbetet för att förebygga suicid.  

Överförmyndarnämnden framhäver ökad kompetens till ställföreträdare som har 
uppdrag inom nämndens verksamhetsområde. 

En redaktionell förändring har också behövts i och med kommunfullmäktiges beslut 
om omorganisation till förvaltningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Föreslagna aktiviteter kan komma generera kostnader för respektive nämnd, vilka 
hanteras inom verksamheternas ansvarsområden. 

Antagandet av själva handlingsplanen innebär inga extra kostnader för Mariestads 
kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet har påverkan ur social dimension. Suicidpreventivt arbete berör alla invånare 
oavsett kön, ålder, etnicitet, religiositet, sexuell läggning eller funktionshinder.  

Suicidpreventivt arbete går i linje med flera av de globala målen Agenda 2030, särskilt 
mål 3, god hälsa och välbefinnande och delmål 3.4, att minska antalet dödsfall till 
följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. 

Handlingsplanen stärker kommunens arbete för psykisk hälsa bland barn och unga, 
både direkt drabbade och som närstående. Suicidpreventivt arbete ingår även i 
arbetet att främja åldrande med livskvalitet och motverka ofrivillig ensamhet. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 35/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-11 

Avdelningschefens och folkhälsostrategens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-11 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 

Remissvar från socialnämnden Sn § 6, sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från utbildningsnämnden Unau § 6 sammanträdesdatum 2022-01-11 

Remissvar från tekniska nämnden Tn § 8 sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 16, sammanträdesdatum 2022-01-18 

Remissvar från överförmyndarnämnden, Öfn § 4 sammanträdesdatum 2022-02-10 

 
  

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Samtliga förvaltningschefer 
IFO-chef Anette Karlsson 
Folkhälsostrateg Linnea Wiljén 
 



 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2022-02-11 

Dnr: KS 2021/00490   
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 Susanne Wirdemo  

kommundirektör  
Kommunstyrelsen 

 

Kommunal handlingsplan suicidprevention 2022-
2023 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2023. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 december 2021,  
§ 420, att översända upprättat förslag till kommunal handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2023 på remiss till samtliga nämnder för 
skyndsam hantering. 

Svar har inkommit från fem nämnder; socialnämnd, 
utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, teknisk nämnd samt 
överförmyndarnämnd. Samtliga nämnder ställer sig bakom 
handlingsplanen. Tekniska nämnden understryker vikten av ett 
kommunövergripande arbete och att suicidpreventivt arbete tas 
hänsyn till vid nybyggnation och vävs in i befintlig projektmodell samt 
kopplas till kom�P�X�Q�H�Q�V���P�n�O�D�U�E�H�W�H���µ�0�D�U�L�H�V�W�D�G���² en trygg kommun för 
�D�O�O�D�µ�����0�L�O�M�|- och byggnadsnämnden betonar att de genom 
kommunens fysiska planarbete har möjlighet att delta i det preventiva 
arbetet för att förebygga suicid. Överförmyndarnämnden framhäver 
ökad kompetens till ställföreträdare som har uppdrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 

En redaktionell förändring har också behövts i och med 
kommunfullmäktiges beslut om omorganisation till förvaltningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Föreslagna aktiviteter kan komma generera kostnader för respektive 
nämnd, vilka hanteras inom verksamheternas ansvarsområden. 

Antagandet av själva handlingsplanen innebär inga extra kostnader för 
Mariestads kommun.  



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur miljömässig dimension.  

Social dimension 

Beslutet har påverkan ur social dimension. Suicidpreventivt arbete 
berör alla invånare oavsett kön, ålder, etnicitet, religiositet, sexuell 
läggning eller funktionshinder.  

Suicidpreventivt arbete går i linje med flera av de globala målen 
Agenda 2030, särskilt mål 3, god hälsa och välbefinnande och delmål 
3.4, att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar 
och främja mental hälsa. 

Handlingsplanen stärker kommunens arbete för psykisk hälsa bland 
barn och unga, både direkt drabbade och som närstående. 
Suicidpreventivt arbete ingår även i arbetet att främja åldrande med 
livskvalitet och motverka ofrivillig ensamhet.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-11 
 
Avdelningschef och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-11 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 

Remissvar från socialnämnden Sn § 6, sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från utbildningsnämnden Unau § 6 sammanträdesdatum 2022-01-11 

Remissvar från tekniska nämnden Tn § 8 sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 16, sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Remissvar från överförmyndarnämnden, Öfn § 4 sammanträdesdatum 2022-02-10 

 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Folkhälsostrateg Linnea Wiljén 
IFO-chef Anette Karlsson  
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Sektor stöd och omsorg 
Individ- och familjeomsorgen 
Anette Karlsson 

  
Kommunstyrelsen 

   

 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2023 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-12-21, Ksau § 420 att översända 
upprättat förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 på 
remiss till samtliga nämnder för skyndsam hantering. 

Svar har inkommit från fem nämnder; socialnämnd, utbildningsnämnd, miljö- och 
byggnadsnämnd, teknisk nämnd samt överförmyndarnämnd. Samtliga nämnder 
ställer sig bakom handlingsplanen. Tekniska nämnden understryker vikten av ett 
kommunövergripande arbete och att suicidpreventivt arbete tas hänsyn till vid 
nybyggnation och vävs in i befintlig projektmodell samt kopplas till kommunens 
�P�n�O�D�U�E�H�W�H���µ�0�D�U�L�H�V�W�D�G���² �H�Q���W�U�\�J�J���N�R�P�P�X�Q���I�|�U���D�O�O�D�µ. Miljö- och byggnadsnämnden 
betonar att de genom kommunens fysiska planarbete har möjlighet att delta i det 
preventiva arbetet för att förebygga suicid. Överförmyndarnämnden framhäver 
ökad kompetens till ställföreträdare som har uppdrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 
En redaktionell förändring har också behövts i och med kommunfullmäktiges 
beslut om omorganisation till förvaltningar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Föreslagna aktiviteter kan komma generera kostnader för respektive nämnd, vilka 
hanteras inom verksamheternas ansvarsområden. 

