
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 26 september 2022 kl. 18.00- 
Plats: Sammanträdesrum Vänersalen 

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 26 september 

Jan Wahn 
ordförande 

Daniel Bohman 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag 
Anette Karlsson (M) 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) 

1. n
k 

Anmälningsärenden  

2. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

3. n
k 

Anmälan av nya motioner  

4. n
k 

Frågor och interpellationer  

5. n
k 

Medborgarförslag om att göra 
Mariestad till ett centrum för 
besöksnäringen över området 
mellan Vänern och Vättern 

Kl. 18.20-18.30 

Björn Berggren 

http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige
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ÄRENDELISTA  
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Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023 
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Avfallstaxa för Avfall & 
Återvinning Skaraborg (AÅS) 2023 

 

8. n
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Förslag till nämndsorganisation 
samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 

Kompletterande underlag publiceras på 
sammanträdesdagen 

9. n
k 

Revidering av reglementet för 
arvoden och traktamenten till 
förtroendevalda 

Kompletterande underlag publiceras på 
sammanträdesdagen 

10. n
k 

Revidering av reglemente för 
MTG-gemensam lönenämnd 

 

11.  Reviderat samverkansavtal för 
MTG-gemensam lönenämnd 

Kompletterande underlag publiceras på 
sammanträdesdagen 

12. n
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Riktlinje för hantering av motioner 
och medborgarförslag 

 

13. n
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Motion om utflykter  

14. n
k 

Motion om skolfrukost  

15. n
k 

Motion om friskvårdsbidrag  

16. n
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Partistöd till Sverigedemokraterna 
2022 
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Valärenden   
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Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 90                                                   Dnr 2021/00409  

Medborgarförslag om uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i 
Sjötorp 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med Avfall och 
Återvinning Skaraborgs (AÅS) remissyttrande daterat 2022-05-23.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska upprätta en 
upphämtningsplats för trädgårdsavfall i Sjötorp. Förslagsgivaren skriver i sitt förslag 
att det vore lämpligt med en lokal uppsamlingsplats ur miljösynpunkt då resorna till 
Bångahagens återvinningsstation i Mariestad skulle minska.   

Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. (Kf § 87/21) 

Ansvaret för insamling av trädgårdsavfall från hushåll ligger hos Avfall och 
Återvinning Skaraborg (AÅS). Mariestads kommun har därför begärt yttrande 
gällande uppsamlingsplats för trädgårdsavfall i Sjötorp från Avfall och Återvinning 
Skaraborg.  

Enligt AÅS är sorteringskvalité otillräcklig och försvårar ett verkligt resursutnyttjande 
av avfall varför insamling av trädgårdsavfall via obevakade containrar bedöms vara 
mindre lämpligt ur kvalitetssynpunkt. För närvarande samlas därför trädgårdsavfallet 
in på bemannade återvinningscentraler, såsom till exempel på Bångahagens ÅVC i 
Mariestad.  

Samma frågeställning inkom till Mariestads kommun 2018 då förslaget avslogs.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget påverkar inte ur ekonomisk dimension då ansvaret för avfall ligger hos 
AÅS.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Förslaget bedöms enligt yttrande från AÅS inte påverka ur miljömässig dimension då 
sorteringskvalitén är otillräcklig och försvårar ett verkligt resursutnyttjande.  

Bedömning ur social dimension 

Förslaget bedöms inte påverka ur social dimension.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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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 § 97/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-05-31 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2022-05-27 

Yttrande från AÅS 2022-05-23 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad för anmälan 
Förslagsställaren 
Gatuchef Simon Ravik 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 114                                                   Dnr 2022/00249 

Svar på revisionsrapport om kommunstyrelsens arbete med att 
beakta barnkonventionen 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande sig till kommunrevisionen enligt 
upprättat förslag, daterat 2022-07-12. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande till kommunrevisionen. 

3. De av kommunrevisionen rekommenderade åtgärderna ska följas upp under 
2023. 

4. Redan existerande styrdokument kopplade till Mariestads kommuns arbete med 
Barnkonventionen ska revideras och slås samman till ett övergripande 
styrdokument för kommunens verksamheter som helhet. 

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat kommunens arbete med att 
beakta barnkonventionen. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens ledning, 
styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv.  

Revisionsrapporten överlämnades till kommunstyrelsen den 15 juni 2022. Med 
utgångspunkt i rapporten rekommenderar kommunrevisionen att kommunstyrelsen 
ska:  

 Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument 

 Utveckla systematik och former för att tillgodose barns rätt till dialog och 
delaktighet, samt inflytande i olika arbets- och beslutsprocesser 

 Stärka uppföljningen av hur barnkonventionen efterlevs och beaktas, och 
tydliggör kraven på styrelse och nämnders redovisning i arbetet med 
årsredovisningen.  

Kommunrevisionen önskar svar på vidtagna åtgärder utifrån ovanstående 
rekommendationer senast den 15 september 2022.  

Staben har utarbetat ett svar till revisionen med kommentarer gällande 
rekommendationerna i granskningen samt beskrivningar av pågående och planerat 
arbete för att ytterligare utveckla och förstärka barnrättsarbetet i kommunen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet anses inte få några miljömässiga konsekvenser för varken invånare eller 
barn, men ärendet viktigt ur aspekten att det bidrar till att tydliggöra hur kommunen 
ska fortsätta att utveckla, förstärka och följa upp barnrättsarbetet i sina verksamheter.  
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Bedömning ur social dimension 

Att Mariestads kommun fortsätter sitt arbete med att tydliggöra strukturer, former 
och rutiner för att kunna ta tillvara barns åsikter och möjligheter till delaktighet, 
inflytande och dialog inom de områden som kommunen ansvar för är angeläget då 
det är ett lagkrav (barnkonventionen) som bland annat syftar till att ökad demokrati, 
ökad jämlikhet och alla invånares möjlighet att påverka sina levnadsvillkor, oavsett 
ålder.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ärendet anses inte få några direkt ekonomiska konsekvenser för varken invånare eller 
kommunens verksamheter, men ärendet viktigt ur aspekten att det bidrar till att 
tydliggöra hur kommunen ska fortsätta att utveckla, förstärka och följa upp 
barnrättsarbetet i sina verksamheter.  

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande sig till kommunrevisionen enligt upprättat 
förslag, daterat 2022-07-12. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande till kommunrevisionen. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut: 

 De av kommunrevisionen rekommenderade åtgärderna ska följas upp under 2023. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande och yrkar på 
ytterligare tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut enligt följande: 

 Redan existerande styrdokument kopplade till Mariestads kommuns arbete med 
Barnkonventionen ska revideras och slås samman till ett övergripande styrdokument 
för kommunens verksamheter som helhet. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut med 
Ida Ekeroth Claussons (S) och eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet därmed. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-05 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-12 

Svar med kommentarer till revisionsrapporten om kommunens arbete med att beakta 
barnkonventionen, daterad 2022-07-12 

Revisionsrapport PwC, Granskning av kommunens arbete med att beakta 
barnkonventionen, daterad juni 2022 

Yttrande från kommunrevisionen avseende revisionsrapport, daterad 2022-06-15 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Kommunrevisionen (ordföranden) 
Stabschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson 
Folkhälsostrateg Linnea Wiljén 

Socialchef Anitta Into 



Datum: 2022-07-12 
Dnr: KS 2022/249 
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Svar med kommentarer till revisionsrapporten om 

kommunens arbete med att beakta barnkonventionen 

Granskningen – revisorernas sammanfattning 

Kommunrevisionens bedömning utifrån genomförd granskning är att 

kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning inte är helt ändamålsenlig utifrån 

ett barnrättsperspektiv.  

Granskningen visar att det finns mål inom ramen för kommunfullmäktiges mål som kan 

kopplas till barn, till exempel barns trygghet och fullständig skolgång. Det finns också 

aktiviteter inom ramen för kommunens arbete med Agenda 2030 och folkhälsoplanen 

som kan kopplas till barnkonventionens intentioner gällande barns delaktighet och 

inflytande i beslut.  

Kommunfullmäktige har beslutat att inkludera barnkonventionen i ärendeberedningen 

genom att ändra kommunens mall för tjänsteskrivelser och att kommunens 

årsredovisning ska innehålla en redogörelse för hur kommunen arbetat med 

barnkonventionen under året.  

I granskningen konstateras även att det finns enskilda goda exempel från 

verksamheterna där utbildningar gällande barnkonventionen erbjudits och genomförts, 

främst inom socialförvaltningens verksamheter.  

Granskningen visar dock att det inte har genomförts några särskilda analyser inför att 

barnkonventionen skulle bli lag. Det har inte heller genomförts några 

kommunövergripande utbildningsinsatser eller andra, från central nivå, 

kompetenshöjande insatser inom området för kommunens medarbetare, chefer eller 

förtroendevalda. Revisionen är osäker på om det finns tillräcklig kompetens om 

barnkonventionen och dess innebörd inom kommunens verksamheter och man är 

också osäker på hur kommunstyrelsens har verkat för att säkerställa kompetens inom 

området.  

Granskningen visar också att kommunstyrelsen inte systematiskt följt aktuell statistik 

som rör barns situation och levnadsvillkor, och att det som återrapporterats i 

årsredovisningen har varit begränsat till en förvaltning och inte omfattar hela 

kommunens verksamhet. Revisonens bedömning är därför att återrapporteringen är 

något outvecklad och att det krävs en tydligare struktur med avstämningar för att 

säkerställa att barnrättsarbetet i samtliga förvaltningar följs upp och återrapporteras som 

en del av kommunstyrelsens styrning och uppsikt. 
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Kommunrevisionen rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

 Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument 

 Utveckla systematik och former för att tillgodose barns rätt till dialog och 

delaktighet, samt inflytande i olika arbets- och beslutsprocesser. 

 Stärka uppföljningen av hur barnkonventionen efterlevs och beaktas, och 

tydliggör kraven på styrelse och nämnders redovisning i arbetet med 

årsredovisningen. 

Svar på rekommendationerna 

Rekommendation 1:  

Inkludera att tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument 

Granskningen menar att kommunen delvis uppfyller frågan om kommunens 

styrdokument innefattar ett barnrättsperspektiv.  

Kommunens övergripande styrande dokument, det vill säga målstyrningsmodellen, 

strategi för Agenda 2030 och folkhälsoplanen omfattar/berör alla barnkonventionen 

och dess roll och intentioner. Barnkonventionen är också inkluderad i 

ärendeberedningen på så sätt att kommunens mall för tjänsteskrivelser innefattar avsnitt 

där barns rättigheter särskilt ska belysas utifrån de tre dimensionerna miljömässig, social 

och ekonomisk dimension. Kommunens årsredovisning innehåller också en årlig 

redogörelse över hur kommunen har arbetat med barnkonventionen. 

PwC bedömmer dock att barnkonventionen med fördel kan förtydligas i kommunens 

centrala styrdokument för att i större utsträckning säkerställa att ett barnrättsprespektiv 

genomsyrar hela kommunens arbete. Detta hade enligt PwC även berikat uppföljningen 

av barnkonventionen som ska återges i årsredovisningen.  

Svar/förslag på åtgärd: 

För att åstadkomma detta skulle förslagsvis ett arbete göras för att se över hur, och 

vilka, centrala styrdokument ska utformas för att tillgodose barnrättsperspektivet på ett 

enklare och tydligare sätt. Eventuellt skulle framtagande av kompletterande strukturer 

och rutiner för barnrättsarbetet kunna bidra till ett mer strukturellt arbete och 

kontinuerligt hantering av barnrättsperspektivet. Barnrättsperspektivet skulle kunna 

komma till tydligare uttryck om förvaltningar och verksamheter gör bedömningar av på 

vilket sätt deras verksamheter berörs av de skyldigheter som följer av barnkonventionen 

och inarbeta detta i respektive verksamhetsplan (som också är en del av 

målstyrningsmodellen och de fastställda ekonomiska redovisningarna, tertialerna). Detta 

skulle med fördel göra det enklare att följa upp arbetet med konventionen i 

årsredovisningen. 

Rekommendation 2:  

Utveckla systematik och former för att tillgodose barns rätt till dialog och delaktighet, 

samt inflytande i olika arbets- och beslutsprocesser 
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Granskningen visar att kommunen delvis uppfyller frågorna om det finns former för 

hur barns bästa tillvaratas i arbets- och beslutsprocesser samt om det finns former för 

dialog och inflytande för barn och unga i beslutsprocesser.  

Det finns former för bedömning och fastställande av barnets bästa i den ordinarie 

besluts- och ärendeprocessen. Barns bästa och barnrättsperspektivet ska beaktas vid 

beslut och genom en miljömässig, social och ekonomisk dimension. PwC ser positivt på 

att detta har införts och därigenom prövar olika perspektiv, inklusive 

barnrättsperspektivet.  

Granskningen visar att det finns fler goda exempel på former för dialog och inflytande 

för barn, bland annat inom socialförvaltnings verksamheter men även vid framtagande 

av kommunens översiktsplan och vision. Det finns också inplanerade aktiviteter där 

barn kommer att inolveras (t ex mobilt dialoglabb). PwC menar dock att det saknas 

tillräckliga systematiska former på en övergripande nivå för att säkerställa barns rätt att 

utrycka sin mening och höras i frågor som rör barn.  

Svar/förslag på åtgärd: 

Genom internt lärande och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter kan utveckling av 

arbetet med att involvera barn och unga i såväl beslutsprocesser som i former av dialog 

och inflytande där det är lämpligt ske. Förslagsvis skulle en arbetsgrupp med personer 

från verksamheter som redan i nuläget involverar barn och unga i sina arbetsprocesser, 

kunna titta på mer systematiska former för dialog och inflytande från barn på en 

övergripande nivå och lämna förslag på hur det skulle kunna ske och inom vilka 

områden detta skulle vara lämpligt. Det är också viktigt att i detta arbete tänka på hur 

barnen synpunkter ska tas om hand och hur återkoppling ska ske. 

Beslutet om ny tjänsteskrivelsemall och tillhörande bedömning av barnrättsperspektiv, 

social, miljömässig och ekonomisk dimension i ärendeberedningen är förhållandevis 

nytt, och ett visst arbete med implementering i samtliga förvaltningar och verksamheter 

återstår. Detta är dock ett utbildningsarbete som påbörjats och som kommer att fortgå 

över tid. 

Rekommendation 3: 

Stärka uppföljningen av hur barnkonventionen efterlevs och beaktas, och tydliggör 

kraven på styrelse och nämnders redovisning i arbetet med årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut (Kf § 94/17) om att kommunens årsredovisning 

ska innehålla redovisning av specifika exempel på insatser som gjorts i verksamheterna 

under året för att tillgodose FN:s konvention om barns rättigheter. Granskningen visar 

dock att återrapporteringen mer innehåller information om vad kommunen ska göra, 

eller borde göra, inom barns rätt i samhället, och inte en återrapportering om vilka 

aktiviteter som gjorts. Socialnämnden redovisar på ett mer tydligt sätt vilka 

utbildningsinsatser som gjorts under året, och rapporterar även med exempel från 

verksamheten hur barn har kommit till tals. PwC konstaterar att enligt fullmäktiges 

beslut finns ingen avgränsning kring vilken/vilka nämnder som ska återrapportera 

insatser i enlighet med barnkonventionen. Det bör således inte bara vara socialnämnden 

som följer upp sitt barnrättsarbete i årsredovisningen.  
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Inom ramen för kommunens målstyrningsmodell följs nämndernas aktiviteter upp i 

samband med delårsrapport och årsredovisning, för att på så sätt ge en indikation om 

status för måluppfyllelse för fullmäktiges mål. Det finns fler mål inom 

utbildningsnämndens verksamhetsområden som innefattar barns rättigheter, t ex att alla 

barn och elever ska utvecklas genom ledning och stimulans att nå målen för sin 

utbildning och ett mål om att se och förstå alla barn och elever. PwC noterar i sin 

granskning att de inte kan se någon uppföljning i årsredovisningen kopplat till mått och 

målvärden kring dessa mål.  

PwC konstaterar vidare i sin granskning att analys och uppföljning av kommunens 

folkhälsoarbete sker årligen, och att det inom ramen för antagen folkhälsoplan finns 

aktiviteter inplanerade för kommande år som i stor utsträckning berör barn och unga. 

Ett antal indikatorer finns också för att sedan kunna mäta utvecklingen av det 

genomförda arbetet. Folkhälsorådet erhåller också kontinuerlig redovisning av statistik 

gällande barn och unga. Områden som följs upp och redovisas är t ex trygghet i skolan, 

behörighet, alkoholvanor och tandhälsa. 

Svar/förslag på åtgärd: 

Då nya fullmäktigemål och nämndmål ska tas i samband med ny mandatperiod finns här 

en möjlighet att ytterligare tydliggöra kommunens vilja att arbeta med 

barnrättsperspektivet. Att inkludera detta område som en del av målarbetet skulle göra 

det enklare att få verksamheterna att på ett naturligt sätt jobba med barnkonventionen. 

Det skulle även bli enklare att följa upp och redovisas.  

Förhoppningar finns om att uppföljning och återrapportering i årsredovisningen 

kommer att förbättras sedan beslutet om ny mall för tjänsteskrivelser togs. Förslagsvis 

bör uppgifter om hur verksamheterna beaktat och arbetat med barns inkludering och 

rättigheter även finnas med i det system som används för  målarbetet och de 

ekonomiska uppföljningarna (Stratsys). Det skulle minska risken för att verksamheterna 

glömmer bort att rapportera de insatser som gjorts inom området under året.    

Ambitionen är att uppföljningen av det arbete som görs inom kommunens olika 

verksamheter som berör barn och unga kommer förbättras ytterligare, då det under 

våren anställts en folkhälsostrateg. (Något som saknats de senaste åren).  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 113                                                   Dnr 2022/00223 

Medborgarförslag om att inkludera uppgifter om kolläckor och 
kolsänkor i kommunens blå- och grönstrukturplan  
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Detta med anledning av att 
Statens Lantbruksuniversitet (SLU) kommer att göra en landsomfattande inventering 
av kolläckor och kolsänkor under 2023. Denna inventering kan ligga till grund för 
eventuella vidare åtgärder inom Mariestads kommun. 

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska göra följande: 

 Att i Blå och grönplanen inkludera uppgifter om kolläckor och kolsänkor med 
avsikt att förstärka kolsänkorna i kommunen. 

 Att kontakta Sveriges lantbruksuniversitet för en motsvarande kartläggning av 
Mariestads kommun kolkällor och kolsänkor som nu genomförs i Stockholm 

 Att använda informationen i detaljplanearbetet och i utveckling av parker och 
andra grönytor. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 20 juni 2022,  § 52, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Kommunens hållbarhetsstrateg har tillsammans med tf. samhällsbyggnadschef berett 
ärendet och konstaterar bland annat att Sveriges lantbruksuniversitet aviserat att en 
landsomfattande inventering kommer att utföras nästa år bör kommunen kunna dra 
nytta av den. Innan resultatet finns bör inte någon vidare åtgärd som leder till 
kostnader göras.    

Bedömning ur miljömässig dimension 

I Mariestads kommuns strategi för Agenda 2030 är mål nr 13 ”Bekämpa 
klimatförändringarna” prioriterat. Att kartlägga olika källor till koldioxidutsläpp kan 
bli ett framtida hjälpmedel men passar bättre in i arbetet med att kommunen strävar 
att bli koldioxidneutral till år 2030 jämfört den Blågröna planen. Statens 
Lantbruksuniversitets arbete med att inventera kolkällor respektive sänkor kommer 
att följas med intresse och en kontakt med universitetet är etablerad.  

Bedömning ur social dimension 

Naturvårdsplan arbetas förvisso in i kommande Blå- och grönstrukturplan och de 
sociala effekterna av grönområden beaktas där. 

För att säkerställa, stärka och få ekosystemtjänster i tillräcklig omfattning behöver 
dessa ingå i en rad olika områden. Det bör därför inte finnas något hinder att den 
aspekten beaktas i Mariestads strävan att bli koldioxidneutralt till 2030.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Eftersom Sveriges lantbruksuniversitet aviserat att en landsomfattande inventering 
kommer att utföras nästa år bör kommunen kunna dra nytta av den. Innan resultatet 
finns bör inte någon vidare åtgärd som leder till kostnader göras.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 206/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-05 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-18 

Protokollsutdrag - Kf § 52/22 

Medborgarförslag 

  

Expedieras till: 
Tf. samhällsbyggnadschef Tommy Jingfors 
Hållbarhetsstrateg Gösta Lindmark 
Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige (anmäls) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 120                                                   Dnr 2021/00432 

Medborgarförslag om ett tydliggörande av identifikationer 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag om ett 
tydliggörande av identifikationer för att invånarna ska veta vem som arbetar med en 
viss tjänst eller ett visst uppdrag.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 november 2022, § 115, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Så som förslaget är formulerat är det primärt statliga verksamheter samt privata 
aktörer som avses. Att införa krav på bland annat identitetshandlingar för dessa samt 
kontrollera verksamheterna på sätt som förlagsgivaren önskar, ligger inte i det 
kommunala uppdraget. Av det skälet ska förslaget avslås. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur 
miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur social 
dimension.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur 
ekonomisk dimension. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 220 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02 

Protokollsutdrag Kf § 115/22 

Medborgarförslaget 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 

HR-chef, Per Johansson 
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Datum
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F6Flaget (Presentera her kort ditt medborgarfdrslag)

Forslaget innebdr att erbjr
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702180166

. g u n narsson@telia,com
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Ronny Guirnarsson

Namntjcknlng
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Datum
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7 ,zt t'>'z'
Namnfiirtydligande

Ronn'y Gunnarsson

Skickas dller lamnas in till KOMMUNLEDNING SKONTORET
Telefon Fax Hemslda
0501- 75 50 00 OSO1- 75 50 09 www.mal

Bes6ksadress
Kytkogatan 2
MARIESTAD

542 86 MARIESTAD
E-postadress
info@mariestad.se
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Datum

2022-08-15

(Presentera h6r kort ditt medborgarf6rslag)

Forslaget innebar att dels asfaltera befintlig cykelbana f'r6n Moviken mot norra infarten till
Sjotorp och att forldnga cykelbanan frAn d6n norra infarten till Sjotorp in till Sjotorp centrum
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Skickas gller 16mnas in till KOMMUNLEDNING S KONTORET

Ronny Gunnarsson
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7021 80 1 66

. g u n na rsson @tel ia. com
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Ronny Gunnacson

Datum

2022t08-15
Namnf6rtydligande

Ronny Gunnarsson

Postadress
542 86 MARTESTAD

Bes6ksadress
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

Telefon Fax Hemslda E_postadress
O5O1- 75 50 O0 OSO1 - 75 50 09 www.mariestad.se info@mariestad.se
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag om att göra Mariestad till ett 
centrum för besöksnäringen över området mellan 
Vänern och Vättern 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
2. Kommunfullmäktige delar Björn Berggrens medborgarförslag i den 

meningen att turismen kommer att vara en av vår tids snabbast växande 
näringsgrenar. Samtidigt konstateras att det i Skaraborg, området mellan 
Vänern och Vättern, redan finns uttalade och inarbetade samarbeten mellan 
kommuner, turistorganisationer och andra organisationer som främjar 
besöksnäringen. Satsningarna på Visit Skaraborg, Göta kanal väst, 
Platåbergens Geopark är exempel som bedöms uppfylla förslagets 
intentioner.  

 
3. Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) får i uppdrag att beakta 

de grundläggande intentionerna i medborgarförslaget och stimulera till 
turismsatsningar i Mariestad. 

Bakgrund 

Björn Berggren i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att 
Mariestad ska göras till ett centrum för besöksnäringen över området mellan 
Vänern och Vättern. 
 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021, kf § 108, 

överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Förutsättningar  
 
Samverkansplattformen Visit Skaraborg startade 2018 och har sedan 2021 
övergått från projekt till löpande verksamhet där alla Skaraborgs 15 kommuner 
medverkar. Utgångspunkten är att göra området mellan Vänern och Vättern 
mer intressant för besökare genom att gemensamt visa upp det samlade utbudet 
och hitta plattformar som utfår från besökarens intresseområden och 
geografiska position.  
 



 

  Sida 

2(3) 
 

 

Sedan ett 20-tal år tillbaka finns också ett starkt samarbete mellan kommunerna 
längs Göta kanal, inklusive Gullspång, ur besöksnäringsperspektiv. Samverkan 
har genom åren skett både formellt och informellt.  
 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utgör en gemensam plattform 
för samarbete kring besöksnäringsfrågor för kommunerna Mariestad, Götene 
och Lidköping. Tillsammans med Biosfärkontoret arbetas bland annat i 
projektform för utvecklingen av området. 
 
Platåbergens Geopark är ytterligare ett exempel på nio kommuners samarbete 
kring besöksnäringsfrågor i platåbergslandskapet mellan Vänern och Vättern. 
 
Förslagsställaren påvisar det stora utbudet av besöksanledningar som finns i 
Skaraborg. Att samverka i ett större geografiskt område är inom besöksnäringen 
en framgångsfaktor. Besökaren ser inte kommungränser och tillsammans utgörs 
en starkare spelare både regionalt, nationellt och internationellt.  
 
Hösten 2020 togs ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 359, att ändra 
inriktning på kommunens besöksservice från fysisk butik till i huvudsak digitalt 
mottagande. Trenden med stadig minskning av fysiska besök och ständigt 
ökande antal visningar på webbplats är tydlig både lokalt men också nationellt. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett centrum placerad i en extern lokal som förslagsställaren föreslår medför 
bland annat kostnader för hyra, iordningsställande av lokal samt personal för 
bemanning.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Tillväxtavdelningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Tillväxtavdelningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18 
 
Protokollsutdrag Kf § 108/21 
 
Medborgarförslag 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   
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Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef Tommy Jingfors 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Näringslivsutvecklare Anna Söderman  
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tommy Jingfors 
Samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag om att göra Mariestad till ett 
centrum för besöksnäringen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen delar Björn Berggrens medborgarförslag i den 
meningen att turismen kommer att vara en av vår tids snabbast växande 
näringsgrenar. Samtidigt konstateras att det i Skaraborg, området mellan 
Vänern och Vättern, redan finns uttalade och inarbetade samarbeten 
mellan kommuner, turistorganisationer och andra organisationer som 
främjar besöksnäringen. Satsningarna på Visit Skaraborg, Göta kanal 
väst, Platåbergens Geopark är exempel som bedöms uppfylla förslagets 
intentioner. 

