
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 28 september 2020 kl. 18.00 
Plats: Vänersalen Stadshuset, Kyrkogatan 2 

Tjänstgöring på sammanträdet stäms av med respektive gruppledare i 
det egna partiet. 
 

Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige 

Mariestad den 21 september 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: 
Göte Andersson (M) 
Mats Karlsson (MP) 

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 

Sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige 

 

http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige
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ÄRENDELISTA  

6. n
k 

Beslut om antagande: Detaljplan 
för Tranan 3, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

 

7. n
k 

Ändring i avgifter för boendestöd  

8. n
k 

Förändring av taxa för 
dagverksamhetsresor 

 

9. n
k 

Avfallstaxa för Avfallshantering 
Östra Skaraborg 2021 

 

10. n
k 

Motion om landsbygdsdialog  

11. n
k 

Motion om kommunal bilpool  

12. n
k 

Motion om att redovisa 
kommunens miljömålsarbete för 
kommunfullmäktige 

 

13. n
k 

Motion om en grönstrukturplan för 
Mariestads kommun 

 

14. n
k 

Medborgarförslag om att 
kommunen ska ta fram en grönplan 

 

15. n
k 

Medborgarförslag om att bygga ut 
boendet för äldre psykiskt sjuka på 
Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

 

16. n
k 

Partistöd till Mariestadspartiet 2020  

17. n
k 

Representant till 
Samordningsförbundet Skaraborg 
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Valärenden   
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Tekniska nämnden 

Tn § 94                                                   Dnr 2019/00339  

Medborgarförslag om att installera solceller på taken i 
Mariestad samt vattenreservoarer 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden anser att den delen av medborgarförslaget som föreslår att 
installera solceller på taken är besvarat, med anledning av det avtal kommunen 
ingått med extern part där kommunen upplåter takyta för den externa partens 
solcellsinstallationer för elförsörjning inom kommunens fastigheter.  

2. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget att anlägga vattenreservoarer till 
krislägen och bevattning då detta inte anses vara praktiskt genomförbart.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer för att 
samla in regnvatten för att använda vid krislägen och bevattning. Detta motiveras 
med ett särskilt fokus på äldreboenden för att kunna kyla inomhusklimatet med 
förnybar energi under värmeböljor.  

Sedan drygt ett år har kommunen ett avtal med Vattenfall AB där kommunen 
upplåter takyta på kommunens egna fastigheter till Vattenfall som bekostar och 
installerar solceller där kommunen förbinder sig att köpa elen som solcellerna 
producerar. Affärsmodellen är vald för att minska kommunens investeringsutgifter 
men samtidigt ligga långt framme i ansvarstagandet för övergången till förnybara 
energikällor och i förlängningen klimatutmaningen. De flesta av våra äldreboenden är 
förhyrda fastigheter där kommunen bara kan påtala för fastighetsägaren vikten av att 
ställa om till förnybar energi.  

Att anlägga vattenreservoarer för att samla regnvatten storskaligt för att använda till 
krislägen och bevattning ser inte verksamhet teknik som praktiskt och ekonomiskt 
möjligt. Däremot uppmuntras enskilda fastighetsägare att samla regnvatten för 
bevattningsändamål eller annat, inte minst för att minska påfrestningen i de 
kommunala dagvattenledningarna vid stora nederbördsmängder.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag tnau § 104/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Medborgarförslag om att 
installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer 

Medborgarförslag om att installera solceller på taken i Mariestad samt 
vattenreservoarer 

 

Expedierats till: 

Fastighetschef Hans Björkblom 

VA-chef Amanda Haglind  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129                                                   Dnr 2020/00183  

Yttrande över revisionsrapport om granskning av 
dokumenthantering 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över revisionsrapporten om 
dokumenthantering i enlighet med upprättat förslag daterat 2020-07-02.  

2. Kommunstyrelsen kan konstatera, med utgångspunkt i revisionsrapporten, att 
dokumenthanteringen i Mariestads kommun, på det hela taget, hanteras och 
utförs på ett tillfredsställande sätt. 

3. Kommunstyrelsen kan också se att berörda nämnder har, eller kommer att, 
genomföra de rekommendationer som rapporten föreslår avseende 
ansvarsfördelning i delegationsordningen när det gäller att fatta beslut om att inte 
lämna ut allmän handling och tydliggöra vad som gäller när man fattat ett sådant 
beslut på delegation.  

4. Kommunstyrelsen konstaterar att den uppföljning och kontroll av 
dokumenthanteringen som utförs inom tjänstemannaorganisationen är tillräcklig 
och att området i nuläget inte är aktuellt som en punkt i internkontrollplanen.        

Bakgrund 

PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av nämndernas 
dokumenthantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering. Med ändamålsenlig 
dokumenthantering menas en dokumenthantering som följer gällande lagstiftning 
och kommunala styrdokument.  

Resultatet av granskningen redovisas i revisionsrapporten ”Granskning av 
dokumenthantering, Mariestads kommun”, daterad februari 2020.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer, stickprov och dokumentstudier och 
besvarar följande frågor:  

 Finns det beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar? 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 
förvaltningsorganisationen avseende registrering, diarieföring och utlämnande 
av allmänna handlingar? 

 Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och 
utlämnande av allmänna handlingar? 

 Finns det en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens 
dokumenthantering?  
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PwC konstaterar i sin rapport att det finns beslutade riktlinjer för registrering, 
diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar liksom även riktlinjer antagna av 
fullmäktige som beskriver roll- och ansvarsfördelning för samma område. Vidare 
noteras i granskningen att det finns rutiner, handböcker och manualer som vägleder 
både förtroendevalda och tjänstepersoner i hanteringen av allmänna handlingar. Den 
centraliserade organisationen av nämndadministrationen är en tillgång då det bland 
annat bidrar till att skapa ett kvalitetssäkrat och likartat arbetssätt avseende 
dokumenthantering, och PwC menar att beslutet om att centralisera 
nämndadministrationen tyder på en aktiv styrning av kommunstyrelsen.   

Den centraliserade organisationen för nämndadministration arbetar aktivt med att 
kompetensutveckla och utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner inom området 
dokumenthantering. Detta, skriver PwC, skapar goda förutsättningar för nämnder 
och verksamheter att leva upp till lagkraven och de kommunala styrdokumenten. 
Samtliga rutiner och riktlinjer finns tillgängliga på intranätet, vilket underlättar för 
den enskilde medarbetaren att själv uppsöka information om ämnet. 

PwC har identifierat ett par förbättringsområden och rekommenderar att samtliga 
riktlinjer och rutiner ska hänvisa till nämndernas delegationsordningar för att 
säkerställa en tydlig ansvarsfördelning när det gäller att fatta beslut om att inte lämna 
ut allmän handling. PwC påpekar också vikten av att följa gällande lagstiftning och 
delegationsordningarna när det kommer till beslut om att inte lämna ut allmän 
handling.  

PwC konstaterar i rapporten att området dokumenthantering, inte har varit föremål 
för internkontroll under år 2019, varken inom kommunstyrelsen eller övriga 
nämnder och menar att det är viktigt att nämnderna följer upp och kontrollerar även 
detta område.  Systematisk uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen görs 
dock kontinuerligt och löpande under året på tjänstemannanivå. 
 
Granskningsrapporten avser kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden 
och tekniska nämnden men kommunrevisionen har bett om ett samlat svar från 
kommunstyrelsen. Samtliga berörda nämnder har behandlat rapporten och avlämnat 
yttranden som sammanställts av kommunstyrelsen.  

Revisionen har begärt svar senast den 30 juni 2020. Förlängd svarstid har begärts för 
att möjliggöra att kommunstyrelsen ska kunna ta det sammanställda beslutet på sitt 
ordinarie sammanträde i augusti 2020 vilket också Lars Dahlin, granskande revisor på 
PwC har medgett.  