Antagandet av själva handlingsplanen innebär inga extra kostnader för 
kommunen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet har ingen påverkan ur miljömässig dimension.  
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Social dimension 

Beslutet har påverkan ur social dimension. Suicidpreventivt arbete berör alla 
invånare oavsett kön, ålder, etnicitet, religiositet, sexuell läggning eller 
funktionshinder.  

Suicidpreventivt arbete går i linje med flera av de globala målen Agenda 2030, 
särskilt mål 3, god hälsa och välbefinnande och delmål 3.4, att minska antalet 
dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. 

Handlingsplanen stärker kommunens arbete för psykisk hälsa bland barn och 
unga, både direkt drabbade och som närstående. Suicidpreventivt arbete ingår 
även i arbetet att främja åldrande med livskvalitet och motverka ofrivillig 
ensamhet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, upprättad 2022-02-08 av avdelningschef Anette Karlsson och 
Folkhälsostrateg Linnéa Wiljén. 

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 

Remissvar från socialnämnden Sn § 6, sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från utbildningsnämnden Unau § 6 sammanträdesdatum 2022-01-11 

Remissvar från tekninska nämnden Tn § 8 sammanträdesdatum 2022-01-25 

Remissvar från miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 16, sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Remissvar från överförmyndarnämnden, Öfn § 4 sammanträdesdatum 2022-02-10 

 

Anette Karlsson  Linnéa Wiljén 
Avdelningschef  Folkhälsostrateg 
 
 
Beslutet ska skickas till:  

Anette Karlsson 
Linnéa Wiljén 
Samtliga nämnder 



 

 

 

Handlingsplan för 
suicidprevention  2022-
2023 

Mariestads kommun  
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Datum: 2021-12-08 

Dnr: KS 2021/490 
Sida: 2 (10) 

 
 

 

Handlingsplan för suicidprevention 

Typ av styrdokument:  Plan 

Beslutsinstans:  Kommunfullmäktige 

Datum för antagande :  

Diarienummer:   

Dokumentet gäller för:   

Giltighetstid:  2022-2023 

Tidpunkt för aktualisering :  

Dokumentansvarig:  Folkhälsostrateg   

 

Strategi 

Översiktligt dokument som beskriver vägval och långsiktiga mål samt utgör grund för prioritering. 

Program 

Mellanform av strategi och plan. Uttrycker värdegrund och beskriver önskvärd utveckling samt vilka metoder som 

ska användas. 

�x Plan 

Är en instruktion som ger direktiv och beskriver konkreta mål och åtgärder. 

Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande genom att ge konkret stöd och 

ange ramar för handlingsutrymme. 

Regel 

Anger absoluta normer för medarbetarnas och verksamheternas agerande. Är tydliga och tillåter inte 

tolkningsutrymme 

Rutin och tillämpningsanvisning 

Detaljerad instruktion för hur en viss fråga ska hanteras. Innehåller handfasta råd och praktiska rekommendationer. 

Behandlar hur-frågor. 
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Inledning 

Trots att regeringen 2008 antog en nollvision avlider årligen cirka 1 500 personer i 
självmord. För unga har självmordstalen ökat med 0,85 procent sedan 1994.   
För att vända utvecklingen och minska självmordstalen krävs ett gemensamt och långsiktigt 
arbete med att förebygga självmorden på såväl nationell, regional och lokal nivå.  
Kommunernas arbete är i detta sammanhang mycket viktigt. Arbetet behöver utgå från en 
bred, samordnad och kommunövergripande ansats med tydliga uppdrag till kommunens 
samtliga förvaltningar 
Forskningen pekar på att det finns mycket att göra för att förebygga självmord och denna 
handlingsplan beskriver kommunens suicidpreventiva arbete.  
 

Mål med arbetet med handlingsplan  

Arbetet med handlingsplanen ska lyfta och synliggöra frågor som rör självmord. Målet är 
också att kartlägga och dokumentera behov av suicidpreventiva åtgärder inom kommunen, 
planera för genomförande av åtgärder samt klargöra samarbete med andra verksamheter i 
samhället. 
En plan för implementering, uppföljning och utvärdering samt hur denna ska redovisas 
ingår i handlingsplanen.  
 

Begrepp och definitioner   

I facklitteratur har ordet självmord alltmer kommit att ersättas av termen suicid. Orden 
används synonymt, ofta används båda termerna omväxlande i en och samma text. Vissa 
föredrar ordet suicid eftersom självmord kan leda tankarna till mord och kriminella 
handlingar, medan andra anser suicid vara ett alltför kliniskt och avståndstagande begrepp 
I föreliggande dokument används båda begreppen synonymt.   
 
Suicid   en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som 

leder till döden.   

Suicidförsök  livshotande eller skenbart livshotande beteende i avsikt att sätta 
sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt som inte leder 
till döden.  

Suicidprevention  kan till exempel vara utbildning, informationsinsatser, 
metodutveckling, begränsning av medel och metoder,  

efterlevandestöd för att förhindra och minska antalet suicidförsök 
och suicid.  
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Statistik  

I den statistik som presenteras nedan ingår både säkra och osäkra självmord under perioden 
2001-2019. Staplarna visar värdet 25,5 avseende män och 17,7 avseende kvinnor för 
Mariestads kommun samt jämförelser med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. 

 

 

Statistiken nedan visar en jämförelse mellan Mariestads kommun, Västra Götalands 
regionen och riket, där det visar att kommunen har högre antal suicid både bland män och 
kvinnor i jämförelse med regionen och riket i stort. 