 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och dess näringslivsenhet får i uppdrag 

att beakta de grundläggande intentionerna i medborgarförslaget och 
stimulera till turismsatsningar i Mariestad. 

 
3. Medborgarförslaget avslås. 

 

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun/Björn Berggren, Timmermansgränd 18, 
Mariestad har lämnat ett intressant och genomarbetat medborgarförslag, där 
han föreslår att Mariestad ska göras till ett centrum för besöksnäringen över 
området mellan Vänern och Vättern. 
 

Förutsättningar  
 
Samverkansplattformen Visit Skaraborg startade 2018 och har sedan 2021 
övergått från projekt till löpande verksamhet där alla Skaraborgs 15 kommuner 
medverkar. Utgångspunkten är att göra området mellan Vänern och Vättern 
mer intressant för besökare genom att gemensamt visa upp det samlade utbudet 
och hitta plattformar som utfår från besökarens intresseområden och 
geografiska position.  
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Sedan ett 20-tal år tillbaka finns också ett starkt samarbete mellan kommunerna 
längs Göta kanal, inklusive Gullspång, ur besöksnäringsperspektiv. Samverkan 
har genom åren skett både formellt och informellt.  
 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utgör en gemensam plattform 
för samarbete kring besöksnäringsfrågor för kommunerna Mariestad, Götene 
och Lidköping. Tillsammans med Biosfärkontoret arbetas bland annat i 
projektform för utvecklingen av området. 
 
Platåbergens Geopark är ytterligare ett exempel på nio kommuners samarbete 
kring besöksnäringsfrågor i platåbergslandskapet mellan Vänern och Vättern. 
 
Förslagsställaren påvisar det stora utbudet av besöksanledningar som finns i 
Skaraborg. Att samverka i ett större geografiskt område är inom besöksnäringen 
en framgångsfaktor. Besökaren ser inte kommungränser och tillsammans utgörs 
en starkare spelare både regionalt, nationellt och internationellt.  
 
Hösten 2020 togs ett beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU § 359 att 
ändra inriktning på kommunens besöksservice från fysisk butik till i huvudsak 
digitalt mottagande. Trenden med stadig minskning av fysiska besök och 
ständigt ökande antal visningar på webbplats är tydlig både lokalt men också 
nationellt. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett centrum placerad i en extern lokal som förslagsställaren föreslår medför 
bland annat kostnader för hyra, iordningsställande av lokal samt personal för 
bemanning.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Tillväxtavdelningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Tillväxtavdelningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Tommy Jingfors och Anna Söderman.  

 

Expedieras till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningens näringslivsenhet 

 

 
 
 





TECKENFÖRKLARING:

Bad Swimming

Café

Campingplats Camping site

Cykelled Biking track

Dressin Trolley

Fiske Fishing

Färja Ferry

Golfbana Golf course

Gästhamn Marina

Hotell/B&B/rum
         Hotel/B&B/room

Kanot Kanoes

Restaurang Restaurant

     Segling Sailing

Sevärdhet 
         Site of interest

Skidbacke Skislope

Stugby Holiday village

Turridning Riding

Utsiktsplats Lockout point

Vandrarhem Youth hostel

Vandringsled Long distance footpath

Vindskydd Shelter

         Ställplats Motorhome spaces

         Sluss Lock

         Föreslagen cykelrutt 
         Suggested cycling route

         Cykelled Biking track

Karta www.upplevgotakanal.com

www.upplevgotakanal.com

MARIESTAD TÖREBODA

GULLSPÅNG KARLSBORG

MARIESTADS TURISTCENTER
Esplanaden 5
542 30 Mariestad
Tel +46 (0)501-75 58 50
turistcenter@mariestad.se

mariestadsturistcenter
visitmariestad

TÖREBODA TURISTBYRÅ
Gästhamnen (sommaröppen)
Box 83, 545 22 Töreboda
Tel +46 (0)506-101 30, 189 15 (året om)
turistbyra@toreboda.se

torebodaturist
torebodavidgotakanal

GULLSPÅNGS KOMMUN
– TURISTORGANISATION
Torggatan 19, 548 32 Hova
Tel +46 (0)506-361 00
turist@gullspang.se

gkturism
gullspangskommun

KARLSBORGS TURISM AB
Storgatan 65
546 32 Karlsborg
Tel +46 (0)505-173 50
info@karlsborg.se

karlsborgsturism
visitkarlsborg

MARIESTAD TÖREBODA GULLSPÅNG KARLSBORG

&Vänern Vättern
GÖTA KANAL MELLAN

Inspirerande karta

2020

www.upplevgotakanal.com
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Granvik

#karlsborg #guldplatskarlsborg #granvik

Är du ute efter spännande äventyr, troll-
bindande vacker vandring, härligt hamnområde, 
bra badmöjligheter och god mat? Då är 
Granvik platsen för dig. Här fi nns allt för den 
naturälskande livsnjutaren. 
Are you looking for exciting adventures, hiking, lovely 
harbor area, plenty of swimming opportunities and good 
food? If the answer is yes, Granvik is the place for you. 
Here yoú ll fi nd everything for the nature-loving one.

FOTO: PER OLSSON

M/S Bellevue

#visitmariestad #längsgötakanal #msbellevue

En båttur på Göta kanal är mångas dröm-
semester. Följ med M/S Bellevue från Sjötorp 
till Töreboda eller omvänt. Du passerar 16 
slussar och massor av härliga kanalmiljöer! 
A boat trip on the Göta Canal is on many people’s bucket 
lists. Take a ride with M/S Bellevue from Sjötorp to 
Töreboda, or vice versa. You pass 16 locks and lots of 
lovely canal environments!

FOTO: TUANA

Färjan Lina

#torebodavidgotakanal

Färjan Lina trafi kerar Göta kanal på tvären i 
Töreboda. Sveriges minsta färja i reguljär trafi k. 
Här fi nns möjlighet att prova på att själv dra 
linfärjan över kanalen. Färjeförbindelsen har 
funnits över 100 år.
The Lina ferry is Sweden’s smallest ferry for public transpor-
tation and crosses the Göta Canal in Töreboda. Anyone can 
take the opportunity to pull the ferry across by hand. The 
ferry connection has been active more than 100 years. 

FOTO: PETER HELLSTRÖM

Gullspångs laxtrappa

#gullspång #gullspångslax

I Gullspångsälven lever den unika Gullspångs-
laxen, en art som bara leker naturligt på ett 
ställe i världen. Under sen höst återvänder den 
till laxtrappan som är en del av Gullspångs-
älvens naturreservat för att leka.
The unique Gullspång salmon lives in the Gullspång River, 
a species that is only naturally found playing in one place in 
the world. During late autumn it returns to play on the salmon 
stair, which is part of the Gullspång River’s nature reserve.

FOTO: STEFAN SVENSSON
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På våra InfoPoints hittar du broschyrer och kartor över området. Du kan också få hjälp av 
kunnig personal med enklare frågor. At our certifi ed InfoPoints you can pick up brochures and 
maps and knowledgeable staff can help with your questions about the area.

M/S Marianne

#visitmariestad #vänern #msmarianne

Är du sugen på en båttur i Vänerskärgården 
ska du ta dig till gästhamnen i Mariestad 
varifrån Vänerns äldsta passagerarbåt 
M/S Marianne gör dagsturer ut på Vänern. 
Are you looking for a boat trip on the Lake Vänern? 
Head to the guest harbour in Mariestad from where 
Vänern’s oldest passenger boat M/S Marianne makes 
day tours out on the lake.

InfoPoint

1

1

1

1

KARTAN ÄR UTGIVEN AV MARIESTADS KOMMUN, TÖREBODA KOMMUN, GULLSPÅNGS KOMMUN OCH KARLSBORGS KOMMUN 2020. PRODUKTION: JIPPIE .SE



Originella namn I Tiveden � nns många 
spännande namn. En sjö heter till exempel 
Läppapuss! 

Gammelskogen Visste du att Tivedens 
äldsta tall är över 420 år gammal?

Liten bagge  I Tiveden ligger naturreservatet 
Tutterskulle. Känt för den värmeälskande 
skalbaggen raggbock.

Familjesemester  Visste du att 85% av 
besökarna i Tivedens nationalpark är 
barnfamiljer?

Korpen  Visste du att korpen är en symbol 
för Tivedens nationalpark?

Småberusad? I Tiveden ligger den mysiga 
restaurangen Luripompa som betyder 

småberusad på västgötska.

Missa inte!  Naturreservatet Stora Fjället 
erbjuder Tiveden-känsla på hög nivå!

Skaga  I Tiveden ligger mytomspunna 
Skaga stavkyrka. En björnfäll som kormatta, 
silverlöjan över predikstolen och en 
urholkad ekstock hör enligt tradition och 
sägen till kyrkan.

Vargavidderna  Ett av de större natur-
reservaten i Tiveden. Riktig vildmark där 
både lo och varg � nns. Är du morgonpigg 
under våren möts du av ett magni� kt orrspel.

Upptäck Tiveden med guider! Vill du se 
skogens konung, magiska tjäderspel eller spana 
e� er bäver? Bli guidad i kanot? I Tiveden 
väntar kunniga naturguider på dig.

Kul fakta om Tiveden!

• In Tiveden there are a lot of special names. One lake is named Läppapuss (which means lip kiss) • Did you know that the 
oldest pine in Tiveden is more than 420 years old? • You fi nd the nature reserve Tutterskulle in Tiveden which is known for 
the heat-loving beetle Raggbock • 85% of the visitors to Tivedens nationalpark are families • Did you know that the bird 
raven is a symbol for Tivedens nationalpark? • In the summertime yoú ll fi nd the restaurant Luripompa in Tiveden. The name 
means “a little bit tipsy” in the local accent • Don´t miss out on the nature reserve Stora Fjället, it offers the Tiveden-feeling in 
a high level!  • You´ll fi nd the mythical Skaga stake church in Tiveden. A bearskin as a carpet, a silver fi sh over the pulpit and 
a hollowed oak tree belongs to the church according to the tradition • One of the biggest nature reserves in Tiveden is called 
Vargavidderna. Here you´ll fi nd real wilderness where both lynx and wolf are located. If you are an early riser in the spring you 
will be greeted by a magnifi cent sound of the blackcocks • Do you want to see moose, listen to the magic sound of a capercaillie 
or look for beavers? In Tiveden, knowledgeable nature guides are waiting for you.

Spännande äventyrsturer på 
Karlsborgs fästning
På Karlsborgs fästning erbjuds spännande guideturer för hela 
familjen. Ta dig tillbaka till när fästningen byggdes och upplev 
hur det var att leva på den tiden. För de allra minsta fi nns 
Lilla guldjakten – Skattjakten som du med hjälp av en karta 
tar dig vidare genom att klara olika klurigheter. Klarar du det 
hemliga lösenordet väntar en belöning. 

För liten & stor 

Sjöar & öar 
Innanhaven Vänern och Vättern som förbinds av vattenvägen Göta kanal 
är fantastiska resurser som erbjuder härliga bad, orörda naturhamnar 
och ett spännande � ske. Dessutom är både Vänern och Vättern källor för 
dricksvatten och platser för rikt fågelliv. Det bästa av allt är att du kan 
besöka Sveriges båda största sjöar på samma dag om du vill! 

Töreboda camping & bad 
Perfekt för dig som vill bada bekvämt i tempererat 

poolvatten. Dessutom kan du beskåda båtarna 

som sakta kommer glidande på Göta kanal från 

din solstol på poolområdet.

Mat värd en omväg

4 Blöta tips!
I området � nns det gott om badplatser för alla smaker. Vill du 
hoppa från klippor, njuta på en härlig sandstrand eller bada 
bekvämt i tempererad utomhuspool?

Strandbadet, Ekudden 
Ett centrumnära bad i Vänern som erbjuder 

såväl sand, klippor, brygga och gräs att solbada 

på. Ligger i anslutning till Ekuddens camping 

där det sommartid � nns servering och WC.

Djäknesundet Karlsborg 
Välj mellan klippbad eller sandstrand. En badplats som ser ut att 

likaväl kunna ligga i Kroatien med lagunliknande grönt vatten 

och fantastisk natur.

Barfoten, Otterbäcken
Barfoten är en härlig sandstrand söder om 

Otterbäcken vid Vänern. Ett perfekt avslut för 

dagen är att grilla och njuta av en vacker solned-

gång. Här � nns det lekpark, bryggor, boulebana, 

toalett och omklädningsrum. 

Djäknesundet Karlsborg 
Välj mellan klippbad eller sandstrand. En badplats som ser ut att 

likaväl kunna ligga i Kroatien med lagunliknande grönt vatten 

och fantastisk natur.

8

såväl sand, klippor, brygga och gräs att solbada 

Djäknesundet Karlsborg 

7

10

The area has plenty of swimming spots for all tastes. The top 4 is Strandbadet Ekudden, Mariestad, Djäknesundet Karlsborg, 
Töreboda Camping & Bad and Barfoten, Barfotens camping in Otterbäcken. 

Activities for the whole family: Bring your family to a summer adventure they will never forget. The area around Göta Canal offers 
a lot of things to experience for all ages. Tag along on a unique guided tour through the Fortress of Karlsborg. Hike in the tree tops 
and go zipline over the water at Ösjönäs in Tiveden. Rent a rail trolley and pedal through a magnifi cent landscape in Gullspång. 
Visit the mini canal in Norrkvarn which show the western part of the Göta Canal created in miniature for curious children to play 
in, or travel back in time to the medieval days at Hova medieval week, always week 28.

Ps! Vill du ha fler tips? Besök vår hemsida www.upplevgotakanal.comTa med familjen på ett äventyr de sent kommer glömma. 
Runt Göta kanalområdet � nns aktiviteter som passar både stora och små. 

Mat/ Food
15   Klangahamns Fisk

Granvik, Karlsborg

16   Laxhall - Hamnkrog & Konferens
Brommösund, Torsö*
17   Luripompa

Sannerud, Tived*
18   Mandy’s Diner

Töreboda

13   Norrqvarn - Hotell & Konferens
Norrkvarns slussområde, Lyrestad

19   Otterbäckens Sjökrog 
Otterbäcken*

20   Sill & Dynamit
Mariestad

21   Tivedens mat - Krogen mitt i skogen
Källdalen Skeppshult, Karlsborg*

Fika/ Swedish Fika 
22   Hajstorps slusscafé
Hajstorp, Töreboda*

23   Hova Konditori 
Hova

24   Tiveds Ka� erosteri & Café
Sannerud, Tived

Food worth a detour Do you fancy going for a coffee or dinner? Whether you are cycling, sailing, hiking or driving a car, 
you’ll fi nd that several restaurants and cafés, for a traditional Swedish Fika experience are worth an extra stop on the way.

*säsongsöppet     Seasonal opening hours.

Sugen på en � ka eller middag? Oavsett 
om du cyklar, seglar, vandrar eller färdas 
med bil upptäcker du att det � nns � era 
matställen och � k värda ett extra stopp.

Kultur & historia
I närområdet kring Göta kanal fi nns en mängd kultur och 
historia som bara väntar på att få upplevas. Här tipsar vi 
om ett gäng upplevelser du inte får missa på din resa.

1   Göta kanal invigdes 1832 och är Sveriges största byggnads-
verk, kanalen var till en början mycket viktig för Sveriges transporter. 
Idag har kanalen fortfarande stor betydelse men nu är det nöjet 
och naturen som lockar. Göta kanal har blivit ett av Sveriges 
största turistmål.

2   Återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka i Gullspång
2001 brann en unik svensk kulturskatt ner. Södra Råda gamla kyrka 
är idag ett kunskapsprojekt som låter dig uppleva en tänkbar 
medeltida byggarbetsplats i full skala. Kyrkans rekonstruktion 
börjar närma sig färdigställande. Guide fi nns på plats sommartid.

3   Karlsborgs fästning skulle skydda kungafamiljen, regeringen 
och nationalbankens guldreserv i händelse av krig. I och med 
att byggnadstiden blev 90 år istället för de beräknade 10 år var 
fästningen redan omodern när den till slut stod färdig. Idag är 
Karlsborgs fästning ett välbesökt turistmål med både museum, 
fi k, restaurang, butiker och guidade turer. Här väntar äventyret 
för såväl gammal som ung. 

4 I Forsvik hittar du en industrimiljö som sträcker sig ända 
från medeltiden. På Forsviks bruk kan du uppleva historien genom 
utställningar och aktiviteter för hela familjen. Besök Göta kanals 
äldsta sluss eller strosa runt i den idylliska miljö som det lilla 
samhället bjuder på. I Forsvik väntar idyllen med genuin charm. 

5   Gamla Stan i Mariestad har en av landets tio bäst bevarade 
stadskärnor. Passa på att fl anera längs kullerstensgator och bland 
vacker träbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Sommartid fi nns 
guidad stadsvandring ett par gånger i veckan. 

6 Qvarnstensgruvan På Lugnåsberget strax söder om 
Mariestad kan du följa med under jorden. I gruvan får du se och 
höra om hur barn, kvinnor och män i århundraden arbetat med 
att hugga fram kvarnstenar ur berget. Här fi nns ett café, museum 
och en skön natur att trivas i.

Göta Canal is the largest building work in Sweden and one of Sweden ś most visited tourist destinations. But there is a lot of 
interesting culture and history in the area around Göta Canal as well. Follow the reconstruction work in site and learn more about 
the medieval building techniques that are used on the reconstruction of the church Södra Råda in Gullspång. Visit the fortress in 
Karlsborg or learn more about the industrial history at the Forsviks Bruk. Experience the old town in Mariestad, built in the 1700s 
and 1800s and one of the best preserved town centres in the country or take a trip to the only millstone quarry in Europe that is 
open for public- Qvarnstensgruvan in Lugnås.

Cykla & vandra
För dig som gillar att cykla och 
vandra � nns � na leder och härliga 
småvägar att utforska. 

Den fi na naturen inbjuder till upplevelser på 
platåberg, i naturreservat, längs Göta kanal och 
två nationalparker – året runt. Från Sjötorp går en 
markerad led till Surö och Harnäs. Biosfär- och 
Pilgrimsled tar dig över Lugnåsberget mot 
Kinnekulle. På Göta kanals bilfria dragväg njuter 
du av unika kanalmiljöer. Tivedens trolska skogar 
erbjuder markerade leder i både nationalparken 
men även i områdena runt Granvik och Högsåsen. 
Ta en vacker tur från Gullspång ned mot Åråsviken 
längs Gullspångsälven. Det är också härligt att 
ta en tur runt sjöarna, Skagern, Bottensjön och 
Viken. Välj själv!

For those who enjoy the outdoors through hiking or from a 
bicycle there are many beautiful trails to discover. You can 
experience the Göta Canal, two national parks and nature 
reserves all year round.

Höghöjdsbana  
Vill du se världen ifrån trädtopparna? Då är en tur i Ösjönäs höghöjdsbana ett 
bra alternativ. Höghöjdsbanan är beläget på en udde ute i Stora Trehörningen, 
omgiven av Tivedens magiska skogar. Vandra högt upp i luften och avsluta 
med zipline över vattnet. Det blir ett äventyr för alla! 

Hova Riddarvecka
Hova Riddarvecka är en mycket uppskattad 
folkfest som bjuder på ett myllrande medel-
tidsliv för hela familjen under nio dagar i juli, 
alltid lördag vecka 27 till söndag vecka 28.

Trampa dressin på 
gammal järnväg
Från Gullspång kan du ta dig fram på 
den nedlagda järnvägen med dressin 
längs Gullspångsälven, sjön Skagern 
samt genom vacker skog och ängsmark. 
Det fi nns två banor att välja mellan. 
Dressinerna är lätta att trampa och 
hela familjen kan följa med.

Minikanal i Norrkvarn
I Norrkvarn fi nns barnens minikanal. Här kan barn plaska, 
leka med båtar och upptäcka kanalens väg mellan Vänern 
och Vättern. Leksaksbåt hyrs i restaurangen och byts vid 
återlämnandet mot en glass.

Fun facts about the Göta Canal: You can spend a night in a treestump or a mushroom at Norrkvarn • Maximum speed in the 
Göta Canal is 5 knots which corresponds to 10 km/h • The full length of the Göta Canal was opened in 1832 but the western part 
was opened initially in 1822 and the king of Sweden was in Hajstorp during the ceremony • There are several Swedish movies about 
the canal that have been shot on location • The fi rst electric boat went through the Göta Canal during the summer of 2019 • The man 
made portion of the canal between Sjötorp and Tåtorp is marked with numbered limestone blocks. The distance between them is 
1000 ells, which corresponds to 594 metres. The oxdrivers who pulled the ships through the canal used to charge per ellstone they 
passed • Lanthöjden is the highest point of the canal and reaches 91,5 meters above sea level • The Göta Canal is 190 km long. 
The man made portion is 87 km and was dug by the hands of 58 000 soldiers. The canal has 58 locks, 50 bridges and was 
commissioned by count Baltzar von Platen • Did you know you can sponsor a tree along the Göta Canal? • M/S Juno, built in 1874 
in Motala, is the oldest registered ship with overnight accommodation in the world. The ship still cruises the canal regularly.

Kul fakta om Göta kanal!

•  I Norrkvarn kan du övernatta i en stubbe 
 eller i en svamp.

•  Maxfart på Göta kanal är 5 knop vilket 
 motsvarar 10 km per tim.

•  De svenska � lmklassikerna om Göta kanal är 
 inspelade i vårt område.

•  Under sommaren 2019 tra� kerade den första 
 elbåten Göta kanal.

•  Mellan Sjötorp och Tåtorp � nns det 60 alnstenar   
 av huggen kalksten. Mellan varje  alnsten är 
 det tusen alnar, vilket motsvarar 594 meter. 
 Skjutskarlarna som förr drog skeppen med 
 oxar tog betalt per sten.

•  Lanthöjden är Göta kanals högsta punkt 
 91,5 meter över havet.

•  Göta kanal är 190 km lång varav 87 km är hand-
 grävd av 58 000 soldater. Kanalen har 58 slussar,   
 50 broar och är grundad av Baltzar von Platen.

•  Visste du att det � nns möjlighet att bli 
 Träfadder längs Göta kanal?

•  M/S Juno som tra� kerar Göta kanal är världens  
 äldsta registrerade kryssningsfartyg, byggd 1874 
 i Motala Werkstad.

25    Vättern  Med siktdjup på 17 meter och medeldjup på 40 meter kallas Vättern för Sveriges sydligaste 
fjällsjö och är dricksvattenkälla till en halv miljon människor. Det unikt klara vattnet erbjuder en mångfald 
av upplevelser både i det liksom från land. Dyk ner bland de 31 olika fi skarterna eller till någon av de 111 
registrerade skeppsvraken. Eller njut av de från ytan då du sakta paddlar fram bland holmar, kobbar och 
skär i sjöns norra arkipelag. 

26    Vänern  Inte bara Sveriges, utan även EU:s största sjö har inte mindre än 22 000 öar och skär. De fl esta 
fi nns vid Mariestad, bland annat den största ön Torsö dit du tar dig via en bro. Här fi nns fi n natur, restauranger, 
boenden, badstränder, fornlämningar, kyrka och kapell. Till natursköna och bilfria Brommö går en färja för 
gående och cyklande. I skärgården fi nns också Dillö, Onsö, Kalvöarna och nationalparken Djurö som du 
når med båttaxi eller egen båt. En annan pärla längs Vänerns kust är Otterbäcken. Strosa runt i småbåts-
hamnen, ät en vällagad måltid på bryggan och svalka dig i det långgrunda vattnet. Otterbäcken har en 
lång historia med sjöfart och här fi nns både sjöfartsmuseum och järnvägsmuseum. 

Enjoy the life around the two largest lakes in Sweden – Vänern and Vättern. The two lakes are connected by the Göta Canal 
and are fantastic resources that offer lovely baths, pristine natural harbours and an exciting fi shing. In addition, both Vänern 
and Vättern are sources of drinking water and places for bird life. The best thing is that you can visit Sweden’s two largest 
lakes on the same day if you want.

Hela Göta kanal invigdes 1832, men redan 
1822 invigdes västgötadelen av kanalen 
i Hajstorp och Sveriges kung var på plats.

1832

Try out one of our golf courses, all four 
of them offers lakeside location, 

restaurant and accommodation:

Brevikens Golf & Hotell, Karlsborg (18 holes) 

Mariestads Golfklubb (18 holes)

Töreboda Golfklubb (18 holes) 

Ribbingsfors Golf och Kultur 
Gullspång (9 holes).

Vill du spela 
minigolf? 

Här fi nns både unikt byggda 
och mer traditionella minigolf-

banor. I Töreboda gästhamn och 
vid folkparken i Mariestad fi nns 

också äventyrsgolfbanor med 
både vattenhinder och bunkrar.

Prova våra golfbanor 
Golfbanorna i vårt område ligger alla med sjönära läge. Alla erbjuder 

restaurang och boende. I Karlsborg fi nns Brevikens Golf & Hotell, 
18 hål med små och taktiskt utmanande greener. På Mariestads 
Golfklubb fi nns en 18-hålsbana med spelbara greener från mars 

till november. Töreboda Golfklubb har en park-, seaside- och 
skogsbana med 18 hål och i Gullspång fi nns Ribbingsfors 

Golf och Kultur med 9 hål i herrgårdsmiljö.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 109                                                   Dnr 2021/00394 

Medborgarförslag om att göra Mariestad till ett centrum för 
besöksnäringen över området mellan Vänern och Vättern 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige delar Björn Berggrens medborgarförslag i den meningen att 
turismen kommer att vara en av vår tids snabbast växande näringsgrenar. 
Samtidigt konstateras att det i Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern, 
redan finns uttalade och inarbetade samarbeten mellan kommuner, 
turistorganisationer och andra organisationer som främjar besöksnäringen. 
Satsningarna på Visit Skaraborg, Göta kanal väst, Platåbergens Geopark är 
exempel som bedöms uppfylla förslagets intentioner. 

3. Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) får i uppdrag att beakta de 
grundläggande intentionerna i medborgarförslaget och stimulera till 
turismsatsningar i Mariestad. 

Bakgrund 

Björn Berggren i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att Mariestad 
ska göras till ett centrum för besöksnäringen över området mellan Vänern och 
Vättern. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021, § 108, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Förutsättningar 

Samverkansplattformen Visit Skaraborg startade 2018 och har sedan 2021 övergått 
från projekt till löpande verksamhet där alla Skaraborgs 15 kommuner medverkar. 
Utgångspunkten är att göra området mellan Vänern och Vättern mer intressant för 
besökare genom att gemensamt visa upp det samlade utbudet och hitta plattformar 
som utfår från besökarens intresseområden och geografiska position.  

Sedan ett 20-tal år tillbaka finns också ett starkt samarbete mellan kommunerna längs 
Göta kanal, inklusive Gullspång, ur besöksnäringsperspektiv. Samverkan har genom 
åren skett både formellt och informellt.  

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utgör en gemensam plattform för 
samarbete kring besöksnäringsfrågor för kommunerna Mariestad, Götene och 
Lidköping. Tillsammans med Biosfärkontoret arbetas bland annat i projektform för 
utvecklingen av området. 

 

 

Platåbergens Geopark är ytterligare ett exempel på nio kommuners samarbete kring 
besöksnäringsfrågor i platåbergslandskapet mellan Vänern och Vättern. 
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Förslagsställaren påvisar det stora utbudet av besöksanledningar som finns i 
Skaraborg. Att samverka i ett större geografiskt område är inom besöksnäringen en 
framgångsfaktor. Besökaren ser inte kommungränser och tillsammans utgörs en 
starkare spelare både regionalt, nationellt och internationellt.  

Hösten 2020 togs ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 359, att ändra 
inriktning på kommunens besöksservice från fysisk butik till i huvudsak digitalt 
mottagande. Trenden med stadig minskning av fysiska besök och ständigt ökande 
antal visningar på webbplats är tydlig både lokalt men också nationellt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett centrum placerad i en extern lokal som förslagsställaren föreslår medför bland 
annat kostnader för hyra, iordningsställande av lokal samt personal för bemanning. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Bedömning ur social dimension 

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

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 194/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18 

Protokollsutdrag - Kf § 108/21 

Medborgarförslag 

  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Förslagsställaren) 
(Tf. samhällsbyggnadschef Tommy Jingfors) 
(Utvecklingschef Jonas Johansson) 

(Näringslivsutvecklare Anna Söderman) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 194                                                   Dnr 2021/00394 

Medborgarförslag om att göra Mariestad till ett centrum för 
besöksnäringen över området mellan Vänern och Vättern 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige delar Björn Berggrens medborgarförslag i den meningen att 
turismen kommer att vara en av vår tids snabbast växande näringsgrenar. 
Samtidigt konstateras att det i Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern, 
redan finns uttalade och inarbetade samarbeten mellan kommuner, 
turistorganisationer och andra organisationer som främjar besöksnäringen. 
Satsningarna på Visit Skaraborg, Göta kanal väst, Platåbergens Geopark är 
exempel som bedöms uppfylla förslagets intentioner. 

3. Kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) får i uppdrag att beakta de 
grundläggande intentionerna i medborgarförslaget och stimulera till 
turismsatsningar i Mariestad. 

Bakgrund 

Björn Berggren i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att Mariestad 
ska göras till ett centrum för besöksnäringen över området mellan Vänern och 
Vättern. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021, § 108, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Förutsättningar 

Samverkansplattformen Visit Skaraborg startade 2018 och har sedan 2021 övergått 
från projekt till löpande verksamhet där alla Skaraborgs 15 kommuner medverkar. 
Utgångspunkten är att göra området mellan Vänern och Vättern mer intressant för 
besökare genom att gemensamt visa upp det samlade utbudet och hitta plattformar 
som utfår från besökarens intresseområden och geografiska position.  

Sedan ett 20-tal år tillbaka finns också ett starkt samarbete mellan kommunerna längs 
Göta kanal, inklusive Gullspång, ur besöksnäringsperspektiv. Samverkan har genom 
åren skett både formellt och informellt.  

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utgör en gemensam plattform för 
samarbete kring besöksnäringsfrågor för kommunerna Mariestad, Götene och 
Lidköping. Tillsammans med Biosfärkontoret arbetas bland annat i projektform för 
utvecklingen av området. 
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Platåbergens Geopark är ytterligare ett exempel på nio kommuners samarbete kring 
besöksnäringsfrågor i platåbergslandskapet mellan Vänern och Vättern. 

Förslagsställaren påvisar det stora utbudet av besöksanledningar som finns i 
Skaraborg. Att samverka i ett större geografiskt område är inom besöksnäringen en 
framgångsfaktor. Besökaren ser inte kommungränser och tillsammans utgörs en 
starkare spelare både regionalt, nationellt och internationellt.  

Hösten 2020 togs ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, § 359, att ändra 
inriktning på kommunens besöksservice från fysisk butik till i huvudsak digitalt 
mottagande. Trenden med stadig minskning av fysiska besök och ständigt ökande 
antal visningar på webbplats är tydlig både lokalt men också nationellt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett centrum placerad i en extern lokal som förslagsställaren föreslår medför bland 
annat kostnader för hyra, iordningsställande av lokal samt personal för bemanning. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Bedömning ur social dimension 

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

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18 

Protokollsutdrag Kf § 108/21 

Medborgarförslag 

 

  

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Tf. samhällsbyggnadschef Tommy Jingfors 

Utvecklingschef Jonas Johansson 

Näringslivsutvecklare Anna Söderman 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-07-01 
Dnr: KS 2022/00265   
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 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum: 
 

Januari 30 
Februari 27 
Mars 27 
April 24 
Maj 29 
Juni 19 
Juli --- 
Augusti --- 
September 25 
Oktober 30 
November 27 
December  11 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00, utom i juni då 
sammanträdet börjar klockan 17:00.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. 
Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena.  
 
Som regel sammanträder kommunfullmäktige sista måndagen i månaden, 
undantaget sammanträdena i juni och i december. Uppehåll för sammanträden 
görs under juli och augusti månad.  
 
Valet av dag bygger på önskemål om koordinering mot andra sammanträden 
inom bland annat regionfullmäktige och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare 
underlättar valet av veckodag för de fullmäktigeledamöter som även är 
riksdagsledamöter.  
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Fullmäktiges sammanträdesår 

 

Månad Årligen återkommande ärenden 

Januari  

Februari  

Mars  

April Information från bolagen 
Årsredovisning (T3) 
Fråga om ansvarsfrihet 
Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

Maj  

Juni Budgetbeslut 

September Sammanträdesdagar för fullmäktige  

Oktober T2 (med delårsbokslut) 
Redovisning av motioner och 
medborgarförslag 

November  

December  

  

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-01         
 

Eleonor Hultmark 
Handläggare   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (via nämndsekr.) 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltningschefer  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 105                                                   Dnr 2022/00221 

Avfallstaxa för Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) 2023 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för år 2023. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023.  

2. Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut om taxan i enlighet med upprättat förslag. 

Bakgrund 

Efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (2013) har beslut om avfallstaxor 
flyttas från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÅS krävs därför likalydande 
beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det 
är framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. 
Avfallsbranschen är transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det 
stor påverkan på den totala kostnadsbilden. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 Inför avfallstaxa 2020 accepterade 
direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning med cirka 6 mnkr per år för att 
minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. 
Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 
uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med tanke 
på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som 
tidigare prognostiserats. 

Gemensam taxa för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda kommuner 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 
mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka  

0,8 mnkr. Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med 
fyra tömningar per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 

Förslaget till taxa har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 172/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 

Förslag till avfallstaxa för år 2023 

Protokollsutdrag från AÅS, § 12/22 

Skrivelse om avfallstaxan 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(AÖS, info@avfallskaraborg.se) 
(Ekonomichef, Christina Olsson, för kännedom) 

(Tekniska nämnden, Ylva Grönlund, för kännedom) 

mailto:info@avfallskaraborg.se


 

Avfallstaxa 2023 
Gäller i kommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda 
Gäller från 2023-01-01 
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Allmänna bestämmelser 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från 

hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som 

hushållsavfall.  

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §. 

Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som 

producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.  

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg. 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 

förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning 

Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna 

ska kunna samordnas. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige. 

Principer 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 4-6 §§). 

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret. 

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i 

samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §). 

 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas 

för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.   
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Utformning 

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, 

hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, 

byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en 

hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad 

hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. 

 

Grundavgift 
Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt 

övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras 

enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.  

 

- Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet 

småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.  

- Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär 

förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte 

sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, 

samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med 

personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  

 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 

behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 

hämtningsintervall och behandlingskostnad.  

 

Speciella avgifter 
För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & 

Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och 

behandlingskostnader etc.  
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Fastighetsägarens ansvar 

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 

Skaraborg.  

 

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 

som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av 

avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller 

liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.  

 

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende: 

- ägarförhållanden 

- abonnemangets omfattning  

- placering av behållare  

- utebliven hämtning etc. 

 

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av 

förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför 

högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.  

 

Betalning  

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet 

anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. 

Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften 

inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går 

ärendet vidare till inkasso. 
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Avgifter 

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms). 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 

eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

Grundavgifter 

 
Småhus och verksamheter 

 
940 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
470 kr per år 

 

Hämtningsavgifter  

Abonnemang avsedda för småhus 

 

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall 

 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtnings- 

avgift 
Summa  

avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 430 kr 2 370 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 120 kr 3 060 kr 

 

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 
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Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 2 veckor 

Enbart för familjer med blöjbarn upp till 4 år eller då 
särskilda behov finns till följd av sjukdom. 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 940 kr 1 015 kr 1 955 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

940 kr 1 405 kr 2 345 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

940 kr 1 730 kr 2 670 kr 

Kärl 370 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 2 420 kr 3 360 kr 

 

 

Miniabonnemang restavfall 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter  
Tömning 4 gånger/år  940 kr 190 kr 1 130 kr 

 

 

Godkänd varmkompost +  
restavfall 1 gång / 4 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift  

(kr/år) 

Kärl 140 liter  940 kr 715 kr 1 655 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 940 kr 1 105 kr 2 045 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(Gäller vid beviljat undantag för årshämtning. Kärlet 
ska endast ställas fram då hämtning beställts.) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 
(kan ej nytecknas) 

940 kr 95 kr 1 035 kr 

 



8 (19) 

 

 

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall. 
 

Restavfall 
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

Kärl 190 liter 940 kr 1 675 kr 2 615 kr 

Kärl 240 liter 940 kr 2 000 kr 2 940 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 940 kr 2 690 kr 3 630 kr 

 
Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats 
delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Endast 
kärl i storlek 140 liter kan nytecknas. 

Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet. 

 

 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 940 kr 1 285 kr 2 225 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

 

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall) 

Extrakärl för restavfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter restavfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter restavfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Abonnemang avsedda för fritidshus 

 
Avgifter för hämtning under perioden maj – september. 
 

Restavfall  
1 gång / 2 veckor Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 

(kr/år) 

Kärl 140 liter 470 kr 455 kr 925 kr 

Kärl 190 liter 470 kr 665 kr 1 135 kr 

Kärl 240 liter 470 kr 830 kr 1 300 kr 

 
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus.  
Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.  

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Miniabonnemang restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljad ansökan om 
miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas 
fram då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 4 gånger per år 470 kr 190 kr 660 kr 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-september 
 
(Gäller vid beviljat undantag för 
årshämtning. Kärlet ska endast ställas fram 
då hämtning beställts.) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 
(kan ej nytecknas) 470 kr 95 kr 565 kr 

 

 

 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor  
under perioden maj-september 
 
(Kräver godkänd varmkompost) 
 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  470 kr 280 kr 750 kr 
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Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

 
Sommarboende, abonnemang i gemensam behållare*. 
Hämtning 1 gång / 2 veckor under perioden  
maj-september. 

470 kr 455 kr 925 kr 

 
* Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Abonnemang för hämtning av latrin 

 

Latrinabonnemang Hämtningsavgift 

Helårsabonnemang 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarabonnemang 
under perioden maj – september 
 
(6 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

3 090 kr 

 

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund. 

 

Försäljning av extra latrinkärl 

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av 

latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang. 

 

Försäljning extra latrinkärl Pris/kärl 

Extra latrinkärl (kr/st.) 250 kr 
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Abonnemang för sortering av matavfall i flerbostadshus 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg 

avgör minsta antalet kärl. 

Kärl 140 liter för matavfall Hämtningsavgift matavfall  
(kr/år) 

Matavfall 1 gång/2 veckor 190 kr 

Matavfall 1 gång/ vecka 398 kr 

 

För flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet. 

Miljöavgift Avgift per lägenhet och år i flerbostadshus 

Gäller flerbostadshus som inte sorterar matavfall 570 kr 

 

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc. 

Avgift (kr/behållare och år) 

Restavfall Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 140 liter 715 kr 
(kan ej nytecknas) - - - 

Kärl 190 liter 1 105 kr 2 320 kr - - 

Kärl 240 liter 1 430 kr 3 005 kr 6 310 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 370 liter 2 335 kr 4 905 kr 
(kan ej nytecknas) 

10 300 kr 
(kan ej nytecknas) - 

Kärl 660 liter 3 310 kr 6 950 kr 14 595 kr 30 650 kr 
(kan ej nytecknas) 

Säck 160-240 liter 1 055 kr 
(kan ej nytecknas) 

2 795 kr 
(kan ej nytecknas) - - 

Container 3-4 kbm  20 505 kr - - - 

Container 6 kbm 23 880 kr 50 150 kr - - 

Container 8 kbm 26 130 kr 54 875 kr 115 240 kr - 

Container 10 kbm 28 415 kr 59 670 kr 125 310 kr 270 840 kr 
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Abonnemang för underjordsbehållare 

 

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. 

Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.  

 

Matavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr 32 505 kr 

 

 

Restavfall i underjordsbehållare 
 
Storlek i kubikmeter (kbm) 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varannan vecka 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr 33 455 kr 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr 39 595 kr 

 

 

Extratömning av underjordsbehållare  se avsnitt Övriga avgifter 
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Abonnemang för sortering av matavfall vid restauranger, storkök och andra 

verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Kunder som har behov av 

andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen. Kunden anskaffar och 

bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Pappret ska vara godkänt för 

kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432). 

Kärl 140 liter för matavfall 
Hämtningsintervall 

Hämtningsavgift 
(kr/kärl och år) 

1 gång/2 veckor 950 kr 

1 gång/vecka 1 995 kr 

2 gånger/vecka (kan ej nytecknas) 4 190 kr 

 

Hämtning av restavfall  

Abonnemang tecknas i enlighet med abonnemang för hämtning av restavfall vid flerbostadshus, 

verksamheter etc. 

Korttidsabonnemang för hämtning av brännbart avfall och latrin vid festivaler, 

evenemang etc. 

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Storlek Hämtningsavgift 
(kr/st. och hämtningstillfälle) 

Kärl 140-240 liter 510 kr 

Kärl 660 liter 645 kr 

Container 6 kbm 1 790 kr 

Container 8 kbm 2 235 kr 

Container 10 kbm 2 680 kr 

Latrinkärl 350 kr 

 
Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan. 

Kärl (kr/st.)    320 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl) 
Container (kr/st.)   1 500 kr 
 



14 (19) 

 

Övriga avgifter  

Extra hämtningar och tömningar 

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag 
Avgift 

kr/säck och hämtning 

Säck 160-240 liter  85 kr 

 

 

Avgift för planerad extra tömning  

Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess 
entreprenörer.  

Avgift 

kr/ behållare och tömning 

Kärl 140 – 240 liter  85 kr 

Kärl 370 – 660 liter  100 kr 

 

 

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag  
Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl 140 - 660 liter  520 kr 

Container 3-10 kbm 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på 

ordinarie tömningsdag 

Avgift 

kr/behållare och tömning 

Kärl och container, 140 liter – 10 kbm 520 kr 
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Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning 

Skaraborg) 

Kärl och säckar Avgift 
kr/behållare och tömning 

6-15 meter 35 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter. 

 

Tillägg för försvårad tömning 

Kärl, säck och container Avgift/hämtställe och gång 

Avser utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller 
”Anvisningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är 
försvårande. 

380 kr 

Avser tömning av container som behöver dras fram innan de kan tömmas, 
dvs står placerade under tak eller dylikt. 
(Kan ej nytecknas) 

150 kr 

 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar 

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg. 

 

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare Avgift per behållare 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl 320 kr 

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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Plockanalys (kvalitetskontroll) 

Behållarstorlek Avgift per behållare 
(kr/behållare och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 440 kr 

3 kbm - 10 kbm  5 400 kr 

Underjordsbehållare 3 kbm – 5 kbm 3 640 kr 

 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 

Underjordsbehållare Avgift per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 

 

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 

Hämtning vid fastighet Avgift per tillfälle 

Komprimerande sopbil med chaufför 2 045 kr 

Paketbil med chaufför 1 370 kr 

Extra medföljande personal 635 kr 

 

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg 

godkänt. För större städningar kan container för utsorterat restavfall beställas av Avfall & Återvinning 

Skaraborg utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med annat avfall. 

 

Mottagning vid återvinningscentraler Avgift per styck 

Hushållens sorterade grovavfall 0 kr 

Blandade säck- och kärlsopor (endast vid Falevi ÅVC) 120 kr 
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Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 

Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda och betalas enligt separata avgifter för 

verksamhetsavfall.  

Endast mindre mängder asbest tas emot i Avfall & Återvinning Skaraborg regi vid Bångahagen, 

Falevi och Risängen avfallsanläggning. Med mindre mängd avses enstaka bitar av sådan storlek 

att kunden av egen kraft kan lägga det i behållaren. Asbest ska vid avlämnandet vara inplastat 

och uppmärkt. Större mängder asbest hänvisas direkt till aktörer med tillstånd att hantera 

avfallet. 

 

Komprimerat avfall 

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och 

prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Enskilda avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar 

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 1 050 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 330 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 930 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje 
ytterligare kbm 220 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 435 kr 

 

 

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i 
samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten 
tank 

Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 1 kbm 480 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 810 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 
debiteras utöver ordinarie tömningsavgift 

Avgift per tillfälle 

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie 
tömningsavgift.  

Vardag kl. 07-16 765 kr 

Vardag kl. 16-07 1 365 kr 

Helg 1 640 kr 

Storhelg 2 415 kr 
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Tömning av fosforfällor 

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning. 

Hämtning och behandling av fosforfällor Pris per tömning 

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 430 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 800 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 430 kr 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 172                                                   Dnr 2022/00221 

Avfallstaxa för Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) 2023 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för år 2023. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2023.  

2. Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut om taxan i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (2013) har beslut om avfallstaxor 
flyttas från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÅS krävs därför likalydande 
beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det 
är framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. 
Avfallsbranschen är transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det 
stor påverkan på den totala kostnadsbilden. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 Inför avfallstaxa 2020 accepterade 
direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning med cirka 6 mnkr per år för att 
minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat år 2024. 
Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 
uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med tanke 
på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som 
tidigare prognostiserats. 

Gemensam taxa för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro och Töreboda kommuner 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 
mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka  

0,8 mnkr. Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med 
fyra tömningar per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 

Förslaget till taxa har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 

Förslag till avfallstaxa för år 2023 

Protokollsutdrag från AÅS, § 12/22 

Skrivelse om avfallstaxan 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Avfallstaxa för Avfall & Återvinning Skaraborg 
(AÅS) 2023 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för år 
2023. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.  

 
2. Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga 

medlemskommuner fattar beslut om taxan i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (2013) har beslut om 
avfallstaxor flyttas från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÅS krävs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än 
tidigare. Det är framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som 
ökar. Avfallsbranschen är transportintensiv och när drivmedelskostnaderna 
ökar får det stor påverkan på den totala kostnadsbilden.  
 
Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 Inför avfallstaxa 2020 accepterade 
direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning med cirka 6 mnkr per år 
för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat 
resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om 
ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett 
trendbrott återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat 
drivmedel och entreprenader.  
 
Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr 
som tidigare prognostiserats.  
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Gemensam taxa för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 
Skövde, Tibro och Töreboda kommuner 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 
2,3 mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med cirka  
0,8 mnkr. Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang 
med fyra tömningar per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 
 
Förslaget till taxa har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 
 
Förslag till avfallstaxa för år 2023 
 
Protokollsutdrag från AÅS, § 12/22 
 
Skrivelse om avfallstaxan 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
AÖS  
Ekonomichef för kännedom 
Tekniska nämnden för kännedom 
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Skrivelse gemensam avfallstaxa 2023 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 

avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 

fullmäktigeförsamlingar. För gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de 

medlemmars fullmäktige som omfattas av taxan. 

Samordning  

När nya medlemskommuner inträder i förbundet behöver verksamhet, avfallstaxor och 

renhållningsordning samordnas. Normalt sett tar samordningen ca 3-5 år att genomföra. 

För år 2023 kommer direktionen att föreslå en gemensam avfallstaxa för kommunerna 

Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda. För 

kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommer taxor för respektive kommun 

att föreslås.  

Parallellt med taxearbetet pågår arbete med att ta fram nya gemensamma 

avfallsföreskrifter för samtliga 13 kommuner i förbundet vilket möjliggör samordning av 

abonnemang i de olika taxorna.  

Förankring  

Information om förslag till ny avfallstaxa har presenterats för direktionen vid 

sammanträde den 21 mars 2022. Vid ägarsamråd i januari 2018 beslutades att 

avfallstaxan ska förankras med respektive kommuns kommundirektör vilket också skett 

sedan dess. Den 1 april 2022 hölls möte med kommundirektörerna för att informera om 

förslag till ny avfallstaxa för 2023. Inga särskilda synpunkter på förslaget framkom under 

mötet med kommundirektörerna. 

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg 
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Kostnadsutveckling 

Under 2022 ses en kostnadsökning inom flera områden som är högre än tidigare. Det är 

framför allt kostnader för drivmedel, el och entreprenader som ökar. Avfallsbranschen är 

transportintensiv och när drivmedelskostnaderna ökar får det stor påverkan på den totala 

kostnadsbilden.  

Skatt på avfallsförbränning trädde i kraft i april 2020. Skatten höjs successivt från 75 kr 

per ton till 125 kr per ton fullt utbyggd år 2022. Kostnader för skatten beräknas till 5,5 

mnkr för år 2022. Om ytterligare höjningar av skatten kommer ske inför år 2023 är i 

nuläget oklart. 

Kostnader för utsläppsrätter för värmeverken ökar och kommer på sikt att föras över till 

avfallslämnaren. Det innebär ökade kostnader för förbränning under kommande år.  

Effektivisering och besparingar 

För att möta de kostnadsökningar som nämnts ovan fortsätter utbyggnaden av ”Sortera 

säcken” för att minska förbränningskostnader, förbränningsskatt och transporter. 

Sidlastning införs i fler områden för effektivare sophämtning, rullkrossar för minskat antal 

transporter samt åtgärder för att förmå fler kunder att välja digitala fakturaalternativ för 

minskade faktureringskostnader. 

Föreslagna ändringar i avfallstaxa för år 2023 

Inför avfallstaxa 2020 accepterade direktionen ett förslag om en successiv intäktsökning 

med ca 6 mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett 

balanserat resultat år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om 

ekonomi i balans har uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott 

återstår att se med tanke på de ökande kostnaderna för bland annat drivmedel och 

entreprenader.  

Den taxeökning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare 

prognostiserats.  
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Gemensam taxa för (Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro och Töreboda kommuner) 

 

I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 mnkr 

och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr.  

Årshämtning (två tömningar per år) ersätts med miniabonnemang med fyra tömningar 

per år i enlighet med de nya avfallsföreskrifterna. 

 

Grundavgifter  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter föreslås höjas med 40 kr per år till 940 kr. 

Grundavgifterna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus föreslås höjas med 20 kr 

per år till 470 kr.  

 

Småhus – exempel förändrad avgift (vanligaste abonnemanget) 
 

Abonnemang 
Årsavgift kr/år År 2022 År 2023 

Jämförelse 
Sverigemedel 

2020 

Kärl 190 liter med mat 2 005 2 045 2 321 

 

 

Flerbostadshus - exempel på förändrad grundavgift 

 

Flerbostadshus 48 lägenheter 
Abonnemang med sortering av 
matavfall 

År 2022 År 2023 
Avgift per  
lägenhet 

2023 

Jämförelse 
Sverigemedel 

2020 

Årsavgift, kr 38 910 39 870 831 kr 1 405 kr 

 

Enligt statistik från Avfall Sverige betalar ett villahushåll i genomsnitt 2 321 kr per år i 

avfallsavgift (år 2020). Motsvarande avgift per hushåll i flerbostadshus är 1 405 kr.  
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Enskilda avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar föreslås höjas med 5 procent 

vilket motsvarar ca 800 tkr i ökade intäkter. Anledningen till att avgifterna höjs är framför 

allt ökade drivmedelskostnader och reningsverkens avgifter för behandling av slam.  