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 § 269/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-06 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-02 
 
Förslag till yttrande över revisionsrapport, daterat 2020-07-02 
 
Revisionsrapport upprättad av PwC, ”Granskning av dokumenthanteringen i 
Mariestads kommun”, februari 2020 
 
Protokollsutdrag från berörda nämnder; Tn § 98/20, Un § 94/20 och Sn § 79/20       

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Berörda nämnder 
Administrativ chef Malin Eriksson  
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Yttrande över revisionsrapport gällande kommunens 

dokumenthantering 

1. Riktlinjer 

PwC konstaterar i sin rapport att Mariestads kommun har antagna styrdokument som 

reglerar och beskriver kommunens dokumenthantering. Bland annat finns följande 

styrdokument som hanterar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, utlämning av 

allmänna handlingar, registrering, diarieföring och arkivering: 

 Riktlinjer för dokumenthantering 

 Riktlinjer för sociala medier 

 Riktlinjer för hantering av personuppgifter 

 Riktlinjer för nämndadministrativt arbete och ärendeberedning 

 Arkivreglemente 

 Dokumenthanteringsplaner för samtliga nämnder 

 Delegationsordningar 

Utöver ovanstående styrdokument skriver PwC att kommunen även har upprättat 

rutiner, manualer och handböcker som beskriver hanteringen av allmänna handlingar. 

Bland annat finns följande rutiner: 

 Rutin för utlämnande av allmän handling (med tillhörande besvärshänvisning) 

 Rutin för posthantering 

 Handbok i ärendeprocess 

 Handbok/manual för registrering och ärendehantering i Ciceron (kommunens 

dokument- och ärendehanteringssystem) 

 Handbok för förtroendevalda 

 

Kommunstyrelsen konstaterar också att kommunfullmäktige under våren 2020 beslutat 

om uppdaterade ”Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument” (Kf § 24/20). 

Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa en definition för vad som är styrdokument, 

skapa en enhetlig terminologi för de olika dokumenten och ange beslutsnivå för olika 

typer av styrdokument. Syftet är också att tydliggöra roller och ansvar för styrdokument, 

regler för utformning och beskriva när revidering av olika dokument ska göras.  

Styrdokument ska kontinuerligt utvärderas och följas upp. Det är därför viktigt att 

styrdokument samordnas, att det är konkreta och enkla och så få som möjligt till antalet. 

De upprättade riktlinjerna för styrdokument fyller för dessa ändamål en viktig funktion.  
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Under våren 2020 har även kommunens mallar för styrdokument uppdateras för att 

göra det enklare, både för tjänstepersoner och förtroendevalda, att följa de regler som 

riktlinjerna föreskriver.  

Ovanstående kommer att minska risken för att kommunens olika styrdokument är 

otydliga avseende vem som har upprättat dem, vilken instans som beslutat om det, vem 

som är ansvarig för respektive dokument, hur länge det gäller och när det ska revideras.  

Svaret på revisionsfrågan om det finns riktlinjer för registrering, diarieföring och 

utlämnande av allmänna handlingar är således uppfylld.   

Åtgärd 

Ingen åtgärd vidtas eftersom svaret på frågan enligt granskningen är uppfylld.  

2. Roll- och ansvarsfördelning 

PwC skriver vidare i sin rapport att det i ovanstående dokument finns beskrivningar, 

såväl övergripande som mer detaljerade, gällande roll- och ansvarsfördelning avseende 

dokumenthantering för funktionerna beredande tjänstemän, sektorchefer, 

nämndsekreterare, registrator, arkivarie och arkivredogörare. PwC konstaterar att 

fullmäktige antagit riktlinjer som reglerar  roll- och ansvarsfördelningen avseende 

dokumenthanteringen och att det finns rutiner som vägleder både förtroendevalda och 

tjänstepersoner i hanteringen av allmänna handlingar. PwC skriver att den centraliserade 

organisationen av nämndadministrationen är en tillgång då det bland annat bidrar till att 

skapa ett kvalitetssäkrat och likartat arbetssätt avseende dokumenthantering, och menar 

att beslutet om att centralisera nämndadministrationen tyder på en aktiv styrning av 

kommunstyrelsen.   

PwC anser revisionsfrågan om en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 

förvaltningsorganisationen avseende registrering, diarieföring och utlämnande av 

allmänna handlingar är delvis uppfylld endast med hänvisning till att ansvar kopplat till 

inte lämna ut allmän handling beskrivs på varierande sätt i ”Riktlinjer för 

dokumenthantering” och några av de dokumenterade rutinerna.  

Skillnaden i skrivningen gällande beslut om att inte lämna ut allmän handling i 

”Riktlinjer för dokumenthantering” och ”Rutin för utlämnande av allmän handling” är 

att i riktlinjerna till dokumenthantering beskrivs inte vem som får lov att fatta beslutet. I 

rutin för utlämnande av allmän handling hänvisas till respektive nämnds 

delegationsordning för att där kunna se vem som har lov att fatta beslutet.  

Åtgärd 

Den anmärkning som revisionsrapporten har om att det finns en varierande beskrivning 

av ansvaret att fatta beslut om att inte lämna ut allmän handling i två av styrdokumenten 

kommer att rättas till, så att bägge dokumenten hänvisar till respektive nämnds 

delegationsordning.  

Tekniska nämnden har reviderat sin delegationsordning och numer är beslut om att inte 

lämna ut allmän handling delegerat till tjänstemannaorganisationen (enhetschef).  
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3. Efterlevnad av styrdokument och rutiner 

Administrativa enheten arbetar löpande med att kompetensutveckla såväl 

tjänstepersoner som förtroendevalda inom området dokumenthantering. 

Utbildningstillfällen genomförs kontinuerligt. Som handläggare i kommunens 

dokument- och ärendehanteringssystem får man genomgå en specifik utbildning som 

utgår från offentlighetslagstiftningen och de regler som gäller för allmänna handlingar 

och dokumenthantering i en offentlig myndighet. Kommunens förtroendevalda erbjuds 

utbildning vid varje ny mandatperiod, både övergripande på fullmäktigenivå och på 

nämndnivå.  

 

Styrdokument som riktlinjer, rutiner och handböcker finns tillgängliga både i 

kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (Ciceron) och på intranätet Navet, 

dit samtliga kommunens medarbetare har tillgång.  

För att kontrollera nämndernas tillämpning av lagstiftning och riktlinjer inom området 

har PwC gjort stickprov genom att via e-post begära att få ta del av allmänna handlingar. 

Totalt skickades 15 förfrågningar. Av dessa besvarades 14 stycken. Samtliga 14 

förfrågningar besvarades skyndsamt i enlighet med den serviceskyldighet som åligger 

myndigheter.  I inget av de 15 fallen efterforskades information om person och/eller 

syftet till förfrågan om att få ta del av handlingen.  

Granskningen visar att administrativa enheten arbetar aktivt med att kompetensutveckla 

och utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner inom området dokumenthantering. 

Detta menar PwC skapar goda förutsättningar för nämnder och verksamheter att leva 

upp till lagkraven och de kommunala styrdokumenten. PwC framför också att det är 

positivt att samtliga rutiner och riktlinjer finns tillgängliga på intranätet, då det 

underlättar för den enskilde medarbetaren att själv uppsöka information om ämnet. 

PwC anser att revisionsfrågan om styrdokument och rutiner gällande 

dokumenthantering efterlevs är uppfylld för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 

För utbildningsnämnden är den delvis uppfylld och för socialnämnden är den inte 

uppfylld. Orsaken till PwC:s slutsats gällande detta är följande: 

Inom socialnämndens verksamheter nekades tre förfrågningar om att få ta del av allmän 

handling. Besluten om att inte lämna ut allmän handling försågs inte med uppgift om 

hur beslutet skulle kunna överklagas. Hur detta förfarande ska gå till beskrivs tydligt i 

både ”Riktlinjer för dokumenthantering” samt ”Rutin för utlämnande av allmän 

handling”. Två av ovanstående beslut att inte lämna ut allmän handling fattades av 

handläggare inom sektor stöd och omsorg. Enligt socialnämndens delegationsordning är 

det avdelningschef och enhetschef som har delegation på att fatta dessa beslut. PwC:s 

granskning gällande stickproven visade också besluten om att inte lämna ut allmän 

handling inte anmäldes till socialnämnden, vilket de ska enligt nämndens 

delegationsordning.  

Av de förfrågningar som skickades till utbildningsnämndens verksamheter var den en 

förfrågan som inte besvarades. Den förfrågan skickades till en funktionsbrevlåda på 

Vadsbogymnasiet.  

 



Sida: 4 (5) 
 
 

Åtgärd 

Socialnämnden kommer att revidera delegationsordningen för att förtydliga 

ansvarsfördelningen avseende utlämnande av allmän handling. Vidare kommer 

nämnden att säkerställa att förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar hanteras i 

enlighet med delegationsordningen. Förtydliganden kommer att göras i 

delegationsordningen om att anmälan av beslut om att neka att lämna ut allmän 

handling ska göras till nämndsekreteraren för att se till att sådana delegationsbeslut 

anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde.  