 

Organisation och ledning  
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Handlingsplanen antas av kommunfullmäktige och det suicidpreventiva arbetet pågår 
med olika aktiviteter i kommunens samtliga förvaltningar. Varje förvaltning utser en 
kontaktperson som ansvarar för uppföljning och redovisning i respektive nämnd.  

Folkhälsostrateg, eller annan som utses av kommunstyrelsen, samordnar arbetet med 
implementering, uppföljning samt redovisning av arbetet till kommunstyrelsen.  

 

Resultat av kartläggning av pågående åtgärder  

Utbildningsinsatser 

Utbildning i dessa frågor är viktigt för att den som möter personer ska ha tillräcklig 
kunskap att våga fråga och ha förmåga att ta emot svaret och kunna lotsa personer rätt.  
 
�8�W�E�L�O�G�Q�L�Q�J���L���µPsykisk livräddning�µ har digitalt genomförts för allmänheten under våren 
2021. Det var ett stort intresse och platserna fylldes snabbt.  
 
För ett tiotal år sedan �J�H�Q�R�P�I�|�U�G�H�V���H�Q���X�W�E�L�O�G�Q�L�Q�J�V�V�D�W�V�Q�L�Q�J���L���µPsykisk livräddning�µ���I�|�U��
medarbetare i skolan, elevhälsan, och förvaltning stöd och omsorg (individ- och 
familjeomsorg, vård och omsorg samt funktionshinderområdet.  
Under våren har personal vid kommunens hem för vård eller boende fått utbildning om 
suicid och självskadebeteende.  
 
Rutiner och Riktlinjer 

I förvaltning utbildning och förvaltning stöd och omsorg finns rutiner för bemötande 
och arbete rörande suicidtankar, handlingar och fullbordade suicid. Dessa rutiner 
behöver göras kända bland medarbetarna.  
 
Efter en suicid behöver en särskild Händelseanalys genomföras tillsammans med hälso- 
och sjukvården. Sådan gemensam rutin saknas för närvarande. 
 
Stöd till anhöriga 

Kommunen har i nuläget ingen särskild organisation eller funktion som arbetar med 
stöd till anhöriga till personer med suicidala handlingar.  
 
Vilka forum finns för suicidpreventivt arbete 

Det finns flera forum för tidig upptäckt och tidigt stöd och andra insatser, i samarbete 
med förskola, skola, socialtjänst, samt hälso- och sjukvård och psykiatri. 

�x SAMBU - förskola,  
�x SAMBU - skola,  
�x PartsaM (Partsamverkan i Mariestad för barn och unga med företrädare från 

socialtjänst, skola, barn- och elevhälsa, hälso- och sjukvård, rehabmottagning, 
barnhabilitering och barn- och ungdomspyskiatrin)  

�x Tre-parten (Samverkan med företrädare från socialtjänst, hälso- och sjukvård 
och vuxenpsykiatrin) 
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�x Ungdomsmottagningen 
�x Samarbete med polis 
�x Samarbete med kyrkan 

 
Vilka andra suicidpreventiva insatser eller program finns i kommunen? 

I förvaltning utbildning pågår ett värdegrundsarbete och arbete mot mobbing barn och 
elever från förskolan. På flera skolor används modellen PAX, som involverar 
barnen/eleverna i arbetet.  

För ett antal år sedan utbildades personal inom förvaltning utbildning och förvaltning 
stöd och omsorg i Psykisk livräddning. Några fick dessutom en fördjupad utbildning. 
Detta har inte upprätthållits och kunskap har försvunnit i och med personalomsättning. 

 

Suicidprevention 

Suicidpreventiva insatser kan delas in i tre olika nivåer; universell, selektiv och indikativ 
suicidprevention. 

Universella insatser: handlar om främjande arbete som riktar sig till hela befolkningen 
med syftet att förhindra att personer hamnar i en situation där självmord ses som den enda 
utvägen, oavsett risknivå och syftar till att öka kunskap och minska stigma, samt att stärka 
personer innan lidande uppstår. Ökad sårbarhet för negativa reaktioner på livskriser och 
motgångar grundläggs tidigt och barn och ungdomar är därför en av de viktigare 
målgrupperna för de befolkningsinriktade insatserna, som i bästa fall även ger skyddande 
effekter livet ut.  
 
Selektiva insatser riktar sig till riskgrupper som på grund av påfrestande livshändelser 
såsom självmord i familjen, ensamhet och isolering, utanförskap, allvarlig kränkning, svåra 
sjukdomar (psykiska eller somatiska) har svårigheter att stå ut med det lidande som dessa 
livshändelser framkallar. Insatser att motverka påfrestande livshändelser och att stärka 
människors förmåga att hantera livskriser är exempel på viktiga åtgärder.   
Insatserna riktar sig till grupper som är mer utsatta för suicidrisk och exempelvis kan 
syfta till tidig upptäckt. Samtidigt är det viktigt att framhålla att varje enskild riskgrupp 
inte nödvändigtvis kräver särskilda insatser. Snarare handlar prevention i dessa grupper 
om att deras status som riskgrupp blir uppmärksammad.   

Indikerade insatser riktar sig till individer med risk för suicid. Insatserna kan exempelvis 
syfta till tidig upptäckt, vård och behandling men även åtgärder för att minska sociala och 
psykologiska problem.   
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Förvaltningarnas åtgärder och aktiviteter utifrån genomförd kartläggning förs in i en 
gemensam plan. 
 