 

Storlek 2022 2023 Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 1 000 kr 1 050 kr 50 

3,1-5,0 kbm 1 270 kr 1 330 kr 60 

5,1-8,0 kbm 1 840 kr 1 930 kr 90 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 122                                                   Dnr 2022/00213 

Förslag till nämndsorganisation samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ytterligare förtydliga 
förslagen till beslut i kommunfullmäktige. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet på ett extra sammanträde den 26 
september kl. 16.30. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande mandatperiod 
även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal ledamöter i nämnder, 
utskott beredningar samt kommunala bolag och arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet samt 
ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader för arvoden 
för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader för administration. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver att 
införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet har lämnat förslag enligt följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två separata nämnder, en äldre- 
och omsorgsnämnd och en socialnämnd.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 
Socialnämnden ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

3. Presidiet i äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande 
med arvodesnivåer på 23 procent respektive 18 procent av kommunalrådets arvode. 
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Presidiet för socialnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande med 
arvodesnivåer på 20 procent respektive 15 procent av kommunalrådets arvode. 
Regleringen av arvodesnivåerna förs in i reglementet för arvoden och traktamenten för 
förtroendevalda. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i övriga nämnder, 
arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga kvar oförändrat. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas under kommunstyrelsen. 
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska ingå i beredningen med en 
ledamot och en ersättare. Ordförande i beredningen föreslås representant för 
oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för beredningen ska regleras inom 
ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

6. Partistöd och ledamotsstöd ska vara oförändrat. 

Behandling på sammanträdet 

Richard Thorell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Richard Thorells förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 225/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Respektive nämndsekreterare) 
(Administrativ chef) 
(Lönekontoret) 
(HR-chef, Per Johansson) 
Gruppledarna för respektive parti 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 
(Samtliga förvaltningschefer) 

(Ekonomichef, Christina Olsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 225                                                   Dnr 2022/00213 

Förslag till nämndsorganisation samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två separata nämnder, en 
äldre- och omsorgsnämnd och en socialnämnd.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 

Socialnämnden ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

3. Presidiet i äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av ordförande och vice 

ordförande med arvodesnivåer på 23 procent respektive 18 procent av 

kommunalrådets arvode. Presidiet för socialnämnden ska bestå av 

ordförande och vice ordförande med arvodesnivåer på 20 procent respektive 

15 procent av kommunalrådets arvode. Regleringen av arvodesnivåerna förs 

in i reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i övriga 

nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga kvar oförändrat. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas under 

kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 

ingå i beredningen med en ledamot och en ersättare. Ordförande i beredningen 

föreslås representant för oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för 

beredningen ska regleras inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

6. Partistöd och ledamotsstöd ska vara oförändrat. 

Reservation 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande mandatperiod 
även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal ledamöter i nämnder, 
utskott beredningar samt kommunala bolag och arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet samt 
ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader för arvoden 
för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader för administration. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver att 
införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker arvodesberedningens ordförandes förslag till 
beslut.  

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker det förslag som Moderaterna 
presenterat på arvodesberedningen som bland annat innebär att det ska vara elva 
ledamöter i nämnd och fem i arbetsutskott, alternativt nio ledamöter utan 
arbetsutskott. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar vidare om följande tillägg: 

Partistöd och ledamotsstöd ska vara oförändrat.  

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker Abrahamssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först Ida Ekeroth Claussons (S) och 
Anders Karlssons (C) yrkande mot ordförande Johan Abrahamssons (M) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ida Ekeroth Claussons (S) och 
Anders Karlssons (C) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter tilläggsyrkandet under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tillyrkandet. 

 

Kommundirektören medges att intill protokollet justerats säkerställa vad de två nya nämnderna 
lämpligen ska kallas för att tillse en namngivning som överensstämmer med yrkestiteln för de två 
nya förvaltningscheferna inom socialnämnden. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 

  

Expedieras till: 

Respektive nämndsekreterare 

Administrativ chef 

Lönekontoret 

HR-chef 

Gruppledarna för respektive parti 

Kommundirektören 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomichef 



Datum: 2022-08-15 
Dnr: KS 2022/213 

Sida: 1 (4) 

Arvodesberedningen 

Janne Jansson 

Ordförande 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 

Uppdelning av socialnämnden och antal ledamöter 

i nämnderna 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två separata nämnder, 

en äldrevårdsnämnd och en familj- och individnämnd.  

2. Äldrevårdsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 

Familj- och individnämnden ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare. 

3. Presidiet i äldrevårdsnämnden ska bestå av ordförande och vice ordförande 

med arvodesnivåer på 23 % respektive 18 % av kommunalrådets arvode. 

Presidiet för familj- och individnämnden ska bestå av ordförande och vice 

ordförande med arvodesnivåer på 20 % respektive 15 % av kommunalrådets 

arvode. Regleringen av arvodesnivåerna förs in i reglementet för arvoden och 

traktamenten för förtroendevalda. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i övriga 

nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga kvar oförändrat. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas under 

kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige 

ska ingå i beredningen med en ledamot och en ersättare. Ordförande i 

beredningen föreslås representant för oppositionens största parti bli. 

Förutsättningarna för beredningen ska regleras inom ramen för 

kommunstyrelsens reglemente. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 

hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant 

från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande 

arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande 

mandatperiod även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal 

ledamöter i nämnder, utskott beredningar samt kommunala bolag och 

arvodesberedningens sammansättning och uppdrag. 
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Förslagen återges nedan. 

Uppdelning av socialnämnden 

Moderaterna yrkar att socialnämnden delas upp i två separata nämnder, en 

äldrevårdsnämnd och en familj- och individnämnd. Presidiet i den nya nämnden 

ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. Arvodet 

för presidiet ska uppgå till 16 %, 8 % och 4 % av kommunalrådets arvode. I 

nämnden ska fem ledamöter och tio ersättare ingå, utan arbetsutskott.  

För äldrevårdsnämnden föreslås arvodena för ordföranden och vice ordföranden 

uppgå till 23 % respektive 18 % av kommunalrådets arvode. I nämnden ska sju 

ledamöter och sju ersättare ingå, utan arbetsutskott. 

För det fall fullmäktige skulle fatta beslut om att ha ett arbetsutskott ska nio 

ledamöter ingå i respektive nämnd och fem ledamöter i arbetsutskottet. 

Socialdemokraterna yrkar att nuvarande system med en nämnd med 13 ledamöter 

behålls och att ekonomierna i de av kommunfullmäktige beslutade förvaltningarna 

som ligger under nämnden hålls separata. 

Vänsterpartiet vill avvakta hur den av kommunfullmäktige beslutade 

omorganisationen presenteras innan ställning tas i frågan. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillstyrker Moderaternas 

yrkande om att dela upp socialnämnden i två nämnder, en äldrevårdsnämnd och 

en familj- och individnämnd.  

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill ta ställning till antalet 

ledamöter i de nya nämnderna när den av kommunfullmäktige beslutade 

omorganisationen presenterats. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillstyrker även Moderaternas 

yrkande om arvodesnivåer för presidierna i de två föreslagna nämnderna. 

Antal ledamöter i nämnderna 

Moderaterna yrkar på följande antal ledamöter i nämnder och kommunala bolag: 

 Kommunstyrelsen: Elva ledamöter och fem i arbetsutskottet alternativt nio 

utan arbetsutskott. 

 Utbildningsnämnden: Elva ledamöter och fem i arbetsutskottet alternativt 

nio utan utskott. 

 Tekniska nämnden: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. Ordförandeskap 

ska dock enligt förslaget inte vara roterande utan ligga hos värdkommunen.  

 Miljö- och byggnadsnämnden: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

Ordförandeskap ska dock enligt förslaget inte vara roterande utan ligga hos 

värdkommunen. 

 Överförmyndarnämnden: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 
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 Kultur- och fritidsberedningen: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

 Mariehus: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

 VänerEnergi: Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

Arvodesnivåerna i de nämnder som presenterats ovan ska vara oförändrade. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att antalet ledamöter och ersättare i 

nämnderna ska ligga kvar oförändrat och att principen om roterande 

ordförandeskap i gemensamma MTG-nämnder fortsatt ska gälla.  

Centerpartiet yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna ska ligga kvar 

oförändrat och att principen om roterande ordförandeskap i gemensamma MTG-

nämnder fortsatt ska gälla. Detta fram tills utredningen om omorganisationen är 

klar. 

Kristdemokraterna yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna ska ligga kvar 

oförändrat fram tills utredningen om omorganisationen är klar, och att principen om 

roterande ordförandeskap i gemensamma MTG-nämnder upphör att tillämpas till 

förmån för ett permanent ordförandeskap för berörda nämnders värdkommuner.  

Liberalerna yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna ska ligga kvar 

oförändrat. Detta fram tills utredningen om omorganisationen är klar. 

Ta bort arbetsutskott till förmån för ett minskat antal nämndsledamöter 

Moderaterna yrkar att frågan om att ta bort nämndernas arbetsutskott, med 

undantag för tekniska nämnden, ska utredas. Detta till förmån för att minska 

antalet nämndsledamöter.  

Moderaterna har under Arvodesberedningens möten förtydligat att ett av syftena 

med yrkandet är att minska det informationsglapp som ofta uppstår mellan de 

förtroendevalda som sitter i både arbetsutskott och nämnd och de som endast 

sitter i nämnd. 

Övriga partier som deltagit på beredningens möten är av uppfattningen att 

utskotten inte ska tas bort. 

Arvodesberedningens sammansättning och uppdrag 

Arvodesberedningen föreslår att beredningen inrättas under kommunstyrelsen. 

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska ingå i beredningen 

med en ledamot och en ersättare. Ordförande i beredningen föreslås representant 

för oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för beredningen ska regleras 

inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader för 

arvoden för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader för 

administration. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver att 

införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

 

Underlag för beslut 

Ordförandens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-15 

Minnesanteckningar från Arvodesberedningens möte 2022-05-12 

 

Beslutet ska skickas till:  

Administrativa enheten 

Lönekontoret 

Gruppledarna för respektive parti 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Uppdelning av socialnämnden, antal ledamöter i 
nämnderna och arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 

hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en 

representant från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

I nuvarande arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande 

mandatperiod även diskuterat frågor om uppdelning av 

socialnämnden, antal ledamöter i nämnder, utskott beredningar samt 

kommunala bolag och arvodesberedningens sammansättning och 

uppdrag. 

Den administrativa enheten har på uppdrag av arvodesberedningen 

sammanställt de förslag som diskuterats i beredningen under hösten 

2021 och våren 2022.  

De fyra förslagen återges nedan. 

Förslag 1. Uppdelning av socialnämnden 

Moderaterna 

Moderaterna yrkar att socialnämnden delas upp i två separata 

nämnder, en äldrevårdsnämnd och en individ- och familjenämnd. 

Presidiet i den nya nämnden ska bestå av ordförande,  

1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. Arvodet för presidiet 

ska uppgå till 16 procent för ordförande, 8 procent för 1:e vice 

ordförande respektive 4 procent för andre vice ordförande av 

kommunalrådets arvode. I nämnden ska fem ledamöter och tio 

ersättare ingå. Inget arbetsutskott ska inrättas.  
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För äldrevårdsnämnden föreslås arvodena för ordföranden och vice 

ordföranden uppgå till 23 procent för ordförande respektive 18 

procent för vice ordförande av kommunalrådets arvode. I nämnden 

ska sju ledamöter och sju ersättare ingå, utan arbetsutskott. 

För det fall fullmäktige skulle fatta beslut om att ha ett arbetsutskott 

ska nio ledamöter ingå i respektive nämnd och fem ledamöter i 

arbetsutskottet. 

Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna yrkar att nuvarande system med en nämnd med 

13 ledamöter behålls och att ekonomierna i de av kommunfullmäktige 

beslutade förvaltningarna som ligger under nämnden hålls separata. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet vill avvakta hur den av kommunfullmäktige beslutade 

omorganisationen presenteras innan ställning tas i frågan. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillstyrker 

Moderaternas yrkande om att dela upp socialnämnden i två nämnder, 

en äldrevårdsnämnd och en individ- och familjenämnd.  

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill ta ställning till 

antalet ledamöter i de nya nämnderna när den av kommunfullmäktige 

beslutade omorganisationen presenterats. 

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillstyrker även 

Moderaternas yrkande om arvodesnivåer för presidierna i de två 

föreslagna nämnderna. 

 

Förslag 2. Antal ledamöter i nämnderna 

Moderaterna 

Moderaterna yrkar på följande antal ledamöter i nämnder och 

kommunala bolag: 

 Kommunstyrelsen:  

Elva ledamöter och fem i arbetsutskottet alternativt nio ledamöter 

utan arbetsutskott. 

 Utbildningsnämnden:  

Elva ledamöter och fem i arbetsutskottet alternativt nio ledamöter 

utan utskott. 

 Tekniska nämnden:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. Ordförandeskap ska dock 

enligt förslaget inte vara roterande utan ligga hos värdkommunen.  
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 Miljö- och byggnadsnämnden:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. Ordförandeskap ska dock 

enligt förslaget inte vara roterande utan ligga hos värdkommunen. 

 Överförmyndarnämnden:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

 Kultur- och fritidsberedningen:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

 Mariehus AB:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

 VänerEnergi AB:  

Antalet ledamöter ska vara oförändrat. 

Arvodesnivåerna i de nämnder som presenterats ovan ska vara 

oförändrade. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att antalet ledamöter och 

ersättare i nämnderna ska ligga kvar oförändrat och att principen om 

roterande ordförandeskap i gemensamma MTG-nämnder fortsatt ska 

gälla.  

Centerpartiet 

Centerpartiet yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna 

ska ligga kvar oförändrat och att principen om roterande 

ordförandeskap i gemensamma MTG-nämnder fortsatt ska gälla. 

Detta fram tills utredningen om omorganisationen är klar. 

Kristdemokraterna  
Kristdemokraterna yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna ska 
ligga kvar oförändrat fram tills utredningen om omorganisationen är klar, 
och att principen om roterande ordförandeskap i gemensamma MTG-
nämnder upphör att tillämpas till förmån för ett permanent ordförandeskap 
för berörda nämnders värdkommuner.  

Liberalerna  

Liberalerna yrkar att antalet ledamöter och ersättare i nämnderna ska 

ligga kvar oförändrat. Detta fram tills utredningen om 

omorganisationen är klar. 

Fråga 3. Ta bort arbetsutskott till förmån för ett minskat antal 

nämndsledamöter 

Moderaterna  

Moderaterna yrkar att frågan om att ta bort nämndernas 

arbetsutskott, med undantag för tekniska nämnden, ska utredas. Detta 

till förmån för att minska antalet nämndsledamöter.  
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Moderaterna har under Arvodesberedningens möten förtydligat att ett 

av syftena med yrkandet är att minska det informationsglapp som ofta 

uppstår mellan de förtroendevalda som sitter i både arbetsutskott och 

nämnd och de som endast sitter i nämnd. 

Övriga partier i arvodesberedningen 

Övriga partier som deltagit på beredningens möten är av 

uppfattningen att utskotten inte ska tas bort. 

Fråga 4. Arvodesberedningens sammansättning och uppdrag 

Arvodesberedningen föreslår att beredningen inrättas under 

kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i 

kommunfullmäktige ska ingå i beredningen med en ledamot och en 

ersättare. Ordförande i beredningen föreslås representant för 

oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för beredningen ska 

regleras inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig 

dimension utöver att införande av nya nämnder kan medföra ett ökat 

antal resor till sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av 

reglementet samt ett införande av ytterligare nämnder och utskott 

medför ökade kostnader för arvoden för Mariestads kommun. 

Därutöver tillkommer ökade kostnader för administration. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 
 
Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 
 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   
 
 
Beslutet ska skickas till:  
Respektive nämndsekreterare 
Administrativ chef 
Lönekontoret 
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HR-chef 
Gruppledarna för respektive parti 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 123                                                   Dnr 2022/00212 

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till 
förtroendevalda 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ytterligare förtydliga 
förslagen till beslut i kommunfullmäktige. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet på ett extra sammanträde den 26 
september kl. 16.30. 

Bakgrund 

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet 
”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.  

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt 
kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § 
kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 
procent delägda aktiebolag. 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 

Den administrativa enheten har på uppdrag av arvodesberedningen sammanställt ett 
förslag på reviderat reglemente utifrån de frågor beredningen diskuterat under hösten 
2021 och våren 2022.  

Förslagen återges nedan. 

Kommentarerna till reglementet för arvoden och traktamenten upphör/tas bort 

Till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda finns ett 
dokument som innehåller förklarande kommentarer till delar av reglementet. 
Arvodesberedningen föreslår att kommentarerna ska upphöra och plockas bort från 
kommunens hemsida. Detta då innehållet i kommentarerna redan återfinns i själva 
reglementet och någon införlivning därmed inte blir nödvändig. 

Tjänstgörande ersättares rätt till ersättning 

I 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige inte har rätt till dubbelt sammanträdesarvode under 
den första timmen av sammanträdet. Arvodesberedningen föreslår att bestämmelsen 
justeras så att tjänstgörande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter. 
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Förrättningsarvode utgår inte dubbelt första timmen 

Arvodesberedningen föreslår att det i 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet om arvoden och 
traktamenten förs in ett förtydligande om att förrättningsarvode, till skillnad från 
sammanträdesarvode, inte utgår dubbelt för första timmen. 

Förlorad pensionsförmån 

I 3 kap. 10 § 1 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att en 
förtroendevald ska kunna visa att ett förtroendeuppdrag har medfört minskade 
pensionsavgifter för att ersättning ska kunna utgå för förlorad pensionsförmån. 
Arvodesberedningen förslår att det kravet tas bort. 

Sänkning av arvoden 

Vänsterpartiet har under Arvodesberedningens möten framfört ett yrkande om 
justering av arvodesnivåer samt redaktionella ändringar enligt följande: 

 Kap. 2 § 1, Sammanträdes- och förrättningsarvoden  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden ska utgå per påbörjad timme med 0,235 
procent av riksdagsledamots arvode. (Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande 
reglemente) 

 Kap. 2  § 2, Årsarvoden 

Årsarvoden ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters arvode. (100 procent i 
nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 2 Arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme 
som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,67 procent av 
kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. (0,61 procent i nuvarande 
reglemente) 

 Kap. 3 § 3, Schablonberäknad inkomst 

Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare 
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en schablonmässigt 
bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av en riksdagsledamots årsarvode. Det 
angivna beloppet inkluderar semesterersättning och övriga ersättningar enligt första 
paragrafen. (Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 

 

Inga av de övriga partierna som närvarat under arvodesberedningens möten har 
tillstyrkt Vänsterpartiets yrkande. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 
medför i viss utsträckning ökade kostnader för arvoden för Mariestads kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Arvodesberedningens ordförande gavs i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
komplettera med uppgifter angående arvode för de två nya nämnderna utifrån förslag om 
socialnämndens delning. 

Behandling på sammanträdet 

Richard Thorell (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Richard Thorells förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 226/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

Reglemente för arvoden och traktamenten för förtroendevalda – förslag på ändringar 

Kommentar till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda 

Vänsterpartiets skriftliga yrkande om sänkning av arvoden 

  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Respektive nämndsekreterare) 
(Administrativ chef) 
(Lönekontoret) 
(Gruppledarna för respektive parti) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 226                                                   Dnr 2022/00212 

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till 
förtroendevalda 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

 

Arvodesberedningens ordförande får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde komplettera med uppgifter angående arvode för de två nya nämnderna 
utifrån förslag om socialnämndens delning. 

Bakgrund 

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet 
”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.  

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt 
kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § 
kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 
procent delägda aktiebolag. 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 

Den administrativa enheten har på uppdrag av arvodesberedningen sammanställt ett 
förslag på reviderat reglemente utifrån de frågor beredningen diskuterat under hösten 
2021 och våren 2022.  

Förslagen återges nedan. 

Kommentarerna till reglementet för arvoden och traktamenten upphör/tas bort 

Till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda finns ett 
dokument som innehåller förklarande kommentarer till delar av reglementet. 
Arvodesberedningen föreslår att kommentarerna ska upphöra och plockas bort från 
kommunens hemsida. Detta då innehållet i kommentarerna redan återfinns i själva 
reglementet och någon införlivning därmed inte blir nödvändig. 
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Tjänstgörande ersättares rätt till ersättning 

I 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige inte har rätt till dubbelt sammanträdesarvode under 
den första timmen av sammanträdet. Arvodesberedningen föreslår att bestämmelsen 
justeras så att tjänstgörande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter. 

Förrättningsarvode utgår inte dubbelt första timmen 

Arvodesberedningen föreslår att det i 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet om arvoden och 
traktamenten förs in ett förtydligande om att förrättningsarvode, till skillnad från 
sammanträdesarvode, inte utgår dubbelt för första timmen. 

Förlorad pensionsförmån 

I 3 kap. 10 § 1 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att en 
förtroendevald ska kunna visa att ett förtroendeuppdrag har medfört minskade 
pensionsavgifter för att ersättning ska kunna utgå för förlorad pensionsförmån. 
Arvodesberedningen förslår att det kravet tas bort. 

Sänkning av arvoden 

Vänsterpartiet har under Arvodesberedningens möten framfört ett yrkande om 
justering av arvodesnivåer samt redaktionella ändringar enligt följande: 

 Kap. 2 § 1, Sammanträdes- och förrättningsarvoden  
Sammanträdes- och förrättningsarvoden ska utgå per påbörjad timme med 
0,235 procent av riksdagsledamots arvode. (Kommunstyrelsens ordförande i 
nuvarande reglemente) 

 Kap. 2  § 2, Årsarvoden 
Årsarvoden ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters arvode. (100 
procent i nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 2 Arbetsinkomst 
Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per 
timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,67 
procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. (0,61 procent i 
nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 3, Schablonberäknad inkomst 
Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare 
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en 
schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av en 
riksdagsledamots årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar 
semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen. 
(Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 

 

Inga av de övriga partierna som närvarat under arvodesberedningens möten har 
tillstyrkt Vänsterpartiets yrkande. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 
medför i viss utsträckning ökade kostnader för arvoden för Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

Reglemente för arvoden och traktamenten för förtroendevalda – förslag på ändringar 

Kommentar till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 

Vänsterpartiets skriftliga yrkande om sänkning av arvoden 

 

  

Expedieras till: 

Administrativ chef 

Respektive nämndsekreterare 

Lönekontoret 

Gruppledarna för respektive parti 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av reglementet för arvoden och 
traktamenten till förtroendevalda 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut. 

Bakgrund 

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt 

dokumentet ”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.  

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, i beredningar som tillsatts av fullmäktige, i 

kommunstyrelsen, i kommunens övriga nämnder och i avdelningar 

och organ för beredning, som inrättats enligt kommunallagen, samt 

för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § 

kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till 

mer än 50 procent delägda aktiebolag. 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 

hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en 

representant från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

I nuvarande arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Den administrativa enheten har på uppdrag av arvodesberedningen 

sammanställt ett förslag på reviderat reglemente utifrån de frågor 

beredningen diskuterat under hösten 2021 och våren 2022.  

Förslagen återges nedan. 

Kommentarerna till reglementet för arvoden och traktamenten 

upphör/tas bort 

Till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda 

finns ett dokument som innehåller förklarande kommentarer till delar 

av reglementet. Arvodesberedningen föreslår att kommentarerna ska 

upphöra och plockas bort från kommunens hemsida. Detta då 

innehållet i kommentarerna redan återfinns i själva reglementet och 

någon införlivning därmed inte blir nödvändig. 
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Tjänstgörande ersättares rätt till ersättning 

I 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte har rätt till dubbelt 

sammanträdesarvode under den första timmen av sammanträdet. 

Arvodesberedningen föreslår att bestämmelsen justeras så att 

tjänstgörande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter. 

Förrättningsarvode utgår inte dubbelt första timmen 

Arvodesberedningen föreslår att det i 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet om 

arvoden och traktamenten förs in ett förtydligande om att 

förrättningsarvode, till skillnad från sammanträdesarvode, inte utgår 

dubbelt för första timmen. 

Förlorad pensionsförmån 

I 3 kap. 10 § 1 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges 

att en förtroendevald ska kunna visa att ett förtroendeuppdrag har 

medfört minskade pensionsavgifter för att ersättning ska kunna utgå 

för förlorad pensionsförmån. Arvodesberedningen förslår att det 

kravet tas bort. 

Sänkning av arvoden 

Vänsterpartiet har under Arvodesberedningens möten framfört ett 

yrkande om justering av arvodesnivåer samt redaktionella ändringar 

enligt följande: 

 Kap. 2 § 1, Sammanträdes- och förrättningsarvoden  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden ska utgå per påbörjad 

timme med 0,235 procent av riksdagsledamots arvode. 

(Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 

 Kap. 2  § 2, Årsarvoden 

Årsarvoden ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters 

arvode. (100 procent i nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 2 Arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett 

belopp per timme som baseras på den faktiska ekonomiska 

förlusten, dock högst 0,67 procent av kommunstyrelsens 

ordförandes månadsarvode. (0,61 procent i nuvarande 
reglemente) 

 Kap. 3 § 3, Schablonberäknad inkomst 
Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare 
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en 
schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av en 
riksdagsledamots årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar 
semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen. 
(Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 
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Inga av de övriga partierna som närvarat under arvodesberedningens 

möten har tillstyrkt Vänsterpartiets yrkande. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av 

reglementet medför i viss utsträckning ökade kostnader för arvoden 

för Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 
 
Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 
 

Reglemente för arvoden och traktamenten för förtroendevalda – 

förslag på ändringar 

Kommentar till reglementet för arvoden och traktamenten för 

förtroendevalda 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 

Vänsterpartiets skriftliga yrkande om sänkning av arvoden 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

 

Beslutet ska skickas till:  

Administrativa enheten 

HR-chef 

Lönekontoret 

Gruppledarna för respektive parti 
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Arvodesberedningen 

Janne Jansson 

Ordförande 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 

Revidering av reglementet för arvoden och 

traktamenten till förtroendevalda 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra de av Arvodesberedningen 

föreslagna ändringarna i dokumentet ”Arvoden och traktamenten för 

förtroendevalda”. De beslutade ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nivån för arvoden ska ligga kvar på samma 

nivå som tidigare. 

Bakgrund 

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet 

”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.  

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 

beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 

nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt 

kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § 

kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 

procent delägda aktiebolag. 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 

hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant 

från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande 

arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Förslagen återges nedan. 

Kommentarerna till reglementet för arvoden och traktamenten upphör/tas bort 

Till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda finns ett 

dokument som innehåller förklarande kommentarer till delar av reglementet. 