Utbildningsnämnden kommer att genomföra extra utbildningsinsatser för att framledes 

undvika att förfrågningar om att ta del av allmänna handlingar inte besvaras.  

Uppföljning och kontroll  

Ansvariga tjänstepersoner (nämndsekreterare och registratorer) genomför uppföljning 

och kontroll av ärendehanteringen. Detta görs genom att ärenden i dokument- och 

ärendehanteringssystemet kontinuerligt (i samband med att protokollen expedieras efter 

att nämnderna och fullmäktige fattat beslut) gås igenom och avslutas och samtidigt 

kontrolleras så att de är kompletta i form av att alla handlingar finns och att de har 

markerats med ”rätt riktning” (det vill säga om de är inkomna, upprättade, expedierade 

eller står som arbetsmaterial). Samtliga ärenden gås dessutom igenom vid årets slut, för 

att avsluta eventuella ärenden som fortfarande är ”öppna”.  

PwC menar i sin rapport att revisionsfrågan om uppföljning och kontroll av 

dokumenthanteringen inte uppfylls av någon av nämnderna med hänvisning till att 

området inte har funnits med i internkontrollplanerna för år 2019.  

Åtgärd 

Utbildningsnämnden kommer att föra in en punkt om uppföljning och kontroll av 

dokumenthanteringen i sektor utbildnings kvalitetsår.  

 

Kommunstyrelsen konstarerar att om nämnderna anser att området dokumenthantering 

är i behov av att kontrolleras och följas upp finns det alltid möjlighet att lägga med en 

punkt gällande detta i nämndens internkontrollplan.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen konstaterar, med utgångspunkt i revisionsrapporten, att 

dokumenthanteringen i Mariestads kommun hanteras och utförs på ett tillfredsställande 

sätt. Detta baseras på följande, som även PwC skriver i sin rapport:  

- Det finns antagna styrdokument, på såväl fullmäktigenivå som nämndnivå, som 

reglerar dokumenthanteringen. Det finns också rutiner, manualer och 

handböcker som beskriver hanteringen av allmänna handlingar som vägleder 

både förtroendevalda och tjänstepersoner. 

- Fullmäktige har antagit flera riktlinjer som reglerar  roll- och ansvars-

fördelningen avseende dokumenthanteringen. 
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- I ovanstående dokument finns det beskrivningar, både övergripande och mer 

detaljerade, gällande roll- och ansvarsfördelning avseende dokumenthantering 

för funktionerna beredande tjänstemän/handläggare, sektorchefer, 

nämndsekreterare, registrator, arkivarie och arkivredogörare.  

- Den centraliserade organisationen för nämndadministration arbetar aktivt med 

att kompetensutveckla och utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner inom 

området dokumenthantering. Detta skapar goda förutsättningar för nämnder 

och verksamheter att leva upp till lagkraven och de kommunala styrdokumenten. 

Samtliga rutiner och riktlinjer finns tillgängliga på intranätet, vilket underlättar 

för den enskilde medarbetaren att själv uppsöka information om ämnet. 

- Uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen görs systematiskt och 

kontinuerligt under året på tjänstemannanivå. 

Den anmärkning som revisionsrapporten har om att det finns en varierande beskrivning 

av ansvaret att fatta beslut om att inte lämna ut allmän handling i två av styrdokumenten 

kommer att rättas till, så att bägge dokumenten hänvisar till respektive nämnds 

delegationsordning.  

Tekniska nämnden har reviderat sin delegationsordning efter att granskningen 

genomförts och delegerat till enhetschef att fatta beslut om att inte lämna allmän 

handling. (Tn § 98/20). 

Utbildningsnämnden har beslutat att vidta åtgärder i form av ytterligare 

informationsinsatser för att framledes undvika att förfrågan om att ta del av allmän 

handling inte besvaras. Nämndens uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen 

kommer att föras in i sektorns kvalitetsår. (Un § 94/20) 

Socialnämnden kommer att revidera sin delegationsordning för att förtydliga 

ansvarsfördelningen avseende utlämnande av allmän handling och även säkerställa att 

förfrågningar om att ta del av allmän handling hanteras i enlighet med det som står i 

delegationsordningen. Vidare kommer socialnämnden att göra förtydliganden om att 

delegationsbeslut om att neka att lämna ut allmän handling ska anmälas till 

nämndsekreteraren. Dessa beslut kommer då att redovisas på nämndens nästkommande 

sammanträde.  

För det fall nämnderna anser att dokumenthanteringen är ett område som bör följas upp 

och kontrolleras på politisk nivå finns möjlighet att lägga med detta som en punkt i 

internkontrollen.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning avse-
ende Mariestads kommuns dokumenthantering. Syftet med granskningen är att bedöma 
om kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden säker-
ställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  
 
Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och 
nämnderna inte helt säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  

Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden:  

• Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för dokumenthantering, sociala medier 
och hantering av personuppgifter.  

• Det finns framtagna handböcker och rutiner som mer detaljerat beskriver hante-
ringen av allmänna handlingar. 

• Kommunstyrelsen och nämnderna upprättat dokumenthanteringsplaner i enlighet 
med kommunens arkivreglemente.  

• Ansvar kopplat till beslut att inte lämna ut allmän handling beskrivs på varierande 
sätt i riktlinjer för dokumenthantering och några av de dokumenterade rutinerna. 

• Stickprovet avseende utlämning av allmänna handlingar visade att tre förfrågning-
ar om att få ta del av allmän handling nekades utan att beslutet försågs med en 
underrättelse om hur man kan överklaga beslutet.  

• Vid två fall fattades beslut att inte lämna ut allmän handling av handläggare inom 
sektor stöd och omsorg, trots att det enligt socialnämndens delegationsordningen 
endast är avdelningschef och enhetschef som har delegation att fatta ett sådant 
beslut.  

• Besluten att inte lämna ut allmän handling har inte återrapporterats till social-
nämnden.  

• En förfrågan om att få ta del av allmän handling riktad till utbildningsnämndens 
verksamhet besvarades inte.  

• Varken kommunstyrelsen eller nämnderna följer upp systematiskt upp doku-
menthanteringen inom respektive ansvarsområde.  

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi: 

• Att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga riktlinjer och rutiner hänvisar till 
nämndernas respektive delegationsordning för att förtydliga ansvarsfördelningen 
avseende utlämnande av allmän handling.  

• Att socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställer att förfrågningar om att ta 
del av allmän handling hanteras i enlighet med lagstiftning och nämndens delegat-
ionsordning.  

• Att kommunstyrelsen och nämnderna systematiskt följer upp och kontrollerar att 
dokumenthanteringen sker enligt lagar, förordningar och kommunfullmäktiges rikt-
linjer.   



 

3 
 

 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen är central för den svenska förvaltningen 
inom stat, landsting och kommuner. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt 
att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, 
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen skapar tillsammans med arkiv-
förordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste 
vara förenlig med. Dokumenthantering är en myndighets handhavande av handlingar 
(dokument) från att de inkommer eller upprättas till det att de gallras eller arkiveras.  

Enligt kommunens arkivreglemente är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Vidare 
framkommer av reglementet att varje myndighet (nämnd) ska upprätta en dokument-
hanteringsplan och ansvarar för sin dokumenthantering. För att en offentlig organisation 
ska leva upp till lagkraven krävs att det finns en ändamålsenlig ledning, styrning och 
förvaltning av organisationens dokumenthantering. Användningen av e-post och olika 
former av IT-stöd innebär ett ökat behov av struktur. 

Revisorerna har utifrån en riskanalys beslutat att granska kommunens dokument-
hantering. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden samt 
tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  
 
Med ändamålsenlig dokumenthantering menas en dokumenthantering som följer gällande 
lagstiftning och kommunala styrdokument. 
 
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
 

• Finns beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och utlämnande av allmänna 
handlingar? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen avse-
ende registrering, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar? 

• Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar? 

• Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens dokumenthantering? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör grunden för revisionens analyser, 
slutsatser och bedömningar: 

• Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

• Förvaltningslagen (2017:900) 

• Arkivlagen (1990:782) 

• Arkivförordningen (1991:446) 
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• Kommunens riktlinjer och rutiner avseende dokumenthantering 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar verksamhetsåret 2019 och avgränsas till registrering, diarieföring 
och utlämnande av allmänna handlingar. Den omfattar såldes inte arkivvård. Revisionsob-
jekten i denna granskning utgörs av kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämn-
den samt tekniska nämnden. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, stickprov och dokumentstudier (se bilaga 
1 för fullständig dokumentförteckning).  
 