Uppföljning och utvärdering  

Årligen sker en redovisning till respektive nämnd över det arbete som bedrivits under 
året. Senast februari ska nämndernas arbete för föregående år redovisas till 
kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Åtgärder/aktiviteter utifrån identifierade fokusområden     

      

Fokusområde Åtgärd/Aktivitet  
Ansvarig 
förvaltning Utförs Indikator  Uppföljning  

Utbildning och 
kompetenshöjande 
aktiviteter 

Grundutbildning till kommunens medarbetare, för att öka 
kunskapen för ökad förståelse och för att upptäcka 
personer med risk för suicid 

Kommunstyrelsen 
Påbörjas 2022 Antal utbildade 2023 

  

Fördjupad utbildning till de yrkesgrupper som möter 
personer som behöver vidare vägledning, stöd och 
behandling 

Äldreomsorg 
Social          
Utbildning          
Stab 

2022 Antal utbildade 2023 

  

Undersöka behovet av att utbilda utbildare i 
suicidpreventivt arbete för barn och unga, till exempel 
YAM (Youth Aware of Mental health) och/eller PAX 

Utbildning 2022 

Antal skolor som har 
genomfört evidensbaserat 
suicidpreventivt arbete 

2023 

  Information till kommuninvånare Kommunstyrelsen Start vår 2022 Genomförd aktivitet 2022 

  
Uppmärksamma 10 september, den internationella 
suicidpreventiva dagen 

Kommunstyrelsen 
2022 

Genomförd aktivitet      
Antal besökare 2023  

Fokusområde Åtgärd/Aktivitet  
Ansvarig 
förvaltning Utförs Indikator  Uppföljning  

Rutiner, riktlinjer 
och 
dokumentation 

Varje förvaltning ska ha väl kända rutiner för hur arbetet 
ska bedrivas när en person upptäcks med risk för suicid 
eller vid genomför suicid. 

Samtliga 
2022 Befintliga rutiner 2023 

  

För att säkerställa att hänsyn till suicidprevention tas vid 
nybyggnation i utemiljön, till exempel broar, införs ett 
suicidperspektiv i rutiner för detta. 

Samhällsbyggnad 
Tekniska 2022 Befintliga rutiner 2023 

  
Ett suicidpreventivt perspektiv inkluderas i skolornas planer 
mot diskriminering och kränkande behandling. Utbildning 2022 

Antal skolor som 
inkluderat 2022 
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suicidprevention i 
likabehandlingsplaner 

Fokusområde Åtgärd/Aktivitet  
Ansvarig 
förvaltning Utförs Indikator  Uppföljning  

Stöd till anhöriga 
och andra 

Kommunen inför ett suicidperspektiv i det stöd som idag 
erbjuds för anhöriga som vårdar eller stödjer en anhörig. 

Äldreomsorg 
Social 2022 

Genomförd aktivitet 
2023 

  

Kommunen initierar en dialog med ideella organisationer 
för samverkan kring exempelvis en lokal stödgrupp där 
anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående med 
suicidalt beteende har möjlighet att få stöd 

Stab 2022 Påbörjad dialog 2023 

  

En kartläggning ska genomföras för att identifiera de andra 
personer som berörs av ett suicidförsök eller suicid i syfte 
att upptäcka dessa och kunna hänvisa till råd och stöd. 

Stab 2022 Genomförd kartläggning 2023 

Fokusområde Åtgärd/Aktivitet  
Ansvarig 
förvaltning Utförs Indikator  Uppföljning  

Intern och extern 
samverkan 

Dialog för ett ökat samarbete med regionen för att få en 
säkerställd vårdkedja för personer med risk för suicid 

Social Vår 2022 Genomförd dialog 2022 

  

Dialog med ideella organisationer för samverkan om 
suicidprevention genom exempelvis en lokal 
samverkansgrupp där kommunen är samordningsansvarig 

Stab Höst 2022 
  

2023  

Fokusområde Åtgärd/Aktivitet  
Ansvarig 
förvaltning Utförs Indikator  Uppföljning  

Äldres ofrivilliga 
ensamhet Kartläggning av ofrivillig isolering bland äldre 

Äldreomsorg 
2022 

Genomförd kartläggning dec-22 

  Erbjuda aktiviteter Äldreomsorg 2022 
Antal deltagare i 
aktiviteter jmf 2021 med 
2023 

Dec 2022 
och 2023 



 

 



 

Överförmyndarnämnd 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Överförmyndarnämnd  

Öfn § 4                                                   Dnr 2022/00001  

Kommunal handlingsplan för suicidprevention (internremiss) 
  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att ställa sig bakom handlingsplanen för 
suicidprevention, genom ökad kompetens till ställföreträdare som tar sig an uppdrag 
inom nämndens verksamhetsområde.        

Bakgrund 

Sedan hösten 2020 finns en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. Denna är 
antagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och både hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget under hösten 2020. I princip alla 
kommuner i länet, så även Mariestad (KS 2020/395), har ställt sig bakom den 
länsgemensamma handlingsplanen. 
 
Under våren 2021 har ett förslag till handlingsplan för suicidprevention för Mariestads 
kommun tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från sektor stöd och 
omsorg, sektor utbildning och sektor ledning. Förslaget redovisades på kommunstyrelsens 
arbetsutskott i december 2021 och där togs beslutet att skicka förslaget på remiss till 
samtliga nämnder.  
 
Överförmyndarnämnden har inga egna anställda utan handläggarna tillhör 
kommunstyrelsens verksamhet. På grund av detta åligger det inte nämnden att följa upp 
frågor kring medarbetare. Detta innebär att det endast åligger nämnden att öka 
kompetensen bland ställföreträdare som tar sig an uppdrag inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån 
denna dimension.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Överförmyndarverksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån 
denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Överförmyndarverksamheten finner att handlingsplan för suicidprevention är ett bra 
verktyg i kompetensutveckling av gode män och förvaltare i syfte att fånga upp psykisk 
ohälsa hos huvudmän.   