Arvodesberedningen föreslår att kommentarerna ska upphöra och plockas bort 

från kommunens hemsida. Detta då innehållet i kommentarerna redan återfinns i 

själva reglementet och någon införlivning därmed inte blir nödvändig. 
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Tjänstgörande ersättares rätt till ersättning 

I 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte har rätt till dubbelt 

sammanträdesarvode under den första timmen av sammanträdet. 

Arvodesberedningen föreslår att bestämmelsen justeras så att tjänstgörande 

ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter. 

Förrättningsarvode utgår inte dubbelt första timmen 

Arvodesberedningen föreslår att det i 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet om arvoden 

och traktamenten förs in ett förtydligande om att förrättningsarvode, till skillnad 

från sammanträdesarvode, inte utgår dubbelt för första timmen. 

Förlorad pensionsförmån 

I 3 kap. 10 § 1 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att en 

förtroendevald ska kunna visa att ett förtroendeuppdrag har medfört minskade 

pensionsavgifter för att ersättning ska kunna utgå för förlorad pensionsförmån. 

Arvodesberedningen förslår att det kravet tas bort. 

Sänkning av arvoden 

Vänsterpartiet har under Arvodesberedningens möten framfört ett yrkande om 

justering av arvodesnivåer samt redaktionella ändringar enligt följande: 

 Kap. 2 § 1, Sammanträdes- och förrättningsarvoden  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden ska utgå per påbörjad timme med 

0,235 procent av riksdagsledamots arvode. (Kommunstyrelsens 
ordförande i nuvarande reglemente) 

 Kap. 2  § 2, Årsarvoden 

Årsarvoden ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters arvode. (100 
procent i nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 2, Arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per 

timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,67 
procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. (0,61 procent i 
nuvarande reglemente) 

 Kap. 3 § 3, Schablonberäknad inkomst 
Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare redovisade 
alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en schablonmässigt bestämd 
årsinkomst motsvarande 40 procent av en riksdagsledamots årsarvode. Det angivna 
beloppet inkluderar semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen. 
(Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 

 

Inga av de övriga partierna som närvarat under Arvodesberedningens möten har 

tillstyrkt Vänsterpartiets yrkande. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 

medför i viss utsträckning ökade kostnader för arvoden för Mariestads kommun.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

 

Underlag för beslut 

Ordförandens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-15 

Reglemente för arvoden och traktamenten för förtroendevalda – förslag på 

ändringar 

Kommentar till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda 

Minnesanteckningar från Arvodesberedningens möte 2022-05-12 

Vänsterpartiets skriftliga yrkande om sänkning av arvoden 

 

Beslutet ska skickas till:  

Administrativa enheten 

Lönekontoret 

Gruppledarna för respektive parti 
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Kommentar till reglerna om arvode för förtroendevalda 

Uppgifter som ingår i ordföranden/vice ordförandens uppdrag och 

som ersätts via årsarvodet. 

1. Protokolljustering när särskild tid och plats har bestämts. 

2. Överläggningar med företrädare för andra styrelser och nämnder, exempelvis 

presidieträffar. 

3. Interna överläggningar med förvaltningschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ som ordföranden/vice ordföranden tillhör. 

4. De arbetsuppgifter som följer av reglemente och som det åligger 

ordföranden/vice ordföranden särskilt att utföra. 

Förrättning enligt 9 § i arvodesreglementet 

Allmänt 

För rätt till ersättning för förrättning krävs att den förtroendevalde har erhållit särskilt 

uppdrag att delta i förrättningen av det kommunala organ som han/hon tillhör. 

Första punkten 

Hit räknas även utskottens sammanträden 

Tredje punkten 

Denna punkt avser förhandlingar med de fackliga organisationerna. Hit räknas även 

förhandlingar med utomstående parter i samband med bland annat köp av fastighet, 

förhandlingar med idrottsklubbar, träffar med brukare; exempelvis föräldrar till barn vid 

ett dagis och förhandlingar med nämnder från andra kommuner. Hit räknas även 

förhandlingar på grund av tvist. 

Fjärde punkten 

Till denna kategori räknas både kommunens egna samrådsorgan och samrådsorgan över 

kommungränserna. Hit räknas också samrådsorgan sammansatta med andra parter än 

från kommuner. Exempel på samrådsorgan är pensionärsrådet, styrgruppen för 

biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle, MTG styrgrupp, styrgruppen för 

Kraftprojektet, närsjukvårdsgrupp med flera. 
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Sjunde punkten 

Till denna kategori räknas exempelvis besiktning av en fastighet, inspektion av en 

anläggning (reningsverk, dagis, skola, äldreomsorgsanläggning). Till denna punkt har i 

praxis även hänförts medverkan vid anställningsintervjuer. 



 
 

 

Arvode och traktamente 
för förtroendevalda 
Mariestads kommun 
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Bestämmelser om arvoden och traktamenten  

med mera till förtroendevalda i Mariestads kommun 

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 

beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 

nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt 

kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 12 kap 4 § 

kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 

procent delägda aktiebolag. Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd 

och oppositionsråd finns, utöver vad som framgår av detta reglemente, särskilda 

bestämmelser. Med sådana råd avses här förtroendevald som ägnar hälften av sin 

arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

§ 2 Ersättningsformer 

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsersättning, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan 

också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt 

de grunder som anges i §§ 10-13. 

§ 3 Ersättningarnas storlek 

Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning 

enligt § 4, §§ 6-8. 

§ 4 Årsarvoden 

Årsarvoden utgår till de kommunala förtroendevalda som anges under avsnitt B. Avgår 

förtroendevald som är berättigad till årsarvode under tjänstgöringsperioden fördelas 

arvodet mellan hen och den som inträder i hens ställe i förhållande till den tid varunder 

var och en av dem innehaft uppdraget. 

§ 5 Sammanträden 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i 

första paragrafen där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller 

där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens regler. 

§ 6 Inläsningsarvode 

Inläsningsarvode erhålls för sammanträden i socialnämndens arbetsutskott för 

individärenden. Inläsningsarvode utgår inte för de sammanträden där socialnämndens 

arbetsutskott behandlar ”ordinarie” ärenden inför nämndens sammanträde. 
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Arvodet uppgår 500 kronor per sammanträde. Arvodet avser socialnämndens 

arbetsutskotts ordinarie ledamöter. Ersättare erhåller samma arvode vid de tillfällen då 

de tjänstgör vid arbetsutskottets sammanträde för individärenden. Ordförande och vice 

ordförande erhåller inte inläsningsarvode då de har arvodering för sitt 

ordförandeuppdrag.  

Samtliga tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott är berättigade 

till inläsningsarvode om 350 kronor per sammanträde. 

§ 7 Ersättare 

Ersättare, som tjänstgör i stället för ledamot, erhåller ersättning efter samma 

grunder som gäller för ledamot. Ersättare som – utan att tjänstgöra i ordinarie 

ledamots ställe – deltar i sammanträde med styrelse eller nämnd erhåller helt 

sammanträdesarvode. Ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige erhåller 

inte sammanträdesarvode. 

§ 8 Resekostnadsersättning 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår enligt de 

grunder som fastställts för kommunens personal, om avståendet från den 

förtroendevaldes fasta bostad eller hens arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 

tre kilometer. Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom 

kommunen utgår enligt samma grunder som för kommunens personal. 

§ 9 Förrättning 

Med förrättning avses i dessa bestämmelser: 

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

2. Protokolljustering då särskild tid och plats bestämts. 

3. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den 

förtroendevalde själv tillhör. 

5. Sammankomst med samrådsorgan i vilket kommunen är representerad. 

6. Överläggning med sektorchef eller annan anställd vid det kommunala organ 

den förtroendevalde själv tillhör. 

7. Besiktning eller inspektion. 

8. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

9. Medverkan i granskning inom ramen för revisionsuppdrag. 

10. Presidiemöten i MTG-nämnderna (för att tillgodose oppositionens intresse av 

insyn). 



 Sida 6 (14) 

 

För ersättning enligt punkterna 2-9 krävs särskilt uppdrag. 

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd är inte 

berättigade till ersättning för förrättning enligt punkterna 2, 4, 6 och 10. Detta gäller 

även förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Däremot har de rätt 

att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst vid samtliga punkter i detta stycke. 

Detta gäller dock inte kommunalråd och oppositionsråd som fullgör sådana 

uppdrag på minst fyrtio procent av en heltid. 

Kommunfullmäktiges ordförande är berättigad till förrättningsarvode med maximalt 

tre timmar vid de tillfällen då representationen innefattar förberedelser, t.ex. inläsning 

av litteratur och vid längre tal. Förrättningsarvode vid representation gäller enbart 

kommunfullmäktiges ordförande och fullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande då de 

träder i ordförandes ställe. 

§ 10 Förrättningsersättning 

Arvode och resekostnadsersättning till den som deltar i förrättning utgår enligt samma 

grunder som för sammanträde. 

Begäran om ersättning för förrättning som är äldre än fyra månader ersätts inte. 

§ 11 Barntillsynskostnader 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. 

Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår 

ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Om särskilda skäl föreligger 

kan ersättning även utgå för äldre barn.  

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 

sammanboende, såvida inte denne har förlorat inkomst för att kunna vara barnvakt 

åt den förtroendevaldes barn. Ersättning utgår inte heller för tid då barnet vistas 

inom den ordinarie barnomsorg som den förtroendevalde anlitar eller när den 

förtroendevalde erhåller ersättning för inkomstförlust.  

Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela administrativa 

enheten vem som anlitats för barntillsyn (namn, adress och personnummer). 

Personen ersätts av kommunen med ett arvode om 200 kronor för varje påbörjad 

barntillsynstimme. För att ersättningen ska kunna utbetalas ska blanketten om 

kontoanmälan fyllas i och skickas till Nordea. Ersättningsberättigad tid ska motsvara 

sammanträdes- eller förrättningstiden med tillägg av en timme. 

§ 12 Vård av funktionshindrad 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte 

för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende. 
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§ 13 Funktionshindrad förtroendevald 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning 

av handlingar och liknande. 

§ 14 Ersättning för övriga kostnader 

För andra utgifter än som avses i §§ 10-12 utgår ersättning om den förtroendevalde 

kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Ersättning utgår inte då den 

förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller 

dylikt kunnat förhindra kostnaderna. Frågan om ersättning enligt denna paragraf 

prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen. 

§ 15 Begäran om ersättning enligt §§ 8-13 samt attest 

För att erhålla ersättning enligt §§ 8-13 ska ordföranden i berörd nämnd attestera den 

förtroendevaldes begäran om arvode eller ersättningar. Den förtroendevalde lämnar 

därefter begäran om ersättningar till sekreteraren i respektive nämnd. 

För att ordföranden ska erhålla ersättning ska vice ordförande i berörd nämnd attestera 

ordförandens begäran om arvode eller ersättningar. I händelse av att endast en av dessa 

deltar på sammanträdet, ska den person som utsetts att justera protokollet attestera 

ordförandens/vice ordförandens närvaro. 

Arvodesunderlag som är attesterat av ordförande eller vice ordförande är godkänt och 

behöver inte prövas av lönekontoret.  

§ 16 Särskilda regler för förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent 

av en heltid 

Sjukfrånvaro/Föräldraledighet 

För förtroendeuppdraget gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet som 

vid anställning. Det innebär att sjuklönelagens och föräldraledighetslagens regler, liksom 

AB (Allmänna bestämmelser) ska tillämpas. 

Semester/semesterersättning 

Förtroendevald är berättigad till ledighet för semester utan avdrag på årsarvodet under 

samma antal dagar som gäller för anställda enligt kommunalt avtal. Semesterersättning 

ska inte utgå. Rätt att spara semester föreligger inte. 

§ 17 Reducering av årsarvode – alla förtroendeuppdrag med årsarvode 

Om förtroendevald med årsarvode inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid än 

en månad, ska årsarvodet reduceras i motsvarande mån.  

Vid längre frånvaro ska en ersättare utses av kommunfullmäktige så snart det är 

möjligt. Ersättaren är berättigad till motsvarande ersättning för uppdraget som den 

person som ersätts.  
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§ 18 Tolkning 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och bestämmelserna 

om ersättning för förlorad arbetsförtjänst avgörs av kommunstyrelsen, personalchef 

samt lönechef med följande ansvarsfördelning: 

Kommunstyrelsen  

Ansvarar för särskild tolkning och tillämpning vid principiella frågeställningar samt 

beslutar då det råder olika uppfattningar om regelverkets tillämpning. 

HR-chef  

Ansvarar för allmän tillämpning och tolkning av regelverket. Vid frågeställningar där 

HR-chefen inte kan tolka regelverket ska ärendet lyftas till kommunstyrelsen. 

Lönechef  

Ansvarar för granskning av förtroendevaldas intyg för beräkning av ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. Är intyget komplett ska den förtroendevalde meddelas detta. 

Är intyget ofullständigt ska den förtroendevalde meddelas vilka uppgifter som ska 

kompletteras innan ersättning kan utbetalas. Lönechefen ansvarar för att ersättning 

inte utbetalas om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader eller om 

inkomstunderlaget är bristfälligt. 

Attesterat underlag avseende arvode omfattas inte av lönechefens granskningsplikt.  

Kapitel 2 – Arvodesnivåer 

§ 1  Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden utgår med 0,235 procent av 

kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode, dock högst för åtta timmar per 

sammanträdesdag. Arvodet utgår för varje påbörjad timme med helt timarvode. 

Detta gäller för sammanträde/ förrättning både dagtid och kvällstid. 

Timersättningen ska räknas upp efter varje justering av riksdagsmannaarvodet. 
 

För första timman utgår dubbelt sammanträdesarvode till samtliga närvarande, dock inte till 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige. Förrättningsarvode utgår dock inte dubbelt 
för första timman. 

§ 2  Årsarvoden 

Årsarvoden utgår med följande belopp till nedan angivna kommunala förtroendemän: 

Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd. Beloppet är 100 procent. 
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2. Kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd, är berättigad till 

ersättning som motsvarar 80 procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande 

enligt första punkten. 

3. Kommunstyrelsens vice ordförande är berättigad till ersättning som motsvarar 50 

procent av ersättningen till kommunstyrelsens ordförande enligt första punkten. 

4. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (utom ordföranden, vice ordföranden och 

andre vice ordföranden) är berättigade till årsarvode som motsvarar 15 procent av 

ersättningen till kommunstyrelsens ordförande. 

5. Ovanstående arvodesnivå avser 100 procent av riksdagsledamöternas arvode. 

6. För aktuella nivåer avseende riksdagsledamöternas arvoden, se www.riksdagen.se.  

7. Arvodet kan fördelas mellan ordinarie ledamot och ersättare efter 

överenskommelse. Anmälan ska i så fall göras till personalenheten i god tid före 

utbetalningen. 

Övrigt 

Ersättare som tjänstgör vid sammanträde med arbetsutskottet istället för ordföranden 

eller förste vice ordföranden, är berättigad till ett särskilt arvode om 334 kronor1 per 

sammanträde utöver sammanträdesersättningen. 

Ersättningen under denna punkt (Övrigt) ska räknas upp efter varje lönerevision med 

medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen. 

Övriga styrelser och nämnder, procent av kommunalrådsarvodet 

Ordförande 

Socialnämnden 25 

Utbildningsnämnden 23 

Miljö- och byggnadsnämnden(Mariestads representant i presidiet)  10 

Tekniska nämnden (Mariestads representant i presidiet) 17 

Vice ordförande 

Socialnämnden 20 

Utbildningsnämnden 18 

Oppositionens representant i MTG-nämnder 

Tekniska nämnden 5 

Miljö- och byggnadsnämnden 5 

                                                 
1 2019 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt andra stycket beräknas på beloppet för 
basåret. 

http://www.riksdagen.se/
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Fullmäktige och revision 

Kommunfullmäktiges ordförande 10  

Kommunfullmäktiges vice ordföranden 5  

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande 3 

Revisor av kommunens räkenskaper, ordföranden   5 

Revisor av kommunens räkenskaper, vice ordförande 4 

Revisor av kommunens räkenskaper, ledamot 3 

Kommunens bolag 

VÄNERENERGI 

Ordförande 10  

Vice ordförande 6  

Ledamöter (ersättning enligt punkt A ovan) 

Lekmannarevisor 0,6 

MARIEHUS AB 

Ordförande 10  

Vice ordförande 6  

Ledamöter (ersättning enligt punkt A ovan) 

Lekmannarevisor 0,6  

Ovannämnda arvoden inkluderar ersättning för motsvarande uppdrag i VänerEnergi 

AB:s och Mariehus AB:s dotterbolag. 

§ 3 Särskilt sammanträdesarvode 

Till ledamot och tjänstgörande ersättare som tjänstgör som ordförande ska – utöver 

sammanträdesarvodet – utgå ett särskilt sammanträdesarvode på 3342 kronor. 

Nyssnämnt extra arvode ska dock inte utgå till förtroendevald som erhåller årsarvode. 

Ordföranden och vice ordföranden i valnämnden är berättigad till extra arvode enligt 

första stycket. 

Ersättningen under denna punkt ska räknas upp efter varje lönerevision med 

medelvärdet (uttryckt i procent) av löneökningen för de anställda i kommunen. 

                                                 
2 2019 är basår och beräkningen av ökningen för kommande år enligt tredje stycket beräknas på beloppet för 
basåret. 
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Kapitel 3 - Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för 

förlorad arbetsförtjänst 

§ 1 Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreligger vid förrättning enligt § 9 i första 
delen av ”Bestämmelser om arvoden och traktamenten till förtroendevalda i Mariestads 
kommun” samt i enlighet med kommunens regler för kurser och konferenser för 
förtroendevalda. 

§ 2 Arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per timme 

som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,61 procent 

kommun-styrelsens ordförandes månadsarvode. I arbetsinkomsten inräknas 

eventuell semesterersättning, ob- tillägg, skifttillägg och motsvarande ersättningar. 

Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ska styrkas med intyg från 

arbetsgivare. 

 

Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst kan utbetalas från och med en timma 

före till och med en timma efter sammanträdets/förrättningens början och slut. 

Förlorad arbetsförtjänst ska kunna styrkas. 

§ 3 Ersättningsgrundande inkomst 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst räknas fram enligt följande grunder: 

Anställda 

Ersättningen grundas på löneuppgift (månadsinkomst), som ska vara styrkt av 

arbetsgivare. 

Egenföretagare 

Med ”Egenföretagare” avses ägare till enskild firma alternativt delägare i 

handelsbolag. 

Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verksamheten. 

Månadsinkomsten ska styrkas genom intyg av revisor. Med egenföretagare avses 

personer som innehar F-skattsedel eller som efter en individuell prövning har bedömts 

tillhöra denna yrkeskategori av personalchefen. 

Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomstbortfallet grundas 

på den årsinkomst som har anmälts till Försäkringskassan eller inkomsten (netto) 

enligt den senaste till Skattemyndigheten inlämnade självdeklarationen. Bestyrkt 

kopia på anmälan till Försäkringskassan alternativt på självdeklarationen ska i så 

fall ges in till kommunledningskontoret. 
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Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 

föräldrapenning grundas ersättningen på det belopp som den förtroendevalde gått miste 

om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska styrkas med intyg från ansvarig kassa. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för Försäkringskassans prövning om det är möjligt 

att fullfölja uppdraget under pågående sjukskrivning. 

Förlorad ekonomisk förmån 

Såsom ersättningsberättigad tid ska även betraktas sådan frånvaro från arbetsplats där 

den förtroendevalde ej belastas med löneavdrag men förlorar inarbetad flextid, 

komptid eller motsvarande. Förtroendevald ska kunna styrka förlust av förmån. 

Rätt till ersättning föreligger även för tid då den förtroendevalde är frånvarande från 

arbetsplatsen utan att belastas med löneavdrag men som hen har att arbeta in på 

annan tid utan lön. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att det föreligger 

ett särskilt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om att den förtroendevalde 

fullgör arbetet på annan tid på grund av uppdraget. Arbetsgivaren ska intyga att 

särskilt avtal finns. 

Schemalagd arbetstid 

Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid de 

tillfällen ett sammanträde med nämnd, styrelse eller arbetsutskott, i direkt 

anslutning, föregås eller efterföljs av ett schemalagt arbetspass. Detta gäller även 

annan förrättning som, i direkt anslutning, föregås eller efterföljs av schemalagt 

arbetspass. Arbetstiden ska styrkas med schema från arbetsgivaren. 

Med detta avses till exempel att en förtroendevald arbetar natten innan ett 

sammanträde med nämnd/arbetsutskott som börjar på morgonen/förmiddagen 

efter arbetspasset. Den förtroendevalda är då berättigad till ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst för de timmar som hen skulle arbetat natten innan sammanträdet. 

Denna möjlighet till ersättning gäller endast för ledamöter samt tjänstgörande 

ersättare. 

Visstidsanställda med timlön 

Visstidsanställda med timlön som inte kan stå till arbetsgivarens förfogande vid 

sammanträden och annan förrättning har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Ersättningen avser den faktiska tiden som sammanträdet eller förrättningen pågår. 

Schablonberäknad inkomst 

Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare 

redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en 

schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av 

kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar 

semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen.  
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§ 4 Inlämning av inkomstunderlag 

Inkomstuppgift ska lämnas in årligen i januari månad. Anmält belopp kan inte 

justeras retroaktivt. Lönekontoret betalar inte ut ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst om inkomstunderlaget är äldre än tolv månader. 

§ 5 Högsta antal timmar 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för högst åtta timmar per dag. Om en 

förtroendevald, som har schemalagd arbetstid – med intyg från arbetsgivaren – visar att 

arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar per dag, betalas ersättning ut även för 

denna tid. Arbetsgivarintyg ska lämnas in samtidigt som ersättning begärs. 

§ 6 Ändrade inkomstförhållanden 

Inkomständringar ska anmälas och styrkas på samma sätt som gäller när inkomstuppgift 

lämnas första gången. 

§ 7 Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret 

Arvoden och ersättningar beräknas av lönekontoret.  

Lönekontoret beräknar och betalar in ersättningen för förlorad pension i enlighet 

med reglerna för tjänstepension.  

§ 8 Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Begäran om ersättning ska lämnas in till den nämndförvaltning som den förtroendevalde 

tillhör. Förtroendevald som tillhör kommunfullmäktige ska lämna in sin begäran om 

ersättning till administrativa enheten. Kommunens blankett ska användas. 

Det är alltid ordföranden i berörd nämnd som attesterar förtroendevalds begäran om 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det är alltid vice ordföranden i berörd nämnd 

som attesterar ordförandes begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I 

händelse av att endast en ordförande har deltagit på det sammanträde som ligger till 

grund för begäran om förlorad arbetsförtjänst, ska den person som utsetts att justera 

protokollet attestera ordförandens/vice ordförandens begäran om ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 

§ 9 När ska begäran om ersättning lämnas in 

Begäran om ersättning ska lämnas in så snart som möjligt.  

Inkomstbortfall som är äldre än fyra månader ersätts som huvudregel inte.  
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§ 10  Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i 

form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4.5 procent 

av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den 

förtroendevalde har erhållit när hen har utfört förtroendeuppdrag i kommunen. För att 

ersättningen ska utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att förtroendeuppdraget har 

medfört minskade pensionsavgifter. 

Pensionsavgifterna sätts in på pensionsförsäkring i KPA pension AB. Genom betalning 

av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den 

förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 

anställning ska i stället för första och andra stycket gälla följande: Den förtroendevald 

som kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning för förlorad 

pensionsförmån med verifierat belopp. 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt andra stycket ska framställas 

senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilket förlusten hänför sig. 

Begäran om ersättning enligt tredje stycket ska framställas senast i samband med 

pensionering, dock senast två år från pensionstillfället. 

§ 11 Gemensamma bestämmelser 

Rätten till ersättning enligt §§ 2-10 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 

skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 

till sammanträdet eller motsvarande aktivitet. 

Rätten till ersättning enligt §§ 2-10 omfattar tid för resa till eller från sammanträdet eller 

motsvarande aktivitet och tid för praktiska förberedelser i anslutning till 

sammanträdet/aktiviteten. 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med mera 

eller för styrkta förlorade pensionsförmåner om schablonersättning tidigare har betalats 

ut för den förlorade inkomsten. 

§ 12 Tjänstgörande ersättare 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån eller semesterförmån ska även 

utgå till närvarande icke tjänstgörande ersättare vid sammanträde i styrelse eller nämnd. 

Sådan ersättning utgår inte vid sammanträde med kommunfullmäktige. 

§ 13 Kommunalråd och oppositionsråd 

Kommunalråd och oppositionsråd som fullgör sådana uppdrag på minst fyrtio procent 

av en heltid är inte berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 124                                                   Dnr 2022/00236 

Revidering av reglemente för MTG-gemensam lönenämnd 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för 
gemensam lönenämnd. 

Bakgrund 

Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 227/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 

Protokollsutdrag lönenämnden § 13/22 

Förslag - Reglemente för gemensam lönenämnd 2022-10-01 – med ändringar 
markerade 

Gällande - Reglemente för gemensam lönenämnd  

Lönechefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Lönenämnden) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 

(Lönechef Sara Hultman) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 227                                                   Dnr 2022/00236 

Revidering av reglemente för MTG-gemensam lönenämnd 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för 
gemensam lönenämnd. 

Bakgrund 

Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 

Protokollsutdrag lönenämnden § 13/22 

Förslag - Reglemente för gemensam lönenämnd 2022-10-01 – med ändringar 
markerade 

Gällande - Reglemente för gemensam lönenämnd  

Lönechefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 

 

  

Expedieras till: 

Lönenämnden 

Töreboda kommun 

Gullspångs kommun 

Lönechef Sara Hultman 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av reglemente för gemensam 
lönenämnd 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för 
gemensam lönenämnd. 