Följande funktioner intervjuades: 
 

• Administrativ chef, administrativa enheten 

• Nämndsekreterare/registrator kommunstyrelsen, administrativa enheten 

• Nämndsekreterare/registrator socialnämnden, administrativa enheten 

• Nämndsekreterare/registrator tekniska nämnden, administrativa enheten 

• Nämndsekreterare/registrator barn- och utbildningsnämnden, sektor utbildning 

• Utbildningschef, sektor utbildning 

• Barn- och elevhälsochef, sektor utbildning 

• Socialchef, sektor stöd och omsorg 

• Avdelningschef bistånd, sektor stöd och omsorg 

• Avdelningschef individ- och familjeomsorg, sektor stöd och omsorg 

• Avdelningschef vård och omsorg, sektor stöd och omsorg 
 
Stickprovet utfördes genom förfrågningar om att få ta del av allmän handling via e-post 
under pseudonym, både offentliga och hemliga handlingar efterfrågades. Syftet med 
stickprovet var att kontrollera i vilken utsträckning kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamheter efterlever de lagar och styrdokument som reglerar utlämnandet av all-
männa handlingar. Vid stickprovet kontrollerades hur lång tid det tog att få svar på förfrå-
gan samt om handläggningen levde upp till lagstiftningens krav avseende utlämnande av 
allmän handling. Totalt skickades 15 förfrågningar, fem till varje nämnds ansvarsområde. 
Stickprovet genomfördes i december 2019. 
 
Rapporten har kvalitetssäkrats enligt PwC:s rutiner för kvalitetssäkring och ett utkast av 
rapporten har överlämnats för saklighetskontroll till de som har ingått i granskningen.   
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 Om allmänna handlingar 
Som en del av offentlighetsprincipen som framgår av tryckfrihetsförordningen (1949:1505) 
har allmänheten rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar. En allmän handling 
definieras enligt tryckfrihetsförordningen som ”en framställning i skrift eller bild samt en 
upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas 
på annat sätt”. En allmän handling kan alltså vara ett papper som inkommit eller upprät-
tats, det kan vara en ljudinspelning, ett e-postmeddelande eller ett sms. En handling är 
allmän om den förvaras hos myndigheten eller om den anses som inkommen till alterna-
tivt upprättad hos myndigheten. Med myndighet avses ett organ som ingår i den statliga 
och kommunala förvaltningen. Som exempel är de kommunala nämnderna att betrakta 
som myndigheter. 

Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. 
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid 
myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller annan fråga 
som ankommer på myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som inneha-
vare av annan ställning. Ett meddelande riktat till en anställd i kommunen i egenskap av 
denne som privatperson är alltså normalt sätt inte att betrakta som en allmän handling 
enligt lagstiftningen.  

Tryckfrihetsförordningen reglerar även begränsning av handlingsoffentligheten. En allmän 
handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd (hemlig). Handlingar kan också innehålla 
både uppgifter som är offentliga och uppgifter som är sekretessbelagda. Myndigheten är i 
dessa fall skyldig att lämna ut handlingen i de delar som inte är skyddade av sekretess. 
Begränsningar av rätten att ta del av allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförord-
ningen anges i offentlighets- och sekretesslagen. Det är också möjligt att ta in bestäm-
melser som begränsar denna rätt i andra lagar, men då ska det finnas en bestämmelse i 
offentlighets- och sekretesslagen som hänvisar dit. Med andra ord ska man i offentlighets- 
och sekretesslagen kunna överblicka alla de fall där rätten att ta del av allmänna hand-
lingar är begränsad. 

Enligt 2 kapitlet 18 § tryckfrihetsförordningen får en myndighet på grund av att någon be-
gär att få ta del av en allmän handling inte efterforska vem denne är eller vilket syfte han 
eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndighet-
en ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. 

Av kapitel 5 i offentlighets- och sekretesslagen framgår att allmänna handlingar ska regi-
streras så snart de har kommit in eller upprättats hos en myndighet, med vissa undantag. 
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade 
så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det vi-
dare är uppenbart att den allmänna handlingen är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet så behöver den varken registreras eller hållas ordnad.  

I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap. 5 § anges hanteringen vid sekretessmarkering, 
det vill säga om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på 
grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom särskild 
anteckning på handlingen eller införs i handlingen (om handlingen är elektronisk). An-
teckningen ska ange tillämplig sekretessbestämmelse, datum då anteckningen gjordes 
och den myndighet som gjort anteckningen. 
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 Granskningsresultat 
3.1. Riktlinjer för registrering och diarieföring 

Revisionsfråga 1: Finns beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar? 

3.1.1. Iakttagelser 

Mariestads kommun har antagna styrdokument som reglerar kommunens dokumenthan-
tering. Däribland riktlinjer för dokumenthantering, sociala medier och personuppgifter. 
Enligt uppgift från administrativa enheten finns samtliga styrdokument tillgängliga på 
kommunens intranät.   

I Riktlinjer dokumenthantering, antagna av kommunfullmäktige 2012-09-24, framgår in-
formation om bland annat offentlighetsprincipen, allmänna handlingar (offentliga och hem-
liga), utlämning av allmänna handlingar samt registrering, diarieföring och arkivering av 
allmänna handlingar. Riktlinjerna reglerar även roller och ansvar kopplat till dokumenthan-
tering. Det finns även framtagna rutiner och handböcker som beskriver hanteringen av 
olika typ allmänna handlingar: 

• Utlämnande av allmän handling, daterad 2015-10-28, det framgår inte vilken enhet 
som tagit fram rutinen eller om den är beslutad. Rutinen beskriver vad får myndig-
heten fråga den som begär att få ta del av en allmän handling och om myndighet-
en får ta betalt för utlämnande av allmän handling. Vidare framgår att i de fall en 
sökande blir nekad att ta del av en handling (helt eller delvis) har personen rätt att 
få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Bifogat finns en blankett som kan an-
vändas för beslut vid begäran om utlämnande av allmän handling med tillhörande 
underrättelse om hur man kan överklaga beslutet.  

• Handbok för förtroendevalda, upprättad av administrativa enheten 2018-12-20. 
Handboken är tänkt som stöd i förtroendevaldas arbete i nämnder och styrelser. 
Den omnämner bland annat kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagen, 
förvaltningslagen, allmänna handlingar och skillnaden mellan offentlig och hemlig 
handling.  

• Rutin för posthantering, upprättad av sektor ledning 2019-12-27. Rutinen beskriver 
bland annat hantering av inkommande och utgående papperspost, hantering och 
gallring av e-post samt rutiner vid frånvaro. 

• Handbok registrering i Ciceron, inte daterad och det framgår inte vilken enhet som 
tagit fram rutinen eller om den är beslutad. Handboken beskriver tillvägagångssät-
tet när ett dokument ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem. 
Handboken berör även registrering av sekretessbelagda dokument. Vidare hänvi-
sas till systemansvarig vid osäkerhet avseende sekretessbelagda handlingar.  

• Registrering tjänsteskrivelse i Ciceron, daterad 2019-06-10, det framgår inte vilken 
enhet som tagit fram rutinen eller om den är beslutad. Rutinen beskriver tillväga-
gångssättet vid upprättande av tjänsteskrivelse i kommunens ärendehanterings-
system. 

• Handbok i ärendeprocess för nämnder och utskott, upprättad av administrativa 
enheten 2013-01-10. Handboken berör registrering, diarieföring, beredningspro-
cessen, arkivering och gallring. Handboken beskriver även roller och ansvar för 
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nämndsadministrationen och de som arbetar med ärendehandläggning såsom be-
redande tjänstemän och förvaltningschef. 

Vidare framkommer under granskningen att administrativa enheten bistår kommunens 
informationssäkerhetssamordnare i framtagandet av en rutin avseende hemlighetsstämp-
lade dokument som rör rikets säkerhet utifrån rekommendation från Myndigheten för 
skydd och beredskap. Det framkommer också att kommunen har en officiell Facebook-
sida som drivs av kommunikationsavdelningen. Vissa enskilda verksamheter inom kom-
munen har också ett Instragramkonto såsom stadsbiblioteket och enskilda skolenheter. 
Kommunen har sedan 2012 haft riktlinjer för sociala medier. Av riktlinjerna framgår att 
information, inlägg, och kommentarer som publiceras i kommunens sociala medier anses 
vara allmänna handlingar och ska därmed hanteras som sådana i linje med ordinarie reg-
ler och rutiner. Riktlinjerna reglerar även ansvaret för uppsikt, diarieföring, gallring och 
arkivering av svar och inlägg på kontona. Riktlinjerna reviderades nyligen och antogs av 
kommunfullmäktige 2020-01-27.  