 

Överförmyndarnämnd 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-02-10 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 

Kommunal handlingsplan för suicidprevention (internremiss).  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef 2022-01-24, Kommunal handlingsplan för 
suicidprevention (internremiss)     

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Chef för sektor ledning Åsa Alvner 
Enhetschef Ewa Sallova 
 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott  

UNAU § 6                                                   Dnr 2022/00016  

Internremiss - Kommunal handlingsplan suicidprevention 
  

Förslag till beslut i utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunal handlingsplan för 
suicidprevention.    

Bakgrund 

Sedan hösten 2020 finns en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Denna är antagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och både hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget under 
hösten 2020. I princip alla kommuner i länet, så även Mariestad (KS 2020/395), 
har ställt sig bakom den länsgemensamma handlingsplanen. I vårdsamverkan 
Skaraborg har en projektledare anställts hösten 2020 och kommer att fram till 
årsskiftet 2021/22 samordna och driva processer samt stödja regionens och 
kommunernas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma 
handlingsplanen. Ett uppdrag för projektledaren är att föreslå former för 
gemensamma händelseanalyser alternativt hur dessa kan användas för 
gemensamt lärande samt utvecklande av gemensamma preventiva insatser. 
Parallellt pågår ett arbete i Skaraborgs kommuner där strukturer för långsiktigt 
arbete med suicidprevention byggs upp. En aktivitet i den länsgemensamma 
handlingsplanen är att det i kommunerna ska framarbetas lokala 
handlingsplaner för suicidprevention. Det poängteras även vikten av att 
kommunens samtliga sektorer berörs av handlingsplanen. Kommunens 
dåvarande folkhälsostrateg startade upp arbetet med att forma en handlingsplan 
i kommunen under våren 2021 och en arbetsgrupp bildades. I arbetsgruppen 
ingår representanter från sektor stöd och omsorg, sektor utbildning och sektor 
ledning. Materialet har presenterats för kommunens ledningsgrupp 210506. 
Arbetsgruppen har nu färdigställt ett arbetsmaterial som kan översändas till 
nämnderna på remiss. 

Handlingsplanen följer den mall som vårdsamverkan tagit fram. Materialet 
innehåller förutom bakgrund och statistik, resultatet av en kartläggning av 
områdena:  

�‡ Utbildningsinsatser  

�‡ Rutiner och riktlinjer  

�‡ Stöd till anhöriga  

�‡ Vilka forum som finns för suicidpreventivt arbete, samt  

�‡ Vilka andra suicidpreventiva insatser eller program som finns i 
 kommunen.  

 

 



 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-11 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts § 6 

 

Resultatet av kartläggningen har sedan resulterat i förslag till olika aktiviteter.  

Sektor utbildning har varit representerat i arbetsgruppen av medarbetare inom 
Barn- och elevhälsan och sektorns ledningsgrupp har tagit del av förslaget till 
aktiviteter gällande sektor utbildning i Handlingsplan för suicidprevention. 
Ledningsgruppen har inga ytterligare förslag till aktiviteter.          

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Remiss: Förslag till kommunal handlingsplan för 
suicidprevention" upprättad av utbildningschef. 

Handlingsplan för suicidprevention, Mariestads kommun. 

 

 

Expedierats till: 
Utbildningsnämnden  

 



 

Socialnämnden s ammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden  

Sn § 6                                                   Dnr 2022/00001  

Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 
  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Handlingsplan för suicidprevention 
2022-2023.       

Bakgrund 

Sedan hösten 2020 finns en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Denna är antagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och både Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget under 
hösten 2020. I princip alla kommuner i länet, så även Mariestad (KS 2020/395), 
har ställt sig bakom den länsgemensamma handlingsplanen.  
 
I vårdsamverkan Skaraborg har en projektledare anställts hösten 2020 och 
kommer att fram till årsskiftet 2021/22 samordna och driva processer samt 
stödja regionens och kommunernas gemensamma arbete utifrån den 
länsgemensamma handlingsplanen. Parallellt pågår ett arbete i Skaraborgs 
kommuner där strukturer för långsiktigt arbete med suicidprevention byggs 
upp.  
 
En aktivitet i den länsgemensamma handlingsplanen är att det i kommunerna 
ska framarbetas lokala handlingsplaner för suicidprevention. Det poängteras 
även vikten av att kommunens samtliga sektorer berörs av handlingsplanen.  
 
De aktiviteter som föreslås i handlingsplanen skulle föra det suicidpreventiva 
arbetet i kommunen framåt. Socialnämnden har inga övriga synpunkter än att 
ställa sig bakom det framarbetade förslaget.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. socialchef Elizabeth Lindholm Hahne,  
2021-12-28 
 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 420/21 



 

Socialnämnden s ammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Arbetsmaterial Handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 
 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020-2025      

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tf. socialchef Elizabeth Lindholm Hahne/Annika Larsson Maspers 
Avdelningschef barn och unga/LSS Anette Karlsson 

 



 

Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2021/00514  

Remissvar - Kommunal handlingsplan suicidprevention 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har följande att yttra gällande ”Kommunal handlingsplan för 
suicidprevention”.  

- Rutiner och riktlinjer som rör samtliga bör tas fram kommunövergripande.  

- Rutiner för suicidprevention för nybyggnationer i utemiljö bör inarbetas i 
befintlig projektmodell samt kopplas till kommunens målarbete ”Mariestad – 
en trygg kommun för alla”.  

Bakgrund 

Sedan hösten 2020 finns en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Denna är antagen av Vårdsamverkan i Västra Götaland och både hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och VästKoms styrelse har ställt sig bakom förslaget under hösten 
2020. I princip alla kommuner i länet, så även Mariestad (KS 2020/395), har ställt sig 
bakom den länsgemensamma handlingsplanen.  