Bakgrund 

Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg 
ingår. Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre 
vara en del av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på 
nytt hos de kvarvarande kommunerna. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 
 
Protokollsutdrag Lönenämnden § 13/22 
 
Förslag - Reglemente för gemensam lönenämnd 2022-10-01 – med ändringar 
markerade 
 

Gällande - Reglemente för gemensam lönenämnd  
 
Lönechefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Lönenämnden 
Töreboda kommun 
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Gullspångs kommun 
Lönechef Sara Hultman  



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2022-05-30 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Dnr 2022-00009 

Reglemente för gemensam lönenämnd 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden. 

Bakgrund 
Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för gemensam lönenämnd 22-10-01 – med synliga ändringar 
Reglemente för gemensam lönenämnd 22-10-01 
Tjänsteskrivelse – reviderat reglemente för gemensam lönenämnd, skriven av Sara 
Hultman, 220519 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Reglemente för gemensam lönenämnd 
 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam 
lönenämnd. Under perioden 2011-2022 tillhörde även Karlsborg den gemensamma nämnden. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente (från 2022-10-01) och ett mellan kommunerna 
upprättat samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner 
 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
Gullspångs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Gullspångs kommuns 
organisation. 
 
Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 
medlemskommun. 
 
 

Lönenämndens verksamhet 

§ 2 Ändamål och verksamhet 
 

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. Nämnden ska också: 

- bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet inom ramen för tilldelade resurser och i 
enlighet med gällande lagar och avtal 

- driva utveckling inom verksamhetsområdet avseende kvalité och effektiviseringar och ta de 
initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra 
myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 

- Lämna förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun på åtgärder som främjar 
kvalitet och effektivitet inom nämndens verksamhetsområde 

- inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 

- ge professionellt stöd till verksamheterna genom att samnyttja och säkra kompetens inom 
verksamhetsområdet samt verka för att kompetens bibehålls och utvecklas 

 

§ 3 Övrig verksamhet 
 

I lönenämndens styrfunktion ingår att: 
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 Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheten för vilken lönenämnden 
ansvarar. 

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

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

§ 4 
 
Lönenämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta verksamhetsplan med riktlinjer och mål för verksamheten. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov 
 

§ 5 Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  
 
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvars-
område. Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska 
verksamhetschefens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  
 
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för 
samtliga kommunala tjänster. 
 

§ 6 
 

Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 
 

 

Lönenämndens arbetsformer 

§ 7 Sammansättning 
 

Lönenämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Medlemskommunerna utser en ledamot 
och en ersättare vardera. 
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Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande 
bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  
 
Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdragen som ordförande och vice 
ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 
 

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 

§ 9  
 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 

§ 10  Inkallande av ersättare 
 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
själv kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten anmäla detta till 
värdkommunen som då ska kalla ersättare från den kommun vars ledamot inte kan tjänstgöra. 
 
 
§ 11 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den återstående ordinarie ledamoten ordförandes uppgifter. Vid förfall även 
för denne fullgör den ledamot som har tjänstgjort längst tid i nämnden ordförandes uppgifter. Om 
flera ledamöter har tjänstgjort lika lång tid ska den till åldern äldste ledamoten fullgöra uppgifterna. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 
 

 

§ 12 Personalrepresentant 
 
För personalföreträdares närvaro gäller det som föreskrivs i kommunallagen 7 kap 10-19 § §. 
 
Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen har 
kollektivavtal med. De lokala arbetstagarorganisationerna ska meddela lönenämnden vilka de valt 
till personalföreträdare. 
 
Ärenden som personalföreträdare har rätt att delta i regleras i kommunallagen.  
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i 
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enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden. 
Lag (2019:835). vid behov av tolkning lyfts frågan till HR-chef. 
 
Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten. 
 
Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden på samma sätt som gäller för ledamöterna i 
nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare. Högst tre 
personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas. 

 

§ 13 Sammanträden - Tidpunkt och plats 
 

Lönenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 
 
Ordförande beslutar inför varje möte hur deltagandet ska ske. 
 
Nämndledamöter kan delta på sammanträden på distans. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande på sammanträdet (6 kap, 24 § KL). 
 
Deltagande i sammanträden ska ske på sådant sätt som anges i 5 kap 16 § Kommunallagen. 
 

§ 14 Sammanträden – Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar/beslutsunderlag som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
Kallelsen och beslutsunderlag tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den uppgiften 
fullgöras av den ledamot som är ersättare för ordföranden enligt § 11 
 
 
§ 15 Beredning 
 

De ärenden som ska avgöras i lönenämnden ska beredas i värdkommunen. 
 
 

§ 16 Justering av protokoll och anslag 
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 
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Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners digitala an-

slagstavlor, vilket nämndens sekreterare ansvarar för. Nämndens sekreterare svarar för att 

tillkännagivanden anslås på den digitala anslagstavlan. 

 

§ 17 Närvaro- och yttranderätt 
 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte förslagsrätt 
vid nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 
antecknad i protokollet. 

 

§ 18 Reservation 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 
 

§ 19 Delgivningsmottagare 
 

Delgivning med lönenämnden sker med ordföranden, lönechefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 

§ 20 Undertecknande av handlingar 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av lönenämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som 
handlagt respektive ärende. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 

§ 21 Delegation 
 

Av lönenämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken 
ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 
 

§ 22 Inhämtande av yttranden 
 

Lönenämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas 
organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
 

 
§ 23  Beslutsmässighet 
 

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens 
sammanträde.                                                          
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Grön text= ny text 

Överstruken text= text som tas bort i det nya avtalet 

Reglemente för gemensam lönenämnd 
 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs och Karlsborgs kommuner 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 januari 2011 
2007 en gemensam lönenämnd. Under perioden 2011-2022 tillhörde även Karlsborg den 
gemensamma nämnden. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente (från 2022-10-01) och ett mellan kommunerna 
upprättat samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner 
 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs och Karlsborgs 
kommuner. Gullspångs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Gullspångs 
kommuns organisation. 
 
Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 
medlemskommun. 
 
 

Lönenämndens verksamhet 

§ 2 Ändamål och verksamhet 
 

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. Nämnden ska också: 

- Bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet inom ramen för tilldelade resurser och i 
enlighet med gällande lagar och avtal 

- Nämnden ska särskilt följa driva utveckling inom sitt verksamhetsområdet avseende kvalité 
och effektiviseringar och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga 
kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars 
verksamhet berörs. 

- Lämna förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun på åtgärder som främjar 
kvalitet och effektivitet inom nämndens verksamhetsområde 

- Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

- Ge professionellt stöd till verksamheterna genom att samnyttja och säkra kompetens inom 
verksamhetsområdet samt verka för att kompetens bibehålls och utvecklas 
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§ 3 Övrig verksamhet 
 

I lönenämndens styrfunktion ingår att: 
 

 Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheten för vilken lönenämnden 
ansvarar. 

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

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

§ 4 
 
Lönenämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta verksamhetsplan med riktlinjer och mål för verksamheten. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov 
 

 
§ 5 Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  
 
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvars-
område. Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska 
verksamhetschefens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  
 
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för 
samtliga kommunala tjänster. 
 

§ 6 
 

Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 
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Lönenämndens arbetsformer 

§ 7 Sammansättning 
 

Lönenämnden består av fyra tre ledamöter och fyra tre ersättare. Medlemskommunerna utser en 
ledamot och en ersättare vardera. 
 
Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande 
bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  
 
Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdragen som ordförande och vice 
ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 
 

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring 
 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 

§ 9  
 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 

§ 10  Inkallande av ersättare 
 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
själv kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten anmäla detta till 
värdkommunen som då ska kalla ersättare från den kommun vars ledamot inte kan tjänstgöra. 
 
 
§ 11 Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den återstående ordinarie ledamoten ordförandes uppgifter. Vid förfall även 
för denne fullgör den ledamot som har tjänstgjort längst tid i nämnden fullgöra ordförandes 
uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika lång tid ska den till åldern äldste ledamoten 
fullgöra uppgifterna. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 
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§ 12 Personalrepresentant 
 
För personalföreträdares närvaro gäller det som föreskrivs i kommunallagen 7 kap 10-19 § §. 
 
Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen har 
kollektivavtal med. De lokala arbetstagarorganisationerna ska meddela lönenämnden vilka de valt 
till personalföreträdare. 
 
Ärenden som personalföreträdare har rätt att delta i regleras i kommunallagen.  
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör 
förhållandet mellan kommunen eller regionen som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i 
enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden. 
Lag (2019:835). vid behov av tolkning lyfts frågan till HR-chef. 
 
Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten. 
 
Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden på samma sätt som gäller för ledamöterna i 
nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare. Högst tre 
personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas. 

 

§ 13 Sammanträden - Tidpunkt och plats 
 

Lönenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 
 
Ordförande beslutar inför varje möte hur deltagandet ska ske. 
 
Nämndledamöter kan delta på sammanträden på distans. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande på sammanträdet (6 kap, 24 § KL). 
 
Deltagande i sammanträden ska ske på sådant sätt som anges i 5 kap 16 § Kommunallagen. 
 

§ 14 Sammanträden – Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar/beslutsunderlag som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
Kallelsen och beslutsunderlag tillställs samtliga ledamöter och ersättare digitalt senast fem dagar 
före sammanträdesdagen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den uppgiften 
fullgöras av den ledamot som är ersättare för ordföranden enligt § 9 11 
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§ 15 Beredning 
 

De ärenden som ska avgöras i lönenämnden ska beredas i värdkommunen. 
 
 

§ 16 Justering av protokoll och anslag 
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners digitala an-

slagstavlor, vilket nämndens sekreterare ansvarar för. Nämndens sekreterare svarar för att 

tillkännagivanden anslås på den digitala anslagstavlan. i värdkommunen samt i Töreboda och 

Mariestad. Nämndens sekreterare skickar protokollet till Karlsborgs kommun för att det ska kunna 

anslås på Karlsborgs kommuns digitala anslagstavla.  

 

§ 17 Närvaro- och yttranderätt 
 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte förslagsrätt 
vid nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 
antecknad i protokollet. 

 

§ 18 Reservation 
 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 
 

§ 19 Delgivningsmottagare 
 

Delgivning med lönenämnden sker med ordföranden, lönechefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 

§ 20 Undertecknande av handlingar 
 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av lönenämnden ska undertecknas av 
ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av anställd som 
handlagt respektive ärende. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 

§ 21 Delegation 
 

Av lönenämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken 
ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 
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§ 22 Inhämtande av yttranden 
 

Lönenämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas 
organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
 

 
§ 23  Beslutsmässighet 
 

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens 
sammanträde.                                                          



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2022-05-19 
Ärendenummer: 
LN 2022-00009 

 Sida:1(1) 

 Lönenämnden 

Reviderat reglemente för gemensam lönenämnd 

Förslag till beslut 
Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden. 

Bakgrund 
Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 
 

Underlag för beslut 
Reglemente för gemensam lönenämnd 22-10-01 – med synliga ändringar 
Reglemente för gemensam lönenämnd 22-10-01 
Tjänsteskrivelse – reviderat reglemente för gemensam lönenämnd, skriven av Sara 
Hultman, 220519 

Sara Hultman 
Lönechef  
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Samverkansavtal för gemensam 
lönenämnd 
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs och Karlsborgs 
kommuner 
 
Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för löneadministration. 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 januari 2011 
2007 en gemensam lönenämnd. Under perioden 2011-2022 tillhörde även Karlsborg den 
gemensamma nämnden. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den 
gemensamma nämnden.  
 
 

§ 1  Samverkande kommuner  

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, 2022-10-01 ska Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
samt Karlsborgs kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka om gemensam 
löneadministration.  
 
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a § Kommunallagen genom den sedan 
tidigare inrättade av en gemensamma nämnd kallad Lönenämnden med tillhörande gemensam 
förvaltning. 
 
 

§ 2  Värdkommun  

Lönenämnden ska ingå i Gullspångs kommun och dess politiska organisation. Administration och 
ledningsfunktioner inom lönekontoret ska ingå i Gullspångs kommuns förvaltning och vara 
lokaliserad i Hova.  

 

 

§ 3  Ändamål och verksamhet  

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. Nämnden ska också: 



 

 

 

- bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet inom ramen för tilldelade resurser och i 
enlighet med gällande lagar och avtal 

- Nämnden ska särskilt följa driva utveckling inom sitt verksamhetsområdet avseende kvalité 
och effektiviseringar och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga 
kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars 
verksamhet berörs. 

- lämna förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun på åtgärder som främjar 
kvalitet och effektivitet inom nämndens verksamhetsområde 

- Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar 
som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

- ge professionellt stöd till verksamheterna genom att samnyttja och säkra kompetens inom 
verksamhetsområdet samt verka för att kompetens bibehålls och utvecklas 

 
Mål för verksamheten 
 

- Utveckling av PA-systemet till en nivå som motsvarar de behov som finns i verksamheterna. 
Det ska ske via hög kvalitet i systemet och hög kompetens hos personalen. 

 

- Hög driftsäkerhet. 
 

- Hög kvalitet och kostnadseffektivitet genom ett strukturerat kvalitetsarbete. 
 

- Professionellt stöd till verksamheterna genom hög samlad kompetens och hög tillgänglighet. 
 
 

§ 4 Ansvar  

Till lönenämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild 
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.  
 
Lönekontoret ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 
administrera nämndens verksamhet.  
 
När medlemskommun har behov av kompetens som lönenämnden har tillgång till, men som går 
utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid. Med 
nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och 
upprättat reglemente. 
 
Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån 
detta inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster 
som inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.  
 
 

§ 5 Egendom  

Gullspångs kommun är ägare till all egendom som omfattas av detta avtal. Gullspångs kommun är 
även part i förhållande till utomstående parter och andra externa intressenter.  
 
 



 

 

 

 

§ 6 Försäkring  

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid lönekontoret hålls försäkrad 
samt att lönenämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp.  
 
 

§ 7 Arkiv  

Efter 2007-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i 
lönenämndens vård. För Karlsborgs kommun gäller tiden efter 2011-01-01. 
 
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2007-01-01 (2011-01-01 för Karlsborg) kvarligger hos 
respektive medlemskommun. Lönenämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.  
 
Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan 
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i 
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.  
 
Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. 
Kostnad som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.  
 
 

§ 8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet 

De gemensamma nämndernas ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. 
Samråd avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 8 kap. 4 § ske med de samverkande 
kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för lönenämnden.  
 
Värdkommunen ska, efter rekommendation från lönenämnden, fastställa drift- och 
investeringsbudgeten för den gemensamma nämnden. Värdkommunen ska kommunicera förslaget 
till budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen. 
 
Medlemskommunerna ska finansiera de kostnader som uppstår i lönenämndens verksamhet. Med 
kostnader avses i detta sammanhang totala faktiska kostnader minskat med totala faktiska intäkter. 
 
Kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt följande: 
Mariestads kommun 60% 
Töreboda kommun 25% 
Gullspångs kommun 15% 
 
System som används av kommunerna och som medför extra arbete/handpåläggning faktureras 
separat. 
 
Betalning av kommunernas ersättning ska göras per kvartal med en fjärdedel av det årliga beloppet 
vid respektive betalningsdatum. Periodiciteten ska planeras så att kostnadsneutralitet (balans mellan 
förskotts- respektive efterskottsbetalning) uppnås. Slutlig reglering per verksamhetsår ska ske 
senast den 1 juli året efter respektive verksamhetsår. 



 

 

 

 
 

§ 9 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig 
revision sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.  
 
Lönenämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna tre gånger årligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 10 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
 

Lönenämnden består av fyra tre ledamöter och fyra tre ersättare. Medlemskommunerna utser en 
ledamot och en ersättare vardera.  
 
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska bekostas av respektive 
kommun för sina förtroendevalda. 
 
 

§ 11 Ordförandeskap  

För lönenämnden ska det finnas en ordförande samt en vice ordförande bland ledamöterna. Av 
Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande bland 
ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  
 
Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande: 
 

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Töreboda kommun och 
vice ordförande av Karlsborgs kommun. 
 

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Karlsborgs 
kommun och vice ordförande ska nomineras av Gullspångs kommun. 

 

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun. 

 

- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads 
kommun och vice ordförande av Töreboda kommun. 

 

- Mandatperioden 2031-2035 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande ska nomineras av Gullspångs kommun. 
 

§ 12 Mandatperiod 

Mandatperioden för lönenämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna 
val till fullmäktige hållits i riket.  
 
 
 



 

 

 

 

§ 13 Närvarorätt vid nämndens sammanträden  

Lönenämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens 
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 
 
 

§ 14 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för nämndens verksamhet. 
Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner för att vara giltigt 
 
 

§ 15 Anställda vid lönekontoret  

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan 
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Gullspångs kommun samråda med lönenämnden 
och den referensgrupp som avses i § 16. 
 
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvars-
område. Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska 
verksamhetschefens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  
 
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för 
samtliga kommunala tjänster. 
 

 

§ 16 Referensgrupp 

En referensgrupp bestående av personalcheferna HR-chef och 
kommunchef/kommundirektör i medlemskommunerna ska finnas för att bereda frågor 
avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m. 
 
 

§ 17 Lokaler 

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för lönekontoret. Lokalerna 
upplåts mot en hyreskostnad. 

 
 

§ 18 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 



 

 

 

 
 

§ 19 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2011-01-01 
2017-01-01. Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod. 
 

Detta avtal gäller när samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 
 
 

§ 20 Avveckling/utträde 

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde 
sker förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas. 
 

§ 21 Tvist  

Tvist som gäller tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas på frivillig väg. 
Lyckas inte det ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
.  
Detta avtal har upprättats i fyra tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

För Mariestads kommun, 2016- 2022- 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Johan Abrahamsson   Lars Arvidsson Susanne Wirdemo 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef Kommundirektör 
 
 
 
 

För Töreboda kommun, 2016- 2022- 

 
 
____________________________________  ____________________________________ 

Bengt Sjöberg   Per-Ola Hedberg Michael Nordin 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 
 
 

För Gullspångs kommun, 2016- 2022- 

 
 



 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Carina Gullberg   Elisabeth Olsson Mats Öman 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 
 
 

För Karlsborgs kommun, 2016- 

 

 
____________________________________  ____________________________________ 

Peter Lindroth    Kjell-Åke Berglund 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Samverkansavtal för gemensam 
lönenämnd 
För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 
Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för löneadministration. 
 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam 
lönenämnd. Under perioden 2011-2022 tillhörde även Karlsborg den gemensamma nämnden. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den 
gemensamma nämnden.  
 
 

§ 1  Samverkande kommuner  

Genom detta avtal, gällande från, 2022-10-01 ska Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, 
nedan kallade medlemskommunerna, samverka om gemensam löneadministration.  
 
Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 3a § Kommunallagen genom den sedan 
tidigare inrättade gemensamma Lönenämnden med tillhörande gemensam förvaltning. 
 

§ 2  Värdkommun  

Lönenämnden ska ingå i Gullspångs kommun och dess politiska organisation. Administration och 
ledningsfunktioner inom lönekontoret ska ingå i Gullspångs kommuns förvaltning och vara 
lokaliserad i Hova.  

 

§ 3  Ändamål och verksamhet  

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. Nämnden ska också: 

- bedriva en rättssäker och effektiv verksamhet inom ramen för tilldelade resurser och i 
enlighet med gällande lagar och avtal 

- driva utveckling inom verksamhetsområdet avseende kvalité och effektiviseringar och ta de 
initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra 
myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 

- lämna förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun på åtgärder som främjar 
kvalitet och effektivitet inom nämndens verksamhetsområde 

- inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 
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- Ge professionellt stöd till verksamheterna genom att samnyttja och säkra kompetens inom 
verksamhetsområdet samt verka för att kompetens bibehålls och utvecklas 
 

§ 4 Ansvar  

Till lönenämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild 
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.  
 
Lönekontoret ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 
administrera nämndens verksamhet.  
 
När medlemskommun har behov av kompetens som lönenämnden har tillgång till, men som går 
utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid. Med 
nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och 
upprättat reglemente. 
 
Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån 
detta inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster 
som inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.  
 

§ 5 Egendom  

Gullspångs kommun är ägare till all egendom som omfattas av detta avtal. Gullspångs kommun är 
även part i förhållande till utomstående parter och andra externa intressenter.  
 

§ 6 Försäkring  

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid lönekontoret hålls försäkrad 
samt att lönenämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp.  
 

§ 7 Arkiv  

Efter 2007-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i 
lönenämndens vård. 
 
Arkivansvar för handlingar från tiden före 2007-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun. 
Lönenämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.  
 
Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan 
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i 
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.  
 
Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. 
Kostnad som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.  
 
 

§ 8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet 
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De gemensamma nämndernas ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. 
Samråd avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 8 kap. 4 § ske med de samverkande 
kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för lönenämnden.  
 
Värdkommunen ska, efter rekommendation från lönenämnden, fastställa drift- och 
investeringsbudgeten för den gemensamma nämnden. Värdkommunen ska kommunicera förslaget 
till budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen. 
 
Medlemskommunerna ska finansiera de kostnader som uppstår i lönenämndens verksamhet. Med 
kostnader avses i detta sammanhang totala faktiska kostnader minskat med totala faktiska intäkter. 
 
Kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt följande: 
Mariestads kommun 60% 
Töreboda kommun 25% 
Gullspångs kommun 15% 
 
System som används av kommunerna och som medför extra arbete/handpåläggning faktureras 
separat. 
 
Betalning av kommunernas ersättning ska göras per kvartal med en fjärdedel av det årliga beloppet 
vid respektive betalningsdatum. Periodiciteten ska planeras så att kostnadsneutralitet (balans mellan 
förskotts- respektive efterskottsbetalning) uppnås. Slutlig reglering per verksamhetsår ska ske 
senast den 1 juli året efter respektive verksamhetsår. 

 

§ 9 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig 
revision sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.  
 
Lönenämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna tre gånger årligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 10 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 

Lönenämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Medlemskommunerna utser en ledamot 
och en ersättare vardera.  
 
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska bekostas av respektive 
kommun för sina förtroendevalda. 
 

§ 11 Ordförandeskap  

För lönenämnden ska det finnas en ordförande samt en vice ordförande bland ledamöterna. Av 
Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande bland 
ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  
 
Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande: 
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- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun. 

 

- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads 
kommun och vice ordförande av Töreboda kommun. 

 

- Mandatperioden 2031-2035 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande ska nomineras av Gullspångs kommun. 
 

§ 12 Mandatperiod 

Mandatperioden för lönenämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna 
val till fullmäktige hållits i riket.  
 

§ 13 Närvarorätt vid nämndens sammanträden  

Lönenämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens 
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 
 

§ 14 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som ska gälla för nämndens verksamhet. 
Reglementet och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner för att vara giltigt 
 

§ 15 Anställda vid lönekontoret  

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan 
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Gullspångs kommun samråda med lönenämnden 
och den referensgrupp som avses i § 16. 
 
Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvars-
område. Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska 
verksamhetschefens beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  
 
Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för 
samtliga kommunala tjänster. 

 

§ 16 Referensgrupp 

En referensgrupp bestående av HR-chef och kommunchef/kommundirektör i 
medlemskommunerna ska finnas för att bereda frågor avseende resursfördelning, 
budgetdialog, prioritering m.m. 
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§ 17 Lokaler 

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för lönekontoret. Lokalerna 
upplåts mot en hyreskostnad. 

 

§ 18 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 

§ 19 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2017-01-01. 
Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod. 
 

Detta avtal gäller när samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 
 

§ 20 Avveckling/utträde 

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde 
sker förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas. 
 

§ 21 Tvist  

Tvist som gäller tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas på frivillig väg. 
Lyckas inte det ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.  

 

För Mariestads kommun, 2022- 

____________________________________  ____________________________________ 

Johan Abrahamsson   Susanne Wirdemo 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 

 
 

För Töreboda kommun, 2022- 

____________________________________  ____________________________________ 

Bengt Sjöberg   Michael Nordin 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 

För Gullspångs kommun, 2022- 

____________________________________  ____________________________________ 

Carina Gullberg   Mats Öman 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2022-05-19 
Ärendenummer: 
LN 2022-00008 

 Sida:1(1) 

 Lönenämnden 

Reviderat samverkansavtal för gemensam 
lönenämnd 

Förslag till beslut 
Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd. 

Bakgrund 
Lönenämndens samverkansavtal gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och samverkansavtalet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 
 

Underlag för beslut 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 2022-10-01 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 2022-10-01 med synliga ändringar 
Samverkansavtal för gemensam Lönenämnd 2007-01-01 
Tjänsteskrivelse – reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd, skriver av 
Sara Hultman, 220519 

Sara Hultman 
Lönechef 
 

 
 

 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2022-05-30 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Dnr 2022-00008 

Samverkansavtal gällande gemensam lönenämnd 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd med 
följande tillägg under §8: 

System som används av kommunerna och som medför extra 
arbete/handpåläggning faktureras separat. 

Behandling på sammanträdet 
Kommunerna använder idag lite olika system som är kopplade mot lönesystemet. I 
de fall där systemen medför extraarbete/handpåläggning på lönekontoret bör 
detta kunna faktureras separat. 

Bakgrund 
Lönenämndens samverkansavtal gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och samverkansavtalet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 2022-10-01 
Samverkansavtal för gemensam lönenämnd 2022-10-01 med synliga ändringar 
Samverkansavtal för gemensam Lönenämnd 2007-01-01 
Tjänsteskrivelse – reviderat samverkansavtal för gemensam lönenämnd, skriver av 
Sara Hultman, 220519 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspång 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 106                                                   Dnr 2022/00225 

Riktlinje för hantering av motioner och medborgarförslag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för hantering av 
motioner och medborgarförslag.  

2. Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag (beslutad av 
kommunstyrelsen 2013-11-28, § 232) ersätts därmed med ovan föreslagna 
riktlinje. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013 om en rutin för handläggning av 
motioner och medborgarförslag. Rutinen har således några år på nacken och är därtill 
ganska kortfattad, vilket i kombination med ett behov från verksamheterna kring mer 
utförlig och praktisk information gällande hantering av motioner och 
medborgarförslag har administrativa enheten upprättat ett förslag på en ny riktlinje 
för detta område. Då dokumentet riktar sig både till tjänstemannaorganisationen och 
till de förtroendevalda föreslås benämningen riktlinje istället för rutin. 