Kommunstyrelsen och nämnderna har även varsin dokumenthanteringsplan där man kan 
identifiera alla förekommande allmänna handlingar som existerar inom myndigheternas 
verksamheter. Planerna beskriver hur de allmänna handlingarna ska hanteras, exempel-
vis vilka som ska bevaras och vilka som ska gallras. Vår genomgång av dokumenthante-
ringsplanerna visar att samtliga planer innehåller de avsnitt som ska finnas enligt kommu-
nens arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26. 

I riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument, antagna av kommunfullmäktige 2014-06-
16, framkommer att kommunövergripande riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige och 
nämndspecifika riktlinjer beslutas av respektive nämnd. Rutiner är detaljerade instruktion-
er för hur en viss fråga ska hanteras och beslutas av respektive ansvarig chef. 

3.1.2. Bedömning revisionsfråga 1 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som uppfylld för kommunsty-
relsen och nämnderna.  

Granskningen visar att kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för dokumenthantering, 
sociala medier och hantering av personuppgifter. Vidare har kommunstyrelsen och 
nämnderna upprättat dokumenthanteringsplaner i enlighet med kommunens arkivregle-
mente, men har i övrigt inte antagit några nämndspecifika riktlinjer. Det finns även fram-
tagna handböcker och rutiner som mer detaljerat beskriver hanteringen av allmänna 
handlingar.  

Vi noterar att beskrivningen av kommunens organisation i handböckerna och rutinerna 
inte stämmer överens med verkligheten, exempelvis hänvisar dokumenten till förvaltning 
och förvaltningschef medan kommunen är organiserad utifrån sektorer.  

3.2. Roll- och ansvarsfördelning 

Revisionsfråga 2: Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisat-
ionen avseende registrering, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar? 

3.2.1. Iakttagelser 

Det är den administrativa enheten som ansvarar för att samordna, effektivisera och ut-
veckla de kommunövergripande administrativa arbetsprocesserna samt för att kvalitets-
säkra kommunens nämndsadministration. Den administrativa enheten tillhör sektor led-
ning vars uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som 
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fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Sektor ledning ska ha ett helhetsper-
spektiv och se till hela kommunorganisationen. Administrativa enheten består av en ad-
ministrativ chef, en arkivarie, en arkivassistent och fyra nämndsekreterare. Utbildnings-
nämndens nämndsekreterare tillhör sektor utbildning, men deltar vid administrativa en-
hetens gruppmöten. I intervju uppges att det administrativa arbetet har förbättrats och 
förenklats sedan omorganisationen 2011, då politiken beslutade att samla alla nämndsek-
reterare förutom utbildningsnämndens i en gemensam enhet. Syftet var att uppnå högre 
kvalitet i ärendeprocessen samt skapa ett likartat arbetssätt inom samtliga nämnder. Un-
der intervjun framhålls att den nya organisationen bidrar till en kvalitetssäkring och att 
samarbetet sekreterarna emellan fungerar bra. Som exempel nämns att det har blivit lät-
tare att täcka upp för varandra vid frånvaro.  

Enligt Handboken i ärendeprocess för nämnder och utskott ansvarar nämndsekreterarna 
bland annat för: 

• Förvaltningens diarium och har huvudansvaret för registrering av inkomna och 
upprättade handlingar i förvaltningen. 

• Att handlingar hålls tillgängliga enligt offentlighetsprincipen samt bedömer om man 
kan lämna ut en handling med hänsyn till regelverket.  

• Att bistå medarbetarna i den egna förvaltningen med hjälp i frågor rörande diarie-
föring, offentlighet och sekretess samt hantering av personuppgifter. 

I handboken framgår även en beskrivning av ansvaret för beredande tjänsteman, förvalt-
ningschef, kommunarkivarie, arkivansvarig och arkivredogörare. Vidare fastslås att beslut 
om att inte lämna ut en offentlig handling fattas av förvaltningschef alternativt enhetschef.  

Gällande utlämnande av allmän handling beskrivs roll- och ansvarsfördelningen mer de-
taljerat i Riktlinjer dokumenthantering och rutinen för Utlämnande av allmän handling. I 
riktlinjerna anges att det i första hand är den tjänsteman på kontoret som har hand om 
handlingen som tar ställning till om den ska lämnas ut eller inte. Det kan vara en handläg-
gare eller registrator. I rutinen för utlämnande av allmän handling framgår att själva beslu-
tet att inte lämna ut handlingen ska fattas av enhetschefen, men hänvisar även till respek-
tive nämnds delegationsordning. 

Vidare framgår av riktlinjerna att det inom varje förvaltning ska finnas en rutin för hur frå-
gor om att lämna ut allmänna handlingar ska hanteras. I intervju med företrädande för 
sektor utbildning samt sektor stöd och omsorg hänvisas till de kommunövergripande rikt-
linjerna och rutinerna vad gäller utlämnande av allmän handling. Sektor stöd och omsorg 
har dock en rutin för informationssäkerhet som övergripande berör offentlighet och sekre-
tess. Kommunfullmäktiges riktlinjer för dokumenthantering reglerar även handlingar som 
har överlämnats till centralarkivet samt beskriver vilken information som tjänstemännen är 
skyldiga att lämna vid beslut om att inte lämna ut allmän handling.  

Vad gäller posthantering framgår detaljerade beskrivningar om roll- och ansvarsfördel-
ningen i Rutinen för posthantering. Av rutinen framgår bland annat att varje nämnd eller 
enhet som använder myndighets- och funktionsbrevlådor är skyldiga att utse minst en 
ansvarig person med ersättare som ska bevaka att posten i brevlådan varje vardag. För 
att följa offentlighetsprincipen måste e-post till personliga e-postbrevlådor kontrolleras 
även under semestrar och annan frånvaro. Det räcker inte att avsändaren blir informerad 
genom autosvar att mottagaren är frånvarande eftersom det inkomna meddelandet kan 
vara en allmän handling och ska registreras. Vid intervjuer anges att det inom administra-
tiva enheten finns ett schema över bemanningen under semestern som sedan komplette-
ras på sektorerna. 
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Kommunstyrelsen 
I arkivreglementet fastställs att kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och ska 
utöva tillsyn över nämnderna för att säkerställa att de sköter sina respektive arkiv i enlig-
het med Arkivlagen (1990:782). I enlighet med fastställt reglemente ska det finnas en 
kommunarkivarie och ett kommunarkiv hos arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har även 
beslutsrätt kring vem som har arkivansvar gällande IT-system som är gemensamma för 
flera nämnder. I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-11-
26, framgår att nämnden därtill är registeransvarig för de personuppgifter som styrelsen 
förfogar över i sin verksamhet.  

I kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2017, framgår att enhetschefen har 
delegation att i kommunstyrelsens ställe besluta att inte lämna ut allmän handling. Vidare 
framgår att arkivarien har delegation avseende utlämnande och sekretessprövning av 
arkiverade allmänna handlingar. Arkivarien har också delegation att revidera kommunsty-
relsens dokumenthanteringsplaner medan arbetsutskottet har delegation att anta styrel-
sens dokumenthanteringsplaner. Vidare framgår att delegationsbeslut ska anmälas skrift-
ligt till kommunstyrelsens arbetsutskott senast två månader räknat från dagen för beslutet. 
Anmälan ska ske genom sammanställning av besluten på listor alternativt kopior på be-
sluten. 

Socialnämnden 
Enligt socialnämndens reglemente, senast reviderat 2019-11-25, är nämnden ansvarig för 
de personregister som nämnden förfogar över i sin verksamhet. Vidare ansvarar social-
nämnden enligt arkivreglementet för att nämndens arkiv vårdas i linje med gällande lagar 
och rutiner. Nämnden ansvarar dessutom för att arkivansvarig samt övrig personal finns 
för fullgörande av nämndens arkivuppgifter. 