I vårdsamverkan Skaraborg har en projektledare anställts hösten 2020 och kommer 
att fram till årsskiftet 2021/22 samordna och driva processer samt stödja regionens 
och kommunernas gemensamma arbete utifrån den länsgemensamma 
handlingsplanen. Ett uppdrag för projektledaren är att föreslå former för 
gemensamma händelseanalyser alternativt hur dessa kan användas för gemensamt 
lärande samt utvecklande av gemensamma preventiva insatser.  

Parallellt pågår ett arbete i Skaraborgs kommuner där strukturer för långsiktigt arbete 
med suicidprevention byggs upp. En aktivitet i den länsgemensamma 
handlingsplanen är att det i kommunerna ska framarbetas lokala handlingsplaner för 
suicidprevention. Det poängteras även vikten av att kommunens samtliga sektorer 
berörs av handlingsplanen. Kommunens dåvarande folkhälsostrateg startade upp 
arbetet med att forma en handlingsplan i kommunen under våren 2021 och en 
arbetsgrupp bildades. I arbetsgruppen ingår representanter från sektor stöd och 
omsorg, sektor utbildning och sektor ledning. Materialet har presenterats för 
kommunens ledningsgrupp våren 2021 och arbetsgruppen har nu färdigställt ett 
arbetsmaterial som kan översändas till nämnderna på remiss. 



 

Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Handlingsplanen följer den mall som vårdsamverkan tagit fram. Materialet innehåller 
förutom bakgrund och statistik, resultatet av en kartläggning av områdena:  

- Utbildningsinsatser  

- Rutiner och riktlinjer  

- Stöd till anhöriga  

- Vilka forum som finns för suicidpreventivt arbete, samt  

- Vilka andra suicidpreventiva insatser eller program som finns i kommunen.  

 

Resultatet av kartläggningen har sedan resulterat i förslag till olika aktiviteter.  

Sektor teknik har tagit del av förslaget till aktiviteter gällande sektor teknik i 
Handlingsplan för suicidprevention. Sektor teknik framhåller att rutiner och riktlinjer 
som rör samtliga bör tas fram kommunövergripande för att få en tydlig styrning.  

Sektor teknik framhåller ytterligare att aktiviteten som rör sektor teknik ”rutiner 
införs för att säkerställa och att hänsyn till suicidprevention vid nybyggnation i 
utemiljön, till exempel broar” bör inarbetas i befintlig projektmodell samt kopplas till 
kommunens målarbete ”Mariestad – en trygg kommun för alla”.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Tnau § 10/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-01-11 

Tjänsteskrivelse upprättad 2022-01-10 

Handlingsplan för suicidprevention, Mariestads kommun.  

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
T f gatuchef Emma Wiik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (info@mariestad.se) 
IFO-chef Anette Karlsson 

  

 



 

Miljö - och byggnadsnämnden 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö -och byggnadsnämnden  

MBN § 16                                                   Dnr 2022/00017  

Remiss Förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention 
Dnr:2021MBN2950 
    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden är en del av kommunens fysiska planarbete och har där 
möjlighet att delta i det preventiva arbetet för att förebygga suicid.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända upprättat förslag till 
kommunal handlingsplan för suicidprevention 2022-2023 på remiss till samtliga 
nämnder för skyndsam hantering.  

Remissvaren ska ha inkommit till kommunstyrelsen (administrativa enheten) senast 
den 31 januari 2022.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Inte tillämpligt ur miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Inte tillämpligt ur miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Bedömning ur social dimension 

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att delta aktivt när det gäller att 
skapa en trygg och säker kommun för alla. Den bebyggda miljön har en stor 
betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. Nämnden 
deltar aktivt i den fysiska planeringen och använder sin kompetens vid kontroll och 
tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och hållbara miljöer för kommunens 
medborgare.  

Underlag för beslut 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Förslag till kommunal handlingsplan för suicidprevention     

Expedierats till:  
Kommunstyrelsen i Mariestad 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 1 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen  

Ks § 36                                                   Dnr 2021/00105 

Revidering av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till förbundsordning 
för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Den reviderade 
förbundsordningen ska gälla från och med 2022-04-01. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska hålla en för 
medlemskommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och 
Gullspång gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778), annars åvilar var och en av medlemskommunerna. 

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två 
tillfällen fattat beslut som kräver ändring av förbundsordning; ändrat ägande av 
fastigheter nyttjade av räddningstjänstförbundet samt ny fördelningsnyckel avseende 
kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna. 

Nuvarande lydelse samt ny lydelse av § 11 Kostnadstäckning i förbundsordningen 
framgår i bifogat förslag till ändring av förbundsordningen. Den nya lydelsen har 
samverkats med förbundets jurist (Skövde kommuns stadsjurist). 

Ändringarna i förbundsordningen ska godkännas och antas av samtliga 
medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras. 

Direktionen har vid sitt sammanträde den 16 december 2021, § 109, beslutat att anta 
förändring av förbundsordningen § 11 gällande fördelning av fastighetskostnader. 
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 28 januari 2022, § 4, att anta 
fördelningsnyckel samt adekvat förändring av förbundsordning. Förbundet 
hemställer hos respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att godkänna 
förslaget till förändring i förbundsordningen att gälla från och med 2022-04-01. 

Den nya förbundsordningen innebär en ny fördelningsnyckel från 26,27 procent till 
26,57 procent att gälla från och med 2023-01-01.  

I samband med att eventuellt fler medlemskommuner ansluter sig bör det ske en 
revidering av förbundsordningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 51/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-01 

Protokoll från direktionens sammanträde 2021-12-16 D § 109 

Protokoll från direktionens sammanträde 2022-01-28 D § 4 

 
  

Expedieras till: 
RÖS raddningstjansten@rtos.se    
Stf räddningschef Hans Ingberg hans.ingbert@rtos.se  

mailto:raddningstjansten@rtos.se
mailto:hans.ingbert@rtos.se


 

 
 

 
 
 

  
 Datum: 2022-03-03 

Dnr: KS 2021/00105   
Sida: 1 (2) 

 

  

 
 Susanne Wirdemo  

kommundirektör  
Kommunstyrelsen 

 

Revidering av förbundsordning för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till 
förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg. Den reviderade förbundsordningen ska gälla från och med  
2022-04-01. 