Riktlinjen utgår från kommunallagens reglering av motioner och medborgarförslag 
samt från fullmäktiges arbetsordning där formalia kring motioner och 
medborgarförslag finns beskrivet.  

Riktlinjen tar upp praktisk information om utformning av motioner 
medborgarförslag, den politiska hanteringen (utifrån kommunallagens 
rekommendation) av dessa, beskrivning av den interna remisshanteringen och 
beredningsförfarandet samt även beslutsförfarandet i såväl fullmäktige som nämnd.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en enhetlig och effektiv handläggning av 
motioner och medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen och är ett 
komplement till reglerna om hantering av motioner och medborgarförslag i 
fullmäktiges arbetsordning och kommunallagen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 192/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31 

Förslag till riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Samtliga nämndsekreterare) 

(Samtliga förvaltningschefer (för vidare distribution inom förvaltningen)) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-22 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 192                                                   Dnr 2022/00225 

Riktlinje för hantering av motioner och medborgarförslag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för hantering av 
motioner och medborgarförslag.  

2. Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag (beslutad av 
kommunstyrelsen 2013-11-28, § 232) ersätts därmed med ovan föreslagna 
riktlinje. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013 om en rutin för handläggning av 
motioner och medborgarförslag. Rutinen har således några år på nacken och är därtill 
ganska kortfattad, vilket i kombination med ett behov från verksamheterna kring mer 
utförlig och praktisk information gällande hantering av motioner och 
medborgarförslag har administrativa enheten upprättat ett förslag på en ny riktlinje 
för detta område. Då dokumentet riktar sig både till tjänstemannaorganisationen och 
till de förtroendevalda föreslås benämningen riktlinje istället för rutin. 

Riktlinjen utgår från kommunallagens reglering av motioner och medborgarförslag 
samt från fullmäktiges arbetsordning där formalia kring motioner och 
medborgarförslag finns beskrivet.  

Riktlinjen tar upp praktisk information om utformning av motioner 
medborgarförslag, den politiska hanteringen (utifrån kommunallagens 
rekommendation) av dessa, beskrivning av den interna remisshanteringen och 
beredningsförfarandet samt även beslutsförfarandet i såväl fullmäktige som nämnd.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en enhetlig och effektiv handläggning av 
motioner och medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen och är ett 
komplement till reglerna om hantering av motioner och medborgarförslag i 
fullmäktiges arbetsordning och kommunallagen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-22 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31 

Förslag till riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 

 

  

Expedieras till: 

Samtliga nämndsekreterare 

Samtliga förvaltningschefer (för vidare distribution inom förvaltningen) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-06-07 
Dnr: KS 2022/00225   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Riktlinje för hantering av motioner och 
medborgarförslag 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för 

hantering av motioner och medborgarförslag.  

2. Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag 

(beslutad av kommunstyrelsen 2013-11-28, § 232) ersätts därmed 

med ovan föreslagna riktlinje. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013 om en rutin för 

handläggning av motioner och medborgarförslag. Rutinen har således 

några år på nacken och är därtill ganska kortfattad, vilket i 

kombination med ett behov från verksamheterna kring mer utförlig 

och praktisk information gällande hantering av motioner och 

medborgarförslag har administrativa enheten upprättat ett förslag på 

en ny riktlinje för detta område. Då dokumentet riktar sig både till 

tjänstemannaorganisationen och till de förtroendevalda föreslås 

benämningen riktlinje istället för rutin. 

Riktlinjen utgår från kommunallagens reglering av motioner och 

medborgarförslag samt från fullmäktiges arbetsordning där formalia 

kring motioner och medborgarförslag finns beskrivet.  

Riktlinjen tar upp praktisk information om utformning av motioner 

medborgarförslag, den politiska hanteringen (utifrån kommunallagens 

rekommendation) av dessa, beskrivning av den interna 

remisshanteringen och beredningsförfarandet samt även 

beslutsförfarandet i såväl fullmäktige som nämnd.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en enhetlig och effektiv 

handläggning av motioner och medborgarförslag för att trygga den 

demokratiska processen och är ett komplement till reglerna om 

hantering av motioner och medborgarförslag i fullmäktiges 

arbetsordning och kommunallagen.  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på 

frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på 

frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på 

frågan utifrån denna dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31 
 
Förslag till riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samtliga nämndsekreterare 
Samtliga förvaltningschefer (för vidare distribution inom förvaltningen)  



Datum: 2022-05-31 
Dnr: KS 2022/225 

Sida: 1 (2) 

Staben 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

Riktlinje för hantering av motioner och 

medborgarförslag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till riktlinjer för hantering av 

motioner och medborgarförslag.  

Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag (beslutad av 

kommunstyrelsen 2013-11-28, § 232) ersätts därmed med ovan föreslagna 

riktlinje.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2013 om en rutin för handläggning 

av motioner och medborgarförslag. Rutinen har således några år på nacken och är 

därtill ganska kortfattad, vilket i kombination med ett behov från verksamheterna 

kring mer utförlig och praktisk information gällande hantering av motioner och 

medborgarförslag har administrativa enheten upprättat ett förslag på en ny 

riktlinje för detta område. Då dokumentet riktar sig både till 

tjänstemannaorganisationen och till de förtroendevalda föreslås benämningen 

riktlinje istället för rutin.   

Riktlinjen utgår från kommunallagens reglering av motioner och 

medborgarförslag samt från fullmäktiges arbetsordning där formalia kring 

motioner och medborgarförslag finns beskrivet.  

Riktlinjen tar upp praktisk information om utformning av motioner 

medborgarförslag, den politiska hanteringen (utifrån kommunallagens 

rekommendation) av dessa, beskrivning av den interna remisshanteringen och 

beredningsförfarandet samt även beslutsförfarandet i såväl fullmäktige som 

nämnd.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa en enhetlig och effektiv handläggning av 

motioner och medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen och är 

ett komplement till reglerna om hantering av motioner och medborgarförslag i 

fullmäktiges arbetsordning och kommunallagen.  



Sida: 2 (2) 
 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension 

Underlag för beslut 

Administrativ chefs tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 

Förslag till riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samtliga nämndsekreterare 

Samtliga förvaltningschefer (för vidare distribution inom förvaltningen) 



 

 

 

Riktlinjer för hantering 
av motioner och 
medborgarförslag 
Mariestad 
 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2022-xx-xx 

 



 
 

 

Datum: 2020-04-06 
Dnr: KS 2020/37 

Sida: 2 (9) 
 
 

 

Riktlinjer för styrdokument 

Typ av styrdokument: Riktlinje 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Datum för antagande: 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/37 

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och förvaltningar 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: Vid behov. 

Dokumentansvarig: Administrativa enheten 

 

 

 

 

 

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. 

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 eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Riktlinje för hantering av motioner och medborgarförslag 

Inledning 

Motioner och medborgarförslag är enskilda förtroendevaldas och medborgares 

möjlighet att väcka ärenden i kommunen och är en viktig del av den kommunala 

demokratin. Möjligheterna att väcka motioner och medborgarförslag regleras av 

kommunallagen (KL). 

Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att säkerställa en enhetlig och effektiv handläggning av 

motioner och medborgarförslag för att trygga den demokratiska processen.  

Dokumentet handlar dels om hur en motion eller ett medborgarförslag bör utformas, 

vilket såväl motionären som förslagsställaren bör ta hänsyn till, samt om hur motioner 

och medborgarförslag ska behandlas och besvaras, vilket kommunens tjänstepersoner 

ska följa.  

Dokumentet förklarar och kompletterar reglerna om hantering av motioner och 

medborgarförslag i fullmäktiges arbetsordning och KL.  

Motioner 

Kommunallagen 

Ledamöter i kommunfullmäktige har rätt att väcka motioner enligt 4 kap. 19 § KL. 

Rätten att väcka en motion är en av de grundläggande rättigheterna i den kommunala 

demokratin. En fullmäktigeledamot har rätt att lämna en motion även om ledamoten 

inte är närvarande vid fullmäktigesammanträdet. En ersättare däremot, får bara lämna 

en motion vid ett sammanträde där den tjänstgör som ledamot. Fullmäktige måste 

avgöra ärenden som väckts genom motion, och kan alltså inte neka att ett ärende genom 

motion.  

KL anger i 5 kap. 35 § att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om handläggningstiden ska få vara 

längre, ska en särskild överenskommelse träffas om detta, mellan förvaltningen 

(beredande tjänsteperson) och administrativa enheten.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges formalia kring motioner.  
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Enligt arbetsordningens § 32 ska en motion vara skriftlig och egenhändigt undertecknad 

av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Om en 

i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste två åren, tas 

motionen inte upp till behandling. En motion väcks genom att den ges i till 

administrativa enheten. En motion kan också lämnas in vid ett fullmäktigesammanträde. 

En ersättare får endast väcka en motion när den tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde.  

Administrativa enheten ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och 

oktober.  

Utformning av motion 

Det finns en mall framtagen för att underlätta utformningen av motioner. För att en 

motion ska kunna beredas på ett så bra sätt som möjligt ska den innehålla följande delar: 

 Rubrik  

Skriv en tydlig rubrik så att den som läser den förstår vad motionen handlar om. 

 Motivering 

Skriv en kort bakgrundstext med en motivering till motionen. 

 Förslag 

Här skriver du ditt förslag, det vill säga vad du vill att fullmäktige ska besluta att 

göra/införa/utreda. Använd gärna ”att-sats”. 

 Avsändare 

Underteckna motionen med ditt namn och det parti du tillhör. 

Hantering av motioner 

Efter att en motion lämnats in till administrativa enheten för registrering överlämnas 

den till kommunfullmäktige för anmälan. Det innebär att fullmäktige vid detta 

sammanträde beslutar om vilken nämnd som ska bereda motionen. Enligt 

kommunallagen ska en motion beredas av den nämnd som motionen berör, innan den 

beslutas av fullmäktige. En motion beslutas alltid slutligt av kommunfullmäktige. 

För att inte riskera att överskrida KL:s rekommendation om att fullmäktige ska kunna 

fatta beslut inom ett år ska den interna handläggningstiden för motioner som regel inte 

överstiga tre månader. Om handläggningstiden ska få vara längre, ska en särskild 

överenskommelse ha träffats om detta mellan förvaltningen och administrativa enheten. 

Senast inom tre månader ska förvaltningen ha berett motionen och upprättat en 

tjänsteskrivelse med förslag till beslut som ska tillställas den nämnd som har fått 

fullmäktiges uppdrag att bereda motionen.  
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Efter att berörd nämnd har hanterat motionen (det vill säga lämnat ett förslag till beslut 

till fullmäktige) går ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutlig hantering och 

beslut.   

Remisshantering 

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om vilken nämnd som ska bereda motionen 

överlämnar administrativa enheten motionen till aktuell förvaltning. Detta sker genom 

en så kallad internremiss som går från kommunfullmäktiges sekreterare till aktuell 

nämnds nämndsekreterare. Remissen innefattar motionen samt tidsangivelse för när 

nämndens förslag till beslut ska vara administrativa enheten tillhanda (för vidare 

hantering av fullmäktige).  

Förvaltningschef beslutar därefter, tillsammans med nämndsekreteraren, om vilken 

tjänsteperson som ska bereda motionen till nämnden. Remissmissiv med tillhörande 

handlingar skickas därefter till aktuell tjänsteperson. Det är viktigt att tidsangivelsen på 

remissen respekteras, då den är anpassad efter sammanträden med utskott, nämnd, 

styrelse och fullmäktige.  

Det är den tjänsteperson som har fått motionen på remiss som ”äger” ärendet och 

ansvarar för beredningen av ärendet.  

Remisstiden är som utgångspunkt tre månader. Om beredningstiden sträcker sig över 

perioden juni-augusti, bör dock remisstiden vara längre. 

Beredning  

Då motionen är ett viktigt verktyg i den enskilde fullmäktigeledamotens politiska arbete, 

är det angeläget att beredningen av motioner sker så snabbt som möjligt, så att frågan 

inte riskerar att bli inaktuell.  

En motion kan besvaras på tre sätt:  

 Motionen bifalls.  

 Motionen avslås. 

 Motionen anses vara besvarad. 

(För det fall förslaget i motionen redan är genomfört eller delvis genomfört). 

Som regel gäller att man inte ska utföra vad som begärs i motionen, utan besvara 

motionen med ett förslag till om den ska bifallas, avslås eller besvaras, samt eventuella 

konsekvenser av det.  

I utformningen av svaret ska fokus ligga på att ta ställning till och besvara motionens 

förslag, inte att genomföra förslaget. I det fall en motion föreslår att kommunen ska 

utreda något, så ska svaret fokusera på huruvida frågan ska utredas eller inte. 
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Om en motion är av sådan karaktär att en omfattande utredning behöver göras, ska 

yttrandet (tjänsteskrivelsen) innehålla en beskrivning av det utredningsarbete som krävs 

och ett förslag om nämnden anser att utredningen ska genomföras.  

Om svaret på motionen är att det inte ska genomföras en utredning, innebär det att 

förslag till beslut är att avslå motionen.  

Om svaret på motionen är ett förslag att göra en utredning (bifall till motionen), ska 

motionen därmed avslutas och ett politiskt uppdrag ges från fullmäktige till aktuell 

nämnd. Uppdraget ska tidsättas och utredning ska, efter att den hanterats i berörd 

nämnd, tillställas fullmäktige för beslut. Om ärendet ligger inom ramen för en nämnds 

uppdrag kan nämnden dock fatta beslut och ärendet behöver inte behandlas av 

fullmäktige. Nämndens beslut ska dock anmälas till fullmäktige.  

Viktigt att tänka på 

 Vid ett förslag till avslag på motionen bör det finnas med en motivering. 

 Om motionens förslag innebär konsekvenser för nämndens/styrelsens 

ekonomi, så ska det i tjänsteskrivelsen framgå om en eventuell finansiering kan 

prioriteras inom givna ekonomiska ramar eller inte. 

 Ta ställning till motionens förslag och inte på att genomföra förslaget. 

 I det fall en motion innehåller ett förslag som innebär att en mer omfattande 

utredning behöver genomföras för att kunna ta ställning till motionärens 

förslag, är det viktigt att fokusera på huruvida frågan ska utredas eller inte. 

 Om det i samband med beredningen av en motion uppstår frågor gällande 

innehållet i förslaget ska motionären kontaktas för att feltolkningar eller andra 

eventuella missförstånd ska kunna undvikas. 

Medborgarförslag 

Kommunallagen 

En kommuninvånare som är folkbokförd i kommunen kan väcka ett ärende i 

kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om fullmäktige har beslutat 

om det. (8 kap. 1 § KL). Kommunfullmäktige i Mariestad har fattat ett sådant beslut.  

Kommunallagen anger i 5 kap. 35 § att medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige 

(eller nämnd) kan fatta beslut inom ett år från det datum då förslaget väcktes. Om 

handläggningstiden ska få vara längre, ska en särskild överenskommelse träffas om detta, 

mellan förvaltningen (beredande tjänsteperson) och administrativa enheten. 
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Kommunfullmäktiges arbetsordning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning anges hur medborgarförslag ska väckas och 

beredas. 

Enligt § 33 i arbetsordningen får den som är folkbokförd i kommunen väcka ett ärende 

genom medborgarförslag. Medborgarförslaget ska vara skriftligt upprättat av en eller 

flera personer. Förslaget ska innehålla namn, adress och telefonnummer. En 

organisation eller föreningar kan inte lämna medborgaförslag. Ämnen av olika slag får 

inte tas upp samma medborgarförslag och förslaget kan bara behandlas i sak om det 

ligger inom fullmäktiges befogenhetsområden. När kommunfullmäktige beslutar om ett 

medborgarförslag har förslagsställaren rätt att delta i överläggningarna och ska därför 

bjudas in till fullmäktiges sammanträde. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till administrativa enheten, 

antingen via vanlig post, e-post eller e-tjänst. 

Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen under de 

senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling. Ett medborgarförslag får inte vara 

diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot lag eller annan författning. 

Medborgarförslag får inte heller omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller 

avse ett personärende.  

Utformning av medborgarförslag 

Det finns en mall framtagen för att underlätta utformningen av medborgarförslag. 

Mallen finns på kommunens hemsida, www.mariestad.se och kan även lämnas ut via 

medborgarkontoret och administrativa enheten.  

Hantering av medborgarförslag 

Efter att ett medborgarförslag lämnats in till administrativa enheten för registrering 

överlämnas det till kommunfullmäktige för anmälan. I samband med detta beslutar 

fullmäktige att överlämna förslaget till en nämnd för beredning, alternativt för beredning 

och beslut. Erhåller en nämnd ett medborgarförslag för beredning och beslut, är det den 

nämnden som fattar beslut om medborgarförslaget. Beslutet ska dock anmälas till 

kommunfullmäktige.  

Efter att kommunfullmäktige har beslutat om vilken nämnd som ska bereda eller bereda 

och besluta om medborgarförslaget överlämnar administrativa enheten 

medborgarförslaget till aktuell förvaltning.  

Till nämnd för beredning (fullmäktige beslutar) 

Ska en nämnd bara bereda ärendet överlämnas ärendet via en så kallad internremiss som 

går från kommunfullmäktiges sekreterare till aktuell nämnds nämndsekreterare. 

Remissen innefattar medborgarförslaget samt tidsangivelse för när nämndens förslag till 

beslut ska vara administrativa enheten tillhanda (för vidare hantering av fullmäktige).  

http://www.mariestad.se/
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Förvaltningschef beslutar därefter, tillsammans med nämndsekreteraren, om vilken 

tjänsteperson som ska bereda medborgarförslaget till nämnden. Remissmissiv med 

tillhörande handlingar skickas därefter till aktuell tjänsteperson. Det är viktigt att 

tidsangivelsen på remissen respekteras, då den är anpassad efter sammanträden med 

utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige.  

Det är den tjänsteperson som har fått medborgarförslaget på remiss som ”äger” ärendet 

och ansvarar för beredningen av ärendet.  

För att inte riskera att överskrida kommunallagens rekommendation om att fullmäktige 

ska kunna fatta beslut inom ett år är den interna remisstiden tre månader. Om 

beredningstiden sträcker sig över perioden juni-augusti, bör dock remisstiden vara 

längre. 

Till nämnd för beredning och beslut 

Ska en nämnd besluta om ett medborgarförslag överlämnas förslaget till nämndens 

sekreterare som tillsammans med förvaltningschef beslutar om vilken tjänsteperson som 

ska bereda medborgarförslaget inför beslut i nämnden. När nämnden hanterar ärendet 

ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att delta på det mötet. Förslagsställaren har rätt 

vid detta tillfälle rätt att delta i överläggningarna när nämnden behandlar ärendet. 

Nämndens beslut ska anmälas till fullmäktige och expedieras därför från nämnden till 

kommunfullmäktiges sekreterare. 

Beredning 

Vad som sägs i avsnittet om beredning av motioner gäller i tillämpliga delar även på 

medborgarförslag. 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 108                                                   Dnr 2021/00295 

Motion om utflykter 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige ”att kommunen 
ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i Mariestad med 
omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte har den möjligheten. 
En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för ändamålet.” 

Mariestads kommun har startat en träffpunkt för äldre, Träffpunkt Sonja. 

Träffpunktens syfte är att skapa möjligheter för äldre att mötas för gemensamma 
aktiviteter och socialt umgänge. Att inom ramen för verksamheten på Träffpunkten 
Sonja arrangera tillgänglighetsanpassade resor till utflyktsmål ser sektorn som ett bra 
komplement till den nuvarande verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vidare utredning behövs för att kunna redovisa den ekonomiska påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Resor till utflyktsmål skulle bidra till social gemenskap, fysisk aktivitet och 
meningsfullhet i vardagen vilket är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre 
och förebygger så väl fysisk som psykisk ohälsa 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Richard Thorell (M) yrkar avslag till Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 195/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 

Protokollsutdrag - Sn § 49 

Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef) 
(Vård- och omsorgschef) 

(Motionären) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 195                                                   Dnr 2021/00295 

Motion om utflykter 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige ”att kommunen 
ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i Mariestad med 
omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte har den möjligheten. 
En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för ändamålet.” 

Mariestads kommun har startat en träffpunkt för äldre, Träffpunkt Sonja. 

Träffpunktens syfte är att skapa möjligheter för äldre att mötas för gemensamma 
aktiviteter och socialt umgänge. Att inom ramen för verksamheten på Träffpunkten 
Sonja arrangera tillgänglighetsanpassade resor till utflyktsmål ser sektorn som ett bra 
komplement till den nuvarande verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vidare utredning behövs för att kunna redovisa den ekonomiska påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Resor till utflyktsmål skulle bidra till social gemenskap, fysisk aktivitet och 
meningsfullhet i vardagen vilket är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre 
och förebygger så väl fysisk som psykisk ohälsa 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Anders Karlssons (C) yrkande om bifall 
till liggande förslag. 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-22 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 

Protokollsutdrag sn § 49 

Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22 

 

  

Expedieras till: 

Socialnämnden (nämndsekr.) 

Socialchef 

Vård- och omsorgschef 

Motionären 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-06-09 
Dnr: KS 2021/00295   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om utflykter 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige ”att 
kommunen ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i 
Mariestad med omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte 
har den möjligheten. En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för 
ändamålet.” 
 
Mariestads kommun har startat en träffpunkt för äldre, Träffpunkt Sonja. 
Träffpunktens syfte är att skapa möjligheter för äldre att mötas för 
gemensamma aktiviteter och socialt umgänge. Att inom ramen för 
verksamheten på Träffpunkten Sonja arrangera tillgänglighetsanpassade resor 
till utflyktsmål ser sektorn som ett bra komplement till den nuvarande 
verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vidare utredning behövs för att kunna redovisa den ekonomiska påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Resor till utflyktsmål skulle bidra till social gemenskap, fysisk aktivitet och 
meningsfullhet i vardagen vilket är faktorer som främjar livskvaliteten bland 
äldre och förebygger så väl fysisk som psykisk ohälsa 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-09 
 
Protokollsutdrag sn § 49 
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Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Socialnämnden (sekr.) 
Tf. socialchef Annika Larsson 
Tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic  
Motionären 
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Socialnämnden 

Sn § 49                                                   Dnr 2021/00142  

Motion om utflykter 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. 
 
Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), 
Gun-Britt Alenljung (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande.   

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige ”att 
kommunen ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i 
Mariestad med omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte 
har den möjligheten. En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för 
ändamålet.” 
 
Mariestads kommun har startat en träffpunkt för äldre, Träffpunkt Sonja. 
Träffpunktens syfte är att skapa möjligheter för äldre att mötas för 
gemensamma aktiviteter och socialt umgänge. Att inom ramen för 
verksamheten på Träffpunkten Sonja arrangera tillgänglighetsanpassade resor 
till utflyktsmål ser sektorn som ett bra komplement till den nuvarande 
verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vidare utredning behövs för att kunna redovisa den ekonomiska påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Resor till utflyktsmål skulle bidra till social gemenskap, fysisk aktivitet och 
meningsfullhet i vardagen vilket är faktorer som främjar livskvaliteten bland 
äldre och förebygger så väl fysisk som psykisk ohälsa.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar på att socialnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.  
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Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons förslag.  

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förlag till beslut att 
motionen ska anses vara besvarad. 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt Gustavssons (C) förslag.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic,  
2022-04-22 
 
Motion från Marie Engström Rosengren (V), daterad i juni 2021  
 
Beslut från kommunfullmäktige (Kf § 77/21)      

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-04-22  
Dnr: 2021/00142   

Sida: 1 (2) 
 

 

  

 

 Sektor stöd och omsorg 
Selma Bandic 
Tf. vård- och omsorgschef 
 
 

Socialnämnden 

 

Motion om utflykter 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger 
socialnämnden i uppdrag att utreda frågan vidare ur ekonomisk och praktiska 
aspekter.  
 
Om utredningen kommer fram till att det är ekonomiskt och praktiskt möjligt 
ska verksamheten på Träffpunkten Sonja utökas i enlighet med motionens 
intentioner.             

Bakgrund 
Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige ”att 
kommunen ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i 
Mariestad med omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte 
har den möjligheten. En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för 
ändamålet.” 
 
Mariestads kommun har startat en träffpunkt för äldre, Träffpunkt Sonja. 
Träffpunktens syfte är att skapa möjligheter för äldre att mötas för 
gemensamma aktiviteter och socialt umgänge. Att inom ramen för 
verksamheten på Träffpunkten Sonja arrangera tillgänglighetsanpassade resor 
till utflyktsmål ser sektorn som ett bra komplement till den nuvarande 
verksamheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vidare utredning behövs för att kunna redovisa den ekonomiska påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 
Ingen påverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Resor till utflyktsmål skulle bidra till social gemenskap, fysisk aktivitet och 
meningsfullhet i vardagen vilket är faktorer som främjar livskvaliteten bland 
äldre och förebygger så väl fysisk som psykisk ohälsa.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic,  
2022-04-22 
 
Motion från Marie Engström Rosengren (V), daterad i juni 2021  
 
Beslut från kommunfullmäktige (Kf § 77/21)        
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Tf. socialchef Annika Larsson Maspers 
Tf. vård- och omsorgschef Selma Bandic  
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-14 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 77 (forts.) 
 

Motion om utflykter (KS 2021/295) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden för 
beredning. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår i en motion till fullmäktige att 
kommunen ska se över om det går att möjliggöra för resor till fina utflyktsmål i 
Mariestad med omnejd för den som på grund av ålder eller sjukdom annars inte 
har den möjligheten. En tillgänglighetsanpassad buss skulle kunna användas för 
ändamålet. 
 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 107                                                   Dnr 2022/00055 

Motion om skolfrukost 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skolfrukost i grundskolan med 
anledning av organisatoriska svårigheter att servera skolfrukost inom schemaramen. 
För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras och att 
skoltaxi utökas vilket bedöms som olämpligt utifrån barnens perspektiv då det skulle 
innebära längre skoldagar. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun inför en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. Syftet 
med motionen är att utjämna skillnader och därmed förbättra barns förutsättningar 
att tillgodogöra sig undervisning. 