I socialnämndens delegationsordning, senast reviderad 2019-09-17, framgår att det i 
första hand är den tjänsteman som har handlingen i sin vård som har delegation att ut-
lämna uppgift och handlingar i enskilt ärenden. Avdelningschef och enhetschef är de som 
har delegation att fatta beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 
och prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen inkl. prövning av anonymitetsskydd. 
Arbetsutskottet har delegation att lämna yttrande till kammarrätt med anledning av över-
klagande av avslag på begäran om utlämnande av allmän handling enligt tryckfrihetsför-
ordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vidare framgår att delegationsbeslut ska 
anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Vad gäller beslut 
om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling ska detta anmälas via en data-
lista.  

Utbildningsnämnden 
Enligt utbildningsnämndens reglemente, senast reviderat 2019-02-25, är nämnden per-
sonuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och har det yttersta ansvaret för all 
behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. Vidare ansvarar utbild-
ningsnämnden enligt arkivreglementet för att nämndens arkiv vårdas i linje med gällande 
lagar och rutiner. Nämnden ansvarar dessutom för att arkivansvarig samt övrig personal 
finns för fullgörande av nämndens arkivuppgifter. 

I utbildningsnämndens delegationsordning, senast reviderad 2019-06-18, framgår att ut-
bildningschefen och samtliga rektorer har delegation att besluta om att inte lämna ut all-
män handling inom ramen för sektor utbildning. Detsamma gäller grundskolechef, barn- 
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och elevhälsochef, kostchef samt chef för förskola och pedagogisk omsorg. Anmälan av 
delegationsbeslut ska ske skriftligt till nämnden. Besluten ska finnas tillgängliga på sam-
manträdet i skriftlig form och listorna över delegationsbeslut ska biläggas övriga handling-
ar till sammanträdet. Det fastställs att protokollföring av anmälan om delegationsbeslut 
ska ske med hänsyn till reglerna för hur beslut överklagas. Det ska bland annat vara möj-
ligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett visst 
sammanträde. 

Tekniska nämnden 
Enligt tekniska nämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2016-12-12, är 
nämnden personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och har det yttersta an-
svaret för all behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. Vidare an-
svarar tekniska nämnden enligt arkivreglementet för att nämndens arkiv vårdas i linje med 
gällande lagar och rutiner. Nämnden ansvarar dessutom för att arkivansvarig samt övrig 
personal finns för fullgörande av nämndens arkivuppgifter. 

Enligt nämndens delegationsordning, senast reviderad 2015-09-08, har beslut om att inte 
lämna ut allmän handling inte delegerats vilket innebär att det endast är nämnden som får 
fatta denna typ av beslut. 

3.2.2. Bedömning revisionsfråga 2 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld för kom-
munstyrelsen och nämnderna.  

Granskningen visar att kommunfullmäktige har antagit riktlinjer som reglerar roll- och an-
svarsfördelningen avseende dokumenthanteringen. Det finns även rutiner som vägleder 
förtroendevalda och tjänstemän i deras hantering av allmänna handlingar. Vi noterar att 
ansvar kopplat till beslut att inte lämna ut allmän handling beskrivs på varierande sätt i 
riktlinjer för dokumenthantering och några av de dokumenterade rutinerna. Vi anser att 
kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga riktlinjer och rutiner hänvisar till nämnder-
nas respektive delegationsordning för att förtydliga ansvarsfördelningen. Respektive 
nämnd ansvarar för sin egen verksamhet och det är upp till varje nämnd att fastställa be-
slutsrätten. 

Vidare framkommer i intervju med den administrativa enheten att den centraliserade 
nämndsadministrationen är en tillgång, bland annat vad gäller att skapa ett kvalitetssäkrat 
och likartat arbetssätt i kommunen avseende registrering och diarieföring. Omorganisat-
ionen anser vi tyder på en aktiv styrning av kommunstyrelsen.  

3.3. Efterlevnad av gällande bestämmelser 

Revisionsfråga 3: Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och ut-
lämnande av allmänna handlingar som inkommer och/eller upprättas hos kommunen? 

3.3.1. Iakttagelser 

I intervju med administrativa enheten framkommer att enheten löpande arbetar med att 
kompetensutveckla förtroendevalda politiker och tjänstemän avseende dokumenthante-
ring. Det uppges att samtliga som anställs som handläggare i Mariestads kommun får gå 
en specifik utbildning som handlar om dokumenthantering, kommunens diariesystem och 
hur det är att arbeta inom en offentlig myndighet. I början av varje ny mandatperiod er-
bjuds även samtliga förtroendevalda politiker i fullmäktige att genomföra en utbildning. 
Utbildningen täcker flera områden, exempelvis kommunal ekonomi, sammanträdesteknik, 
allmänna handlingar och innebörden av offentlighetsprincipen.  
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Under intervjun uppges att både förtroendevalda och tjänstemän bör ha god kunskap om 
de krav som ställs vid hanteringen av allmänna handlingar med anledning av de kontinu-
erliga utbildningsinsatserna som genomförs och att samtliga riktlinjer och rutiner finns 
tillgängliga på kommunens intranät.  

Vidare framkommer att administrativa enheten har månatliga möten där samtliga nämnd-
sekreterare deltar för att för att diskturera frågor och ärenden som berör ärendeberedning, 
mötesteknik, gemensamma rutiner inom området. Om det uppstår frågor om allmänna 
handlingar som inte kan besvaras inom gruppen lyfts frågan vidare till kommunens jurist.   

Stickprov för att kontrollera utlämnande av allmän handling 

För att kontrollera kommunstyrelsens och nämndernas tillämpning av lagstiftning och rikt-
linjer genomfördes ett stickprov. Stickprovet utfördes genom förfrågningar om att få ta del 
av allmän handling via e-post under pseudonym. Vid stickprovet kontrollerades hur lång 
tid det tog att få svar på förfrågan samt om handläggningen levde upp till lagstiftningens 
krav avseende serviceskyldighet och utlämnande av allmän handling. Totalt skickades 15 
förfrågningar, fem förfrågningar riktade mot varje enskild nämnds ansvarsområde.  

Totalt besvarades 14 av 15 förfrågningar. I majoriteten av fallen besvarades vår förfrågan 
samma eller nästkommande arbetsdag. Den förfrågan som inte besvarades skickades till 
adressen vadsbogymnasiet@mariestad.se. I ett fall förekom ett automatiskt svar och där-
efter skickades ett kompletterande svar utifrån ämnet som berördes. Det automatiska 
svaret kom från e-postadressen info@mariestad.se. I det automatiska svaret framgick att 
inkommande e-post läses varje arbetsdag, samt information om att i princip all post till 
Mariestads kommun blir allmän handling. I meddelandet lämnades även information om 
hur personuppgifter lagras och var man ska vända sig om man har frågor eller invänd-
ningar mot kommunens behandling av personuppgifter.  

I inget av de 15 fallen efterforskades information om person och/eller syfte till förfrågan 
om att få ta del av handlingen.  

I tre fall nekades utlämning av allmän handling med hänvisning till sekretessbelagda upp-
gifter i handlingen. I inget av fallen lämnades någon besvärshänvisning. Förfrågningarna 
som nekades ställdes till verksamheter inom ramen för socialnämndens ansvarsområde. I 
två av fallen fattades beslutet av handläggare och i ett fall av en avdelningschef. Enligt 
socialnämndens delegationsordning ska beslut om att inte lämna ut allmän handling fattas 
av enhetschef eller avdelningschef. 

Vid kontroll av socialnämndens protokoll december 2019 och januari 2020 framgår ingen 
redovisning av delegationsbesluten att inte lämna ut allmän handling.  

I intervju med företrädare för sektor stöd och omsorg framkommer att det inte genomförs 
några kontroller för att säkerställa att dokumenthanteringen sker enligt lagar och riktlinjer. 
Det nämns att majoriteten av förvaltningens handläggare är socionomer och inom ramen 
för sin grundutbildning har erhållit kunskap om offentlighet- och sekretesslagstiftningen. 
Vidare framhålls att diskussioner avseende sekretess både intern och extern sekretess är 
vanligt förekommande, blandat vid avdelningarnas arbetsplatsträffar.  

3.3.2. Bedömning revisionsfråga 3 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som uppfylld för kommunsty-
relsen och tekniska nämnden. Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld för utbild-
ningsnämnden och inte uppfylld för socialnämnden.  
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Granskningen visar att den administrativa enheten arbetar aktivt med att kompetensut-
veckla och utbilda förtroendevalda politiker och tjänstemän avseende dokumenthantering, 
vilket vi anser skapar goda förutsättningar för nämnder och verksamhet att leva upp till 
lagkraven och de kommunala styrdokumenten. Vi anser även att det är positivt att samt-
liga riktlinjer och rutiner finns tillgängliga på kommunens intranät då det underlättar för 
den enskilde medarbetaren/förtroendevalde politikern att själv uppsöka information om 
ämnet.   