 
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska hålla en för 
medlemskommunerna Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och 
Gullspång gemensam räddningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.  
 
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har 
vid två tillfällen fattat beslut som kräver ändring av förbundsordning; ändrat 
ägande av fastigheter nyttjade av räddningstjänstförbundet samt ny 
fördelningsnyckel avseende kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna. 
 
Nuvarande lydelse samt ny lydelse av § 11 Kostnadstäckning i 
förbundsordningen framgår i bifogat förslag till ändring av förbundsordningen. 
Den nya lydelsen har samverkats med förbundets jurist (Skövde kommuns 
stadsjurist). 
 
Ändringarna i förbundsordningen ska godkännas och antas av samtliga 
medlemskommuners fullmäktige innan förbundsordningen kan ändras. 
 
Direktionen har vid sitt sammanträde den 16 december 2021, § 109, beslutat att 
anta förändring av förbundsordningen § 11 gällande fördelning av 
fastighetskostnader. Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 28 januari 
2022, § 4, att anta fördelningsnyckel samt adekvat förändring av 
förbundsordning. Förbundet hemställer hos respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till förändring i förbundsordningen 
att gälla från och med 2022-04-01. 



 
  Sida 
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Den nya förbundsordningen innebär en ny fördelningsnyckel från 26,27 
procent till 26,57 procent att gälla från och med 2023-01-01.  
 
I samband med att eventuellt fler medlemskommuner ansluter sig bör det ske 
en revidering av förbundsordningen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 
 
Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-01 
 
Protokoll från direktionens sammanträde 2021-12-16 D § 109 
 
Protokoll från direktionens sammanträde 2022-01-28 D § 4 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
RÖS raddningstjansten@rtos.se   
Stf räddningschef Hans Ingberg  
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Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

§ 1 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, 
Karlsborgs och Gullspångs kommuner. 

§ 2 Ändamål 

Kommunalförbundet skall hålla en för medlemskommunerna gemensam rädd-
ningstjänst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar 
var och en av medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet skall ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador 
till följd av bränder förebyggs samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att 
åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder och ansvara för sotning (rengö-
ring) och brandskyddskontroll som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778), annars åvilar var och en av medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet skall vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och därvid ansvara för de 
uppgifter som annars åvilar var och en av medlemskommunerna. Ansvaret syftar 
till att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom 
som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller 
explosiva varor. 

Kommunalförbundet skall tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas 
personal inom ramen för medlemskommunernas ansvar enligt lagen om skydd 
mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och ex-
plosiva varor. 

Kommunalförbundet skall fullgöra de uppgifter inom det civila försvaret som, en-
ligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars åvilar medlemskommu-
nerna beträffande räddningstjänst under höjd beredskap. 

§ 3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Östra Skaraborg och skall ha 
sitt säte i Skövde. 

§ 4 Varaktighet  

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 
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§ 5 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. 

§ 6 Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen är nämnd för räddningstjänsten och det civila försvaret vad 
avser uppgifterna i 2 §. Den skall bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. Med-
lemskommunerna utser vardera två ledamöter och två ersättare. Ordförandeposten 
innehas av Skövde kommun. Posterna som förste vice ordförande och andre vice 
ordförande alterneras årsvis mellan övriga kommuner. 

Inom direktionen skall finnas ett presidium bestående av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Vid för-
fall åligger det ledamot att själv kalla sin ersättare. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare 
samt deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kap. 3-5§§ och 7§kommunallagen 
(SFS 2017:725). 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden  

Kungörelser och tillkännagivanden om justering av protokoll skall ske på för-
budnets anslagstavla. 
 

§ 7b  Anslagstavla 

Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan 
ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen. 

§ 8 Styrning och förvaltning 

Förbundsdirektionen skall styra verksamheten. 

För förvaltning och verkställighet av förbundsdirektionens beslut ansvarar rädd-
ningschefen/förbundschefen. 

Förbundsdirektionen upprättar en arbetsordning och en delegationsordning för 
verksamheten. 
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§ 9 Ledning under höjd beredskap 

Ledningen av de delar av det civila försvaret som enligt 2 § ankommer på Kom-
munalförbundet skall under höjd beredskap handhas av förbundsdirektionen. 

§ 10 Räkenskaper och kassaförvaltning 

Kommunalförbundet skall tills förbundsdirektionen beslutar annat, under för-
bundsdirektionens ansvar, träffa avtal om tjänster avseende räkenskaper och 
kassaförvaltning med ekonomikontoret i Skövde kommun. 

§ 11 Kostnadstäckning (tidigare lydelse som utgår efter beslut om ny lydelse 
nedan) 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de icke täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 

Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Skövde kommun 
svarar för 37,39 %, Mariestads kommun för 26,27 % Tibro kommun för 7,01 %, 
Töreboda kommun för 7,01 %, Hjo kommun för 7,01 %, Karlsborgs kommun för 
7,01 % och Gullspångs kommun för 8,31 %. 

Medlemsavgiften betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med en fjärdedel av för 
året budgeterat belopp. 

Medlemskommunerna skall kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga er-
sättning, enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning kommunalför-
bundet genomfört enligt § 2. 

§ 11 Kostnadstäckning (ny lydelse) 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna 
ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt följande kostnadsfördelning. 