Kommunfullmäktige har den 31 januari 2022, § 4, beslutat att överlämna ärendet till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt 
sammanträde den 17 maj 2022, § 84 och anger följande: 

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 
beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas schemaläggning 
och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom Unicaskolan bundna till att 
schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks linjeplanering. Redan idag försvårar detta 
schemaläggningen. Efter en utredning av skolskjutsar i Mariestads kommun visar 
detta att det inte är möjligt att skapa utrymme för eleverna att äta frukost innan 
skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 
skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar barnen 
inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de elever vars 
vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas omsorg på 
morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på morgonen. Rätt 
till fritidshemsplats har elever upp till 13 år.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en ekonomisk 
dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till grundskolans elever. 
För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras och att 
skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 kronor per elev och till detta 
kommer en kostnad för personal som hanterar frukost med 250 kronor per timma 
och enhet.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 
grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för att 
orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På Mariestads 
kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras frukost till elever 
som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de har ätit innan skolstart. 
En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för eleverna innebära att deras 
skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver åka tidigare till sin skola. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Richard Thorell (M) yrkar avslag till Marie Engström Rosengrens (V) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 173/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 

Protokollsutdrag - Un § 84/22 

Protokollsutdrag - Kf § 4/22 

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Motionären) 
(Utbildningsnämnden (nämndsekr.)) 
(Grundskolechef, Anna-Karin Yséus) 

(Kostchef, Majlis Häljeskog) 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om skolfrukost 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skolfrukost i grundskolan 
med anledning av organisatoriska svårigheter att servera skolfrukost inom 
schemaramen. För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer 
ändras och att skoltaxi utökas vilket bedöms som olämpligt utifrån barnens 
perspektiv då det skulle innebära längre skoldagar. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun inför en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. 
Syftet med motionen är att utjämna skillnader och därmed förbättra barns 
förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning. 

Kommunfullmäktige har den 31 januari 2022, § 4, beslutat att överlämna 
ärendet till utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden hanterade 
motionen vid sitt sammanträde den 17 maj 2022, § 84 och anger följande: 

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 
beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas 
schemaläggning och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom 
Unicaskolan bundna till att schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks 
linjeplanering. Redan idag försvårar detta schemaläggningen. Efter en utredning 
av skolskjutsar i Mariestads kommun visar detta att det inte är möjligt att skapa 
utrymme för eleverna att äta frukost innan skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 
skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar 
barnen inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de 
elever vars vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas 
omsorg på morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på 
morgonen. Rätt till fritidshemsplats har elever upp till 13 år.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en 
ekonomisk dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till 
grundskolans elever. För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att 
busslinjer ändras och att skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 kronor 
per elev och till detta kommer en kostnad för personal som hanterar frukost 
med 250 kronor per timma och enhet.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 
grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för 
att orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På 
Mariestads kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras 
frukost till elever som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de 
har ätit innan skolstart. En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för 
eleverna innebära att deras skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver 
åka tidigare till sin skola.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 
 
Protokollsutdrag Un § 84/22 
 
Protokollsutdrag Kf § 4/22 
 
Motionen 
 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 
Grundskolechef 
Kostchef  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 173                                                   Dnr 2022/00055 

Motion om skolfrukost 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om skolfrukost i grundskolan med 
anledning av organisatoriska svårigheter att servera skolfrukost inom schemaramen. 
För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras och att 
skoltaxi utökas vilket bedöms som olämpligt utifrån barnens perspektiv då det skulle 
innebära längre skoldagar. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
Mariestads kommun inför en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. Syftet 
med motionen är att utjämna skillnader och därmed förbättra barns förutsättningar 
att tillgodogöra sig undervisning. 

Kommunfullmäktige har den 31 januari 2022, § 4, beslutat att överlämna ärendet till 
utbildningsnämnden för beredning. Utbildningsnämnden hanterade motionen vid sitt 
sammanträde den 17 maj 2022, § 84 och anger följande: 

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 
beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas schemaläggning 
och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom Unicaskolan bundna till att 
schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks linjeplanering. Redan idag försvårar detta 
schemaläggningen. Efter en utredning av skolskjutsar i Mariestads kommun visar 
detta att det inte är möjligt att skapa utrymme för eleverna att äta frukost innan 
skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 
skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar barnen 
inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de elever vars 
vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas omsorg på 
morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på morgonen. Rätt 
till fritidshemsplats har elever upp till 13 år.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en ekonomisk 
dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till grundskolans elever. 
För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras och att 
skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 kronor per elev och till detta 
kommer en kostnad för personal som hanterar frukost med 250 kronor per timma 
och enhet.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 
grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för att 
orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På Mariestads 
kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras frukost till elever 
som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de har ätit innan skolstart. 
En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för eleverna innebära att deras 
skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver åka tidigare till sin skola.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27 

Protokollsutdrag Un § 84/22 

Protokollsutdrag Kf § 4/22 

Motionen 

 

  

Expedieras till: 

Motionären 

Utbildningsnämnden (nämndsekr.) 

Grundskolechef 

Kostchef 







Datum: 2022-04-20 
Dnr: UN 2022/42 

 
 
 
 

 
 

  
 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelning grundskola 

 

 Utbildningsnämnden 
 

 

 

 

Motion angående skolfrukost. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige av att avslå motion angående 

skolfrukost i grundskolan med anledning av organisatoriska svårigheter att servera 

skolfrukost inom schemaramen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att överlämna ärendet om Motion om 

skolfrukost till utbildningsnämnden för beredning (KS 2022/55). 

Motionären Marie Engström Rosengren (V) föreslår att Mariestads kommun inför 

en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. Syftet med motionen är att 

utjämna skillnader och därmed förbättra barns förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisning.  

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 

beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas 

schemaläggning och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom 

Unicaskolan bundna till att schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks 

linjeplanering. Redan idag försvårar detta schemaläggningen. Efter en utredning 

av skolskjutsar i Mariestads kommun visar detta att det inte är möjligt att skapa 

utrymme för eleverna att äta frukost innan skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 

skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar 

barnen inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de elever 

vars vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas omsorg på 

morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på morgonen. 

Rätt till fritidshemsplats har elever upp till 13 år. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en ekonomisk 

dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till grundskolans 

elever. För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras 
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och att skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 per elev och till detta 

kommer en kostnad för personal som hanterar frukost med 250 kr/tim/enhet. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 

särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 

grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för att 

orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På 

Mariestads kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras 

frukost till elever som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de har 

ätit innan skolstart. En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för 

eleverna innebära att deras skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver åka 

tidigare till sin skola.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av grundskolechef och utbildningschef 

Bilaga 1. Exempel på konsekvenser att ändra tiderna för skolskjuts. 

 

Anna-Karin Yséus  Maria Appelgren 

Grundskolechef  Utbildningschef 

 

 



Bilaga. 1  
 

 

Exempel på konsekvenser att ändra tiderna för skolskjuts.

 

Upphandlad buss: 

Exempel 1: Elever med tur 302 har idag 3 minuter till godo innan skolstart:  

Att tidigarelägga tur 302 med en halvtimme (48 elever till Tidavads skola med 

ankomst 08:37) innebär att tur 601 med starttid 06:27 i Lagmansboda får starttid 

05:57 i stället. Dessa elever skulle i så fall ankomma till Högelidsskolan kl. 07:00 i 

stället för dagens 07:30, alltså 70 minuter innan skolstart. 

Exempel 2: Elever med tur 404 har idag 8 minuter till godo innan skolstart:  

Att tidgarelägga tur 404 med 20 minuter (12 elever till Kvarnstenens skola med 

ankomst 08:22) får två konsekvenser;  

1. Tur 401 med starttid 06:50 som hämtar upp 8 högstadieelever på Lugnåsberget 

för att sedan släppa av dem vid anslutningshållplats till linjebuss 506 kl. 07:11 

kommer att få vänta vid hållplats i 27 minuter på sin anslutningsbuss.  

2. 30 elever som reser med tur 402 till Kvarnstenens skola kommer att släppas av 

på skolan kl. 07:40, alltså 50 minuter innan skolstart.  

Linjebuss: (styrs av Västtrafiks linjetabell) 

Tunaholmsskolan 52 elever med skolkort (Tunaholmsskolan skolstart 08:00) 

Exempel: Linje 510 från Tidavad anländer till musikskolan 07:45, alternativt linje 

506 från Lugnås anländer till Tuna 07:38. 

Högelidsskolan 7-9, 71 elever med skolkort (Högelidsskolan 7-9 skolstart 08:10) 

Exempel: Linje 504 från Töreboda anländer 07.41, linje 514 från Moholm 

anländer 08:05, linje 502 från Gullspång anländer 07:36, linje 511 från Torsö 

anländer 07:29. 

Taxi 

65-70 elever åker idag till skolan med taxi (inräknat elever från grundskola, grundsärskola 
och gymnasiesärskola) varför samåkning är nödvändigt. Att tidigarelägga resorna med ca 30 
minuter, för att alla ska hinna med frukost, innebär att de första eleverna anländer till skolan 
ca 1 timme innan skolstart. 
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Utbildningsnämnden 

UN § 84                                                   Dnr 2022/00042  

Remiss gällande motion om skolfrukost 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motion angående 
skolfrukost i grundskolan med anledning av organisatoriska svårigheter att servera 
skolfrukost inom schemaramen. Utbildningsnämnden bedömer att det ej är 
lämpligt utifrån barnens perspektiv då det skulle innebära längre skoldagar. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 att överlämna ärendet om Motion om 
skolfrukost till utbildningsnämnden för beredning (KS 2022/55). 

Motionären Marie Engström Rosengren (V) föreslår att Mariestads kommun inför 
en avgiftsfri skolfrukost i kommunens grundskolor. Syftet med motionen är att 
utjämna skillnader och därmed förbättra barns förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisning.  

I grundskolan har varje elev rätt att få utbildningen tillgodosedd utifrån statligt 
beslutad timplanen för grundskolan. Detta ställer krav på skolornas 
schemaläggning och organisation. I dagsläget är alla grundskolor förutom 
Unicaskolan bundna till att schemalägga sin skoldag utifrån Västtrafiks 
linjeplanering. Redan idag försvårar detta schemaläggningen. Efter en utredning 
av skolskjutsar i Mariestads kommun visar detta att det inte är möjligt att skapa 
utrymme för eleverna att äta frukost innan skolstart.  

I april 2022 finns det 2 286 elever inskrivna i grundskolan. 1 730 elever går i F-6 
skolor och av dessa är 928 elever inskrivna på fritidshem där föräldrar lämnar 
barnen inför skoldagen. På fritidshemmet serveras frukost varje dag för de elever 
vars vårdnadshavare lämnar tidigt. Detta för att tillgodose elevernas omsorg på 
morgonen, då vårdnadshavarna på grund av arbete inte är hemma på morgonen. 
Rätt till fritidshemsplats har elever upp till 13 år.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att det ur en ekonomisk 
dimension inte finns förutsättningar att erbjuda skolfrukost till grundskolans 
elever. För att möjliggöra skolfrukost innan skolstart krävs att busslinjer ändras 
och att skoltaxi utökas. Snittkostnad för frukost är 7,60 per elev och till detta 
kommer en kostnad för personal som hanterar frukost med 250 kr/tim/enhet.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola har inte har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

 

 

Forts § 84 
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Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen, avdelning grundskola bedömer att en skolfrukost i 
grundskolan ur en social dimension tillgodoses för de elever som behöver för att 
orka sin skoldag. Detta sker genom anpassningar i elevens skolgång. På 
Mariestads kommuns grundskolor F-6, från förskoleklass till årskurs, serveras 
frukost till elever som kommer till fritidshemmet tidigt på morgonen så att de har 
ätit innan skolstart. En ändring för att tidigarelägga skolskjutsarna skulle för 
eleverna innebära att deras skoldag förlängs ytterligare genom att de behöver åka 
tidigare till sin skola.      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Anette Karlsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Chris Nygren (V) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Motion angående skolfrukost" upprättad av grundskolechef och 
utbildningschef. 

Exempel på konsekvenser att ändra tiderna för skolskjuts.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Grundskolechef 
Kostchef 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121                                                   Dnr 2021/00416 

Motion om friskvårdsbidrag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Janne 
Janssons (S) yrkande. 

Reservationen motiveras enligt följande:  

Att erbjuda kommunens anställda friskvårdsbidrag vilket många arbetsgivare gör 
skulle ge en positiv effekt på medarbetarnas hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. 
Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv effekt på kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Vilket vore behövligt med den stora efterfrågan på kompetens 
kommunen står inför.  

Vi väljer därför att reservera oss mot beslutet att inte bifalla motionen.  

Ida Ekeroth Clausson (S) 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 25 oktober 2021,  

§ 109, föreslagit att kommunen ska erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl har anförts att erbjudandet skulle ha en positiv effekt på medarbetarnas 
hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv 
effekt på kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Att aktivt arbeta med friskvård och hälsa är otvivelaktigt en sund investering för varje 
arbetsgivare. Däremot är det mer osäkert om införandet av ett friskvårsbidrag ger 
den ”återbetalning” i form av friskare medarbetare som arbetsgivaren vill uppnå. Det 
finns forskning som visar att erbjudandet av friskvårdsbidrag, som närmast kan ses 
som en passiv åtgärd, inte får det genomslag på medarbetarnas hälsa som 
arbetsgivaren önskar. De man når är dem som redan tränar. Den största positiva 
effekten får man om man aktiverar de inaktiva, vilket ofta kräver en 
beteendeförändring, något som den inaktiva medarbetaren ofta behöver experthjälp 
med. Närmaste chefens engagemang är viktigt, men räcker inte alltid till.  

 

 

Mariestads kommun arbetar idag aktivt med medarbetarnas hälsa. I samverkan med 
företagshälsovården arbetar kommunen framgångsrikt med bland annat 
hälsoanalyser, hållbar återhämtning, pulsmätningar med mera. De medel som avsätts 
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i budget för detta arbete bör även fortsättningsvis läggas på aktiva, riktade, insatser 
för att nås bästa effekt.  

Däremot kan införandet av ett friskvårdsbidrag ha en positiv effekt i den framtida 
utmaning som kommunen har gällande kompetensförsörjningen. Konkurrensen om 
framtidens medarbetare överlag är hård och för vissa yrkeskategorier är det svårt att 
få relevanta sökande. Skaraborg är en pendlingsregion och vi konkurrerar med de 
kringliggande kommunerna. Samtidigt görs det satsningar, med fokus på 
arbetsgivarvarumärket, i flera av dessa kommuner.  

I Mariestad har HR och kommunikationsenheten under våren 2022 initierat ett 
arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och tydliggöra vårt erbjudande, för att vi 
ska stå oss starka i konkurrensen. Mycket av det vi erbjuder idag är bra, men är i viss 
mån samma som andra kommuner lyfter fram då det har sin grund i kollektiv- och 
pensionsavtal. I den kontexten skulle införandet av ett friskvårdsbidrag vara ett 
mycket värdefullt tillskott. Förslaget är därför att motionen ska anses besvarad. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljömässiga dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling bedöms 
inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med friskare medarbetare som följd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med minskade kostnader som följd. Det är dock 
svårt att exakt göra en uppskattning av denna. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Janne Janssons (S) yrkande. 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson(M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 221/22 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21 

Protokollsutdrag Kf § 109/21 

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Motionären) 
(HR-chef, Per Johansson) 

(Kommunsekreteraren för kännedom) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 221                                                   Dnr 2021/00416 

Motion om friskvårdsbidrag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Reservationen motiveras enligt följande:  

Att erbjuda kommunens anställda friskvårdsbidrag vilket många arbetsgivare 
gör skulle ge en positiv effekt på medarbetarnas hälsa och därmed minska 
sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv effekt på 
kommunens arbetsgivarvarumärke. Vilket vore behövligt med den stora 
efterfrågan på kompetens kommunen står inför.  

Vi väljer därför att reservera oss mot beslutet att inte bifalla motionen.  

Ida Ekeroth Clausson (S) 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 25 oktober 2021,  
§ 109, föreslagit att kommunen ska erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl har anförts att erbjudandet skulle ha en positiv effekt på medarbetarnas 
hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv 
effekt på kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Att aktivt arbeta med friskvård och hälsa är otvivelaktigt en sund investering för varje 
arbetsgivare. Däremot är det mer osäkert om införandet av ett friskvårsbidrag ger 
den ”återbetalning” i form av friskare medarbetare som arbetsgivaren vill uppnå. Det 
finns forskning som visar att erbjudandet av friskvårdsbidrag, som närmast kan ses 
som en passiv åtgärd, inte får det genomslag på medarbetarnas hälsa som 
arbetsgivaren önskar. De man når är dem som redan tränar. Den största positiva 
effekten får man om man aktiverar de inaktiva, vilket ofta kräver en 
beteendeförändring, något som den inaktiva medarbetaren ofta behöver experthjälp 
med. Närmaste chefens engagemang är viktigt, men räcker inte alltid till.  
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Mariestads kommun arbetar idag aktivt med medarbetarnas hälsa. I samverkan med 
företagshälsovården arbetar kommunen framgångsrikt med bland annat 
hälsoanalyser, hållbar återhämtning, pulsmätningar med mera. De medel som avsätts 
i budget för detta arbete bör även fortsättningsvis läggas på aktiva, riktade, insatser 
för att nås bästa effekt.  

Däremot kan införandet av ett friskvårdsbidrag ha en positiv effekt i den framtida 
utmaning som kommunen har gällande kompetensförsörjningen. Konkurrensen om 
framtidens medarbetare överlag är hård och för vissa yrkeskategorier är det svårt att 
få relevanta sökande. Skaraborg är en pendlingsregion och vi konkurrerar med de 
kringliggande kommunerna. Samtidigt görs det satsningar, med fokus på 
arbetsgivarvarumärket, i flera av dessa kommuner.  

I Mariestad har HR och kommunikationsenheten under våren 2022 initierat ett 
arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och tydliggöra vårt erbjudande, för att vi 
ska stå oss starka i konkurrensen. Mycket av det vi erbjuder idag är bra, men är i viss 
mån samma som andra kommuner lyfter fram då det har sin grund i kollektiv- och 
pensionsavtal. I den kontexten skulle införandet av ett friskvårdsbidrag vara ett 
mycket värdefullt tillskott. Förslaget är därför att motionen ska anses besvarad. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljömässiga dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling bedöms 
inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med friskare medarbetare som följd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med minskade kostnader som följd. Det är dock 
svårt att exakt göra en uppskattning av denna.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag som innebär att 
motionen ska anses vara besvarad. 

 

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

 

Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar en skriftlig reservation. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21 

Protokollsutdrag Kf § 109/21 

Motionen 

 

  

Expedieras till: 

Motionären 

HR-chef 

Kommunsekreteraren för kännedom 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-06-23 
Dnr: KS 2021/00416   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om friskvårdsbidrag 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, 
§ 109, föreslagit att kommunen ska erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 

Som skäl har anförts att erbjudandet skulle ha en positiv effekt på 

medarbetarnas hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag 

skulle även ha en positiv effekt på kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Att aktivt arbeta med friskvård och hälsa är otvivelaktigt en sund investering 

för varje arbetsgivare. Däremot är det mer osäkert om införandet av ett 

friskvårsbidrag ger den ”återbetalning” i form av friskare medarbetare som 

arbetsgivaren vill uppnå. Det finns forskning som visar att erbjudandet av 

friskvårdsbidrag, som närmast kan ses som en passiv åtgärd, inte får det 

genomslag på medarbetarnas hälsa som arbetsgivaren önskar. De man når är 

dem som redan tränar. Den största positiva effekten får man om man aktiverar 

de inaktiva, vilket ofta kräver en beteendeförändring, något som den inaktiva 

medarbetaren ofta behöver experthjälp med. Närmaste chefens engagemang är 

viktigt, men räcker inte alltid till.  

Mariestads kommun arbetar idag aktivt med medarbetarnas hälsa. I samverkan 

med företagshälsovården arbetar kommunen framgångsrikt med bland annat 

hälsoanalyser, hållbar återhämtning, pulsmätningar med mera. De medel som 

avsätts i budget för detta arbete bör även fortsättningsvis läggas på aktiva, 

riktade, insatser för att nås bästa effekt.  
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Däremot kan införandet av ett friskvårdsbidrag ha en positiv effekt i den 

framtida utmaning som kommunen har gällande kompetensförsörjningen. 

Konkurrensen om framtidens medarbetare överlag är hård och för vissa 

yrkeskategorier är det svårt att få relevanta sökande. Skaraborg är en 

pendlingsregion och vi konkurrerar med de kringliggande kommunerna. 

Samtidigt görs det satsningar, med fokus på arbetsgivarvarumärket, i flera av 

dessa kommuner.  

I Mariestad har HR och Kommunikationsenheten under våren 2022 initierat 

ett arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och tydliggöra vårt erbjudande, 

för att vi ska stå oss starka i konkurrensen. Mycket av det vi erbjuder idag är 

bra, men är i viss mån samma som andra kommuner lyfter fram då det har sin 

grund i kollektiv- och pensionsavtal. I den kontexten skulle införandet av ett 

friskvårdsbidrag vara ett mycket värdefullt tillskott. Förslaget är därför att 

motionen ska anses besvarad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen 

som för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett 

positivt bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med minskade kostnader som följd. 

Det är dock svårt att exakt göra en uppskattning av denna.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljömässiga dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling 

bedöms inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen 

som för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett 

positivt bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med friskare medarbetare som följd.  

Underlag för beslut 

 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21 

Protokollsutdrag Kf § 109/21 

Motionen 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   
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Expedieras till: 
Motionären 
HR-chefen  
Kommunsekreteraren för kännedom 



Datum: 2022-06-21 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

Motion friskvårdsbidrag 

Förslag till beslut 

Fullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

 

Bakgrund 

Janne Jansson (S), har i motion den 25 oktober 2021, föreslagit att kommunen ska 

erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag. 

Som skäl har anförts att erbjudandet skulle ha en positiv effekt på medarbetarnas 

hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en 

positiv effekt på kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Att aktivt arbeta med friskvård och hälsa är otvivelaktigt en sund investering för 

varje arbetsgivare. Däremot är det mer osäkert om införandet av ett 

friskvårsbidrag ger den ”återbetalning” i form av friskare medarbetare som 

arbetsgivaren vill uppnå. Det finns forskning1 som visar att erbjudandet av 

friskvårdsbidrag, som närmast kan ses som en passiv åtgärd, inte får det 

genomslag på medarbetarnas hälsa som arbetsgivaren önskar. De man når är dem 

som redan tränar. Den största positiva effekten får man om man aktiverar de 

inaktiva, vilket ofta kräver en beteendeförändring, något som den inaktiva 

medarbetaren ofta behöver experthjälp med. Närmaste chefens engagemang är 

viktigt, men räcker inte alltid till.  

Mariestads kommun arbetar idag aktivt med medarbetarnas hälsa. I samverkan 

med företagshälsovården arbetar kommunen framgångsrikt med bland annat 

hälsoanalyser, hållbar återhämtning, pulsmätningar med mera. De medel som 

avsätts i budget för detta arbete bör även fortsättningsvis läggas på aktiva, riktade, 

insatser för att nås bästa effekt.  

Däremot kan införandet av ett friskvårdsbidrag ha en positiv effekt i den framtida 

utmaning som kommunen har rörande kompetensförsörjningen. Konkurrensen 

                                                 
1 Maria Ekblom, forskare på enheten för fysik aktivitet och hjärnhälsa på Gymnastik och Idrottshögskolan, 
Stockholm, 2019 
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om framtidens medarbetare överlag är hård och för vissa yrkeskategorier är det 

svårt att få relevanta sökande. Skaraborg är en pendlingsregion och vi konkurrerar 

med de kringliggande kommunerna. Samtidigt görs det satsningar, med fokus på 

arbetsgivarvarumärket, i flera av dessa kommuner. I Mariestad har HR och 

Kommunikation under våren 2022 initierat ett arbete med att stärka 

arbetsgivarvarumärket och tydliggöra vårt erbjudande, för att vi ska stå oss starka i 

konkurrensen. Mycket av det vi erbjuder idag är bra, men är i viss mån samma 

som andra kommuner lyfter fram då det har sin grund i kollektiv- och 

pensionsavtal. I den kontexten skulle införandet av ett friskvårdsbidrag vara ett 

mycket värdefullt tillskott. Motionen får därmed anses besvarad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen 

som för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett 

positivt bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med minskade kostnader som följd. Det 

är dock svårt att exakt göra en uppskattning av denna.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljömässiga dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling bedöms 

inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen 

som för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett 

positivt bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med friskare medarbetare som följd.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Motion friskvårdsbidrag upprättad av HR-chef Per Johansson, 

2022-06-21 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 110                                                   Dnr 2022/00112 

Partistöd till Sverigedemokraterna 2022 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2022. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har den 30 maj 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg. 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd.  

Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av 
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i 
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska 
inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag - Ksau § 174/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30 

Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2022-05-30 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 174                                                   Dnr 2022/00112 

Partistöd till Sverigedemokraterna 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2022. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har den 30 maj 2022 inkommit med begäran om partistöd för 
innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet använts 
föregående år samt granskningsintyg. 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd.  

Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av 
hur stödet har använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i 
samband med rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska 
inkomma till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30 

Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2022-05-30 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Sverigedemokraterna 2022 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommundirektören lämnar inget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har den 30 maj 2022 inkommit med begäran om partistöd 
för innevarande år. Ansökan omfattar även redovisning av hur partistödet 
använts föregående år samt granskningsintyg.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd.  
 
Enligt reglementet ska partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga 
redovisningen av hur stödet har använts föregående år (inklusive 
granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen av partistödet. 
Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till kommunstyrelsen senast 
den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige för beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-30 
 
Begäran om partistöd från Sverigedemokraterna 2022-05-30 
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Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Sverigedemokraterna 
Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)  
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