Vår stickprovsundersökning visar att alla förfrågningar förutom en besvarades samma 
eller nästkommande arbetsdag, vilket enligt praxis är att betrakta som skyndsamt i enlig-
hethet med serviceskyldigheten som åligger myndigheter. En av förfrågningarna besvara-
des aldrig, vilket är en brist. Stickprovet visade även att tre förfrågningar om att få ta del 
av allmän handling nekades utan att beslutet försågs med en underrättelse om hur man 
kan överklaga beslutet. Samtliga beslut om att avslå begäran om att få ta del av allmän 
handling ska förses med en sådan underrättelse. Underrättelsen ska innehålla en förkla-
ring till varför handlingen inte lämnas ut, till vilken myndighet/insats beslutet kan överkla-
gas och inom vilken tid. 

Vid två fall fattades beslut att inte lämna ut allmän handling av handläggare inom sektor 
stöd och omsorg, trots att det enligt socialnämndens delegationsordningen endast är av-
delningschef och enhetschef som har delegation att fatta ett sådant beslut. Vår gransk-
ning visar även att besluten att inte lämna ut allmänna handlingar inte återrapporterades 
till socialnämnden trots kravet enligt delegationsordningen.  

3.4. Systematisk uppföljning och kontroll 

Revisionsfråga 4: Finns en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens hantering 
av allmänna handlingar? 

3.4.1. Iakttagelser 

Enligt arkivreglementet ska respektives styrelse och nämnds dokumenthanteringsplan 
revideras fortlöpande. I riktlinjerna för dokumenthantering förtydligas att dokumenthante-
ringsplanerna ska revideras vartannat år. I intervju med administrativa enheten framkom-
mer att samtliga dokumenthanteringsplaner har reviderats mellan 2017 – 2019. Utöver 
det som står om uppföljning av dokumenthanteringsplanerna framgår ingen skrivning om 
uppföljning och kontroll i de kommunövergripande riktlinjerna.   

I intervju uppger samtliga nämndsekretere att de går igenom sina ärenden som ligger i 
diariet vid årets slut. Vid uppföljningen av diariet sker kontroll av att handlingarna är han-
terade på korrekt sätt. Som exempel nämns att handlingar som är kategoriserade som 
arbetsdokument ses över. Eftersom det enbart är nämndsekreterare och registratorer 
som får hantera handlingarna i diariet uppges att administrativa enheten har bra kontroll 
över kommunens diariesystem.  

Dokumenthantering (registrering, diarieföring och utlämning) har inte omfattats av kom-
munstyrelsens eller nämndernas internkontrollplaner under 2019. I kommunstyrelsens 
plan 2019 finns ett kontrollmoment som berör efterlevnad av delegationsordningen mellan 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Under 2018 innefattade samtliga internkontrollplaner det kommunövergripande kontroll-
momentet att samtliga nämnder ska ha en sammanställning över de personuppgiftsbe-
handlingar som utförs i verksamheterna. Utbildningsnämnden hade även ett specifikt kon-
trollmoment avseende diarieföring av handlingar och beslut.  
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3.4.2. Bedömning revisionsfråga 4 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som inte uppfylld för kom-
munstyrelsen och nämnderna.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:825) 6 kap. 6 §, var 
och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlin-
jer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen visar att varken kommunstyrelsen eller nämnderna systematiskt följer upp 
eller kontrollerar dokumenthanteringen inom respektive ansvarsområde. Att utbildnings-
nämnden under 2018 kontrollerade diarieföringen av handling och beslut ser vi som posi-
tivt, men inte tillräckligt för att nämnden ska anses ha tillräcklig intern kontroll över doku-
menthanteringen.  
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning avse-
ende Mariestads kommuns dokumenthantering. Syftet med granskningen är att bedöma 
om kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden säker-
ställer en ändamålsenlig dokumenthantering. 

Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och 
nämnderna inte helt säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  

Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden:  

• Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för dokumenthantering, sociala medier 
och hantering av personuppgifter.  

• Det finns framtagna handböcker och rutiner som mer detaljerat beskriver hante-
ringen av allmänna handlingar. 

• Kommunstyrelsen och nämnderna upprättat dokumenthanteringsplaner i enlighet 
med kommunens arkivreglemente.  

• Ansvar kopplat till beslut att inte lämna ut allmän handling beskrivs på varierande 
sätt i riktlinjer för dokumenthantering och några av de dokumenterade rutinerna. 

• Stickprovet avseende utlämning av allmänna handlingar visade att tre förfrågning-
ar om att få ta del av allmän handling nekades utan att beslutet försågs med en 
underrättelse om hur man kan överklaga beslutet.  

• Vid två fall fattades beslut att inte lämna ut allmän handling av handläggare inom 
sektor stöd och omsorg, trots att det enligt socialnämndens delegationsordningen 
endast är avdelningschef och enhetschef som har delegation att fatta ett sådant 
beslut.  

• Besluten att inte lämna ut allmän handling har inte återrapporterats till social-
nämnden.  

• En förfrågan om att få ta del av allmän handling riktad till utbildningsnämndens 
verksamhet besvarades inte.  

• Varken kommunstyrelsen eller nämnderna följer upp systematiskt upp doku-
menthanteringen inom respektive ansvarsområde.  
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Bilaga - Dokumentförteckning 
Avgifter – Avskrift, kopia med mera av allmänna handlingar, antaget av fullmäktige 2004-09-27 

Delegationsordning Utbildningsnämnden, reviderad av utbildningsnämnden 2019-06-18 

Delegationsordning Socialnämnden, reviderad av socialnämnden 2019-12-17 

Delegationsordning Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2017 

Delegationsordning Tekniska nämnden, reviderad av tekniska nämnden 2015-09-08 

Dokumenthanteringsplan för sektor utbildning i Mariestads kommun 2017, upprättad av 
kommunarkivarien 2017-05-31, det framgår inte när planen antogs av nämnden 

Dokumenthanteringsplan för tekniska nämnden i Mariestads, Törebodas och Gullspångs 
kommuner 2019, upprättad av kommunarkivarien 2019-12-25, det framgår inte när planen antogs 
av nämnden 

Dokumenthanteringsplan för sektor stöd och omsorg 2018, upprättad av kommunarkivarien 2018-
01-18, det framgår inte när planen antogs av nämnden 

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsens verksamhet i Mariestads kommun 2019, 
upprättad av kommunarkivarien 2019-02-21, det framgår inte när planen antogs av nämnden 

Handbok för förtroendevalda, daterad 2018-12-20 och framtagen av adminisrativa enheten 

Handbok Registrering i Ciceron, inte daterad 

Handbok i ärendeprocess för nämnder och utskott i Mariestads kommun, upprättad av 
administrativa enheten, kommunledningskontoret 2013-01-10 

Intern kontroll för sektor utbildning 2019, antagen 2018-12-11 

Intern kontroll för sektor utbildning 2018, antagen 2017-12-12 

Intern kontroll för tekniska nämnden 2019, antagen 2019-01-01 

Intern kontroll för tekniska nämnden 2018, antagen 2018-01-01 

Intern kontroll för socialnämnden 2019, antagen 2018-12-18 

Intern kontroll för socialnämnden 2018, antagen 2017-12-18 

Intern kontroll för kommunstyrelsen 2019, antagen 2018-11-22 

Intern kontroll för kommunstyrelsen 2018, antagen 2018-01-01 

Reglemente Arkiv, antaget av fullmäktige 2015-01-26 

Reglemente Tekniska nämnden, reviderat av fullmäktige 2018-03-26 

Reglemente Socialnämnden, reviderat av fullmäktige 2019-11-25 

Reglemente Kommunstyrelsen, antaget av fullmäktige 2018-11-26 

Reglemente Utbildningsnämnden, reviderat av fullmäktige 2019-02-25 

Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument, antagna av kommunfullmäktige 2014-06-16 

Riktlinjer för sociala medier, senast reviderade 2020-01-27 

Riktlinjer Dokumenthantering, antagna av fullmäktige 2012-09-24 

Riktlinjer för hantering av personuppgifter, antaget av kommunstyrelsen 2018-05-14 

Rutin för utlämnande av allmän handling, daterad 2015-10-28, det framgår inte om rutinen är 
beslutad eller vilken insats eller enhet som tagit fram rutinen 

Rutin för posthantering, upprättad av sektor ledning 2019-12-27 
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Utbildningsnämnden 

UN § 26                                                   Dnr 2019/00337  

Medborgarförslag om att skolköken själva ska få välja vilken 
mat de ska laga och inte behöva följa en kommungemensam 
matsedel 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Motivering: Redan idag anpassas menyn på respektive enhet utifrån de 
förutsättningar som finns.       

Bakgrund 

Sektor utbildning har utrett om det är möjligt att låta skolköken själva välja vilken 
mat som ska tillagas och om det är möjligt att köken inte behöver följa en 
kommungemensam meny med anledning av aktuellt medborgarförslag.  

Medborgarförslaget motiveras bland annat med att det är kökspersonalen som 
känner barnen bäst och vet vad barnen på den skola de arbetar på tycker om för 
mat. Lagar de då mat som de vet att barnen gillar kommer barnen äta mer, bli 
piggare och klara skolgången bättre.  

Utredningen visar att menyn redan idag anpassas till målgrupperna utifrån de 
förutsättningar som finns. På grundmenyn skrivs vid flera tillfällen in ”den rätt/det 
recept som fungerar bäst på respektive enhet”. När det står köttfärsrätt, fiskrätt, 
vegetariskt på menyn väljer köken själva vilken rätt som ska lagas. Varje kök har sin 
egen budget. 

Pilotprojekt gällande samarbetet mellan skola och skolkök ska genomföras under 
2020-2021 gällande schemaläggning av luncher, utveckling av kostråd och ökad 
elevdemokrati med mera. Syftet är att förbättra allas delaktighet och ansvar för 
måltid och måltidsmiljö.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande, Anette Karlsson (M), tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag.    

 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-20 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts. § 26 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ” Medborgarförslag om att skolköken själva ska få välja vilken mat 
de ska laga och inte behöva följa en kommungemensam matsedel” upprättad av 
kostchef Maj-Lis Häljeskog och utbildningschef Maria Appelgren. 

Utredning ” Låta varje skolkök välja vilken mat de ska laga och inte behöva följa en 
kommungemensam matsedel”.       

 

 

Expedierats till: 

Maj-Lis Häljeskog, kostchef 
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Dnr: KS 2020/00278   
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 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Förslag till sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar för år 2021 enligt 
följande: 
 
Januari 25 
Februari 22 
Mars 29 
April 26 
Maj 31 
Juni 14 
Juli --- 
Augusti --- 
September 27 
Oktober 25 
November 29 
December 13     
 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00 och hålls i 
Vänersalen i stadshuset med undantag för sammanträdet den 14 juni som börjar 
klockan 17:00.             

Bakgrund 

Administrativa enheten har upprättat ett förslag till datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021. Förslaget bygger på 
principen att fullmäktiges möten ska förläggas till den sista måndagen i varje 
månad med undantag för juli och augusti. Valet av dag bygger på önskemål om 
synkronisering mot andra sammanträden inom bland annat regionfullmäktige 
och samverkansorgan i Skaraborg. Vidare underlättar valet av veckodag för de 
fullmäktigeledamöter som är riksdagsmän.  

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01, Förslag på 
sammanträdesdagar för fullmäktige 2021     
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Sammanställning över sammanträdesdagar för fullmäktige 2021             
 

Eleonor Hultmark 
Kommunsekreterare   

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och sektorchefer  
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Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige 2021 

Datum Ärenden 

25 januari   

22 februari  

29 mars  

26 april Information från bolagen 

Årsredovisning (T3 från föregående år) 

Fråga om ansvarsfrihet 

Redovisning av motioner och medborgarförslag  

31 maj  

14 juni Budgetbeslut 

27 september Sammanträdesdagar för fullmäktige 2022 

25 oktober T2 (med delårsbokslut) 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 

29 november  

13 december  

 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista måndagen i månaden, 
klockan 18:00 i Vänersalen i stadshuset. Mötet i juni, då budgeten 
behandlas, startar dock klockan 17:00. 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 142                                                   Dnr 2020/00109  

Beslut om antagande: Detaljplan för Tranan 3, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att upprättad detaljplan för Tranan 3, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun ska antas.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2020, § 97, att ge 
planenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Tranan 3. Bakgrunden till 
beslutet är att fastighetsägaren önskar bygga om befintliga kontor till bostäder, vilket 
inte gällande detaljplan medger. 

Den upprättade detaljplanen för Tranan 3 syftar till att utöver centrumverksamhet 
också möjliggöra användningen bostäder på fastigheten Tranan 3. 

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3 samt del av fastigheten Gamla staden 6:1, 
är cirka 1 500 m2 stort och beläget i centrala Mariestad. Planområdet gränsar i norr 
till Kungsgatan, i öster till Västra Skolgatan, i söder till Trädgårdsgatan och i väster 
till bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Förslaget till ny detaljplan samråddes 7 maj till 4 juni 2020, samt granskades 25 juni 
till 16 juli 2020.  

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 § 281/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-19 

 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)  

Planbeskrivning (antagandehandling) 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Emma Richardsson) 
(Planchef Adam Johansson) 
(Krafthagen AB goran.kinnander@erasweden.com) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om granskning: Detaljplan för 

Tranan 3, Mariestads centralort, 

Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för 

Tranan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål 

för granskning.           

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2020, § 97 

om planuppdrag för Tranan 3. Bakgrunden till beslutet är att 

fastighetsägaren planerar bygga om befintliga kontor till bostäder, 

vilket inte gällande detaljplan medger och behöver därmed ersättas. 

Förslag till detaljplan för Tranan 3 syftar till att möjliggöra bostäder 

utöver fortsatt centrumverksamhet på fastigheten Tranan 3. 

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3, cirka 1 500 m2 och är 

beläget i centrala Mariestad. Planområdet gränsar i norr till 

Kungsgatan, i öster till Västra Skolgatan, i söder till Trädgårdsgatan 

och i väster till bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900). 

Samråd hölls mellan den 7 maj 2020 till 4 juni 2020.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11 
 
Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-10 
 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling)  

Planbeskrivning (granskningshandling) 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Samrådsredogörelse         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 

Planarkitekt Emma Richardsson 

Krafthagen AB (goran.kinnander@erasweden.com) 

  
 

mailto:goran.kinnander@erasweden.com


Granskningshandling
Juni 2020

Planbeskrivning
Detaljplan för Tranan 3,
Mariestad centralort, Mariestads kommun



Detaljplan för Tranan 3,
Mariestad centralort, Mariestads kommun

Granskningshandling
Juni 2020

Kontaktuppgifter
Mariestads kommun
Planenheten
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan 2
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: info@mariestad.se
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Detaljplanens syfte 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt centrumverksamhet.  
Fastigheten används idag för kontorsverksamhet och fastighetsägaren planerar för att 
ställa om delar av lokalytorna för bostäder, detta medger inte gällande plan för fastigheten 
och behöver således ersättas med en ny detaljplan. 

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar fastigheterna Tranan 3 och delar av Gamla staden 6:1 villket är 
ungefär 1500 kvm och är belägen i centrala Mariestad. Planområdet är beläget söder om 
Kungsgatan, väster om Västra skolgatan, norr om Trädgårdsgatan och öster om bebyggel-
se på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 
Här redovisas en bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Naturvärden
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv Vänern. Planområdet är beläget 
inom tätbebyggt område och saknar betydelse för riksintressets syfte. Planområdet omfat-
tas även av strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra götaland och värdetrakt för 
skärskilt skyddsvärda träd. Inom planområdet saknas träd och större växtlighet vilket gör 
att området saknar betydelse för naturvårdsintressen. 

Kulturvärden
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård Mariestad [R17]. Syftet med 
riksintresset är att bevara den rätvinkliga rutnätsplanen och det sena 1800 talets espl-
anadstadsideal, med sluten stenhusbebyggelse uppförd kring sekelskiftet 1900. Riks-
intresset omfattar även den småskaliga träbebyggelse med välbevarade bakgårdar från 
1700- och 1800 talet. Området omfattas även av fornlämning för Bebyggt stadslager. I 
centrala delar av Mariestad kan det påträffas kulturlager från 1500- och 1600-talet. Då 
planområdet ligger inom fast fornlämning