Kommun t.o.m 2022-12-31 Fr.o.m 2023-01-01 

Skövde kommun 37,39 % 37,45 % 

Mariestads kommun 26,27 % 26,57 % 

Tibro kommun 7,01 % 7,47 % 

Töreboda kommun 7,01 % 6,98 % 

Hjo kommun 7,01 % 6,95 % 

Karlsborgs kommun 7,01 % 6,21 % 

Gullspångs kommun 8,31 % 8,37 % 

Summa 100,0 % 100,0 % 
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Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för loka-
ler och fastigheter som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader 
ska särredovisas från övriga verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighets-
kostnader respektive gemensamma fastighetskostnader.  

Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används 
eller skapas för enskild medlemskommuns räkning. Dessa kostnader hanteras av 
den enskilda medlemskommunen. Gemensamma fastighetskostnader är kostnader 
för lokaler och fastigheter som används eller skapas för gemensamma angelägen-
heter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner gemensamt enligt 
ovanstående kostnadsfördelning. 

Bidrag från förbundsmedlemmarna betalas mot faktura kvartalsvis i förskott med 
en fjärdedel av för året budgeterat belopp. 

Medlemskommunerna skall kvartalsvis i efterskott mot tilläggsfaktura erlägga er-
sättning, enligt av direktionen fastställd taxa, för den utbildning kommunalför-
bundet genomfört enligt § 2. 

§ 11b Räddningsinsatser som medför betydande kostnader 

Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader skall kostnaderna för rädd-
ningsinsatsen bäras av den/de medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genom-
förts. 

Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av det 
sammanlagda skatteunderlaget, för året före det år då kostnaderna uppkommit, för 
den/de medlemskommunen/-erna där räddningsinsatsen genomförts. Om flera 
medlemskommuner berörs fördelas kostnaderna dem emellan i samma förhållande 
som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.  

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg äger rätt att besluta om annan 
fördelning i särskilda fall. 

§ 12 Lån, borgen mm 

Kommunalförbundet får inte ta upp lån till högre belopp än 30 miljoner kronor 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan för-
bundsmedlemmarnas godkännande. 

Kommunalförbundet får avsätta medel till fonder. 

§ 13 Andel tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets till-
gångar och skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till för-
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bundsverksamheten, dels i form av kostnadstäckningsbidrag enligt § 11 och dels i 
form av räddningsfordon och räddningsmateriel. 

Nu angivna grunder skall även tillämpas vid skifte av Kommunalförbundets be-
hållna tillgångar vid upplösning eller utträde för enskild kommun.  

Vid utträde eller upplösning av kommunalförbundet skall eftersträvas att med-
lemskommunerna vid fördelning av räddningsfordon och räddningsmateriel erhål-
ler erforderliga resurser för att kunna bedriva räddningstjänst i egen regi. Brand-
stationer överlåts till respektive kommun till bokfört värde. 

§ 14 Budget 

Förbundsdirektionen skall under september månad fastställa budgeten vid ett för-
bundsdirektionssammanträde som är offentligt. 

Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets an-
slagstavla. 

Vid förbundsdirektionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommun-
fullmäktige rätt att yttra sig. 

§ 15 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som di-
rektionen. Revisorer väljs genom att medlemskommunerna, enligt en rullande tur-
ordning mellan kommunerna i bokstavsordning (Gullspång, Hjo, Karlsborg, Ma-
riestad, Skövde, Tibro och Töreboda), väljer en vardera.  

Den förste i turordningen är ordförande. 

§ 16 Ändring av förbundsordning 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall beredas av förbundsdirekt-
ionen och antas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

§ 17 Utträde 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap. 18 § i kommunal-
lagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägning-
en. 

§ 18 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar avgörs i allmän domstol. 
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§ 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i 
enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.  

Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan medverkan av 
denne.  

Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare med fast ar-
vode hos den egna kommunen. 

§ 20 Medlemskommuns rätt att väcka ärende hos kommunalförbundet 

Kommunstyrelsen hos en medlemskommun äger rätt att väcka ärende hos kom-
munalförbundet. 

§ 21 Information  

Information till medlemmarna sker genom översändande av protokoll från för-
bundsdirektionens sammanträden, samt årsredovisning, budget och bokslut. 

På begäran från medlemskommun skall kommunalförbundet lämna information 
om verksamheten. 

§ 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid 
det sammanträde där direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde 
är öppet för allmänheten och ska tillkännages på kommunalförbundets anslags-
tavla. 

§ 23 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet skall ansökan 
behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem 
får ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbun-
det fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när 
samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 
förbundsmedlemmarna. 
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Skövde 2022--..... Tibro 2022--..... 
SKÖVDE KOMMUN TIBRO KOMMUN 
 
 

 

Katarina Jonsson 
Kommunalråd  

 Rolf Eriksson 
Kommunalråd  

 

 
 

   

Tomas Fellbrandt 
Kommundirektör 

 Kristina Lundgren 
Kommunchef 

 

 
Hjo 2022--..... Karlsborg 2022--..... 
HJO KOMMUN KARLSBORGS KOMMUN 
 
 

 

Catrin Hulmarker 
Kommunalråd 

 Catarina Davidsson 
Kommunalråd 

 

 
 

   

Eva Ulfenborg 
Kommunchef 

 Kajsa Eriksson Larsson 
Kommunchef 

 

 
Mariestad 2022--..... Töreboda 2022--..... 
MARIESTADS KOMMUN TÖREBODA KOMMUN 
 
 

 

Johan Abrahamsson 
Kommunalråd 

 Bengt Sjöberg 
Kommunalråd 

 

 
 

   

Susanne Wirdemo 
Kommunchef 

 Michael Nordin 
Kommunchef 

 

 
Gullspång 2022--.....  
GULLSPÅNGS KOMMUN  
 
 

 

Carina Gullberg 
Kommunalråd 

   

 
 

   

Mats Öman 
Kommunchef 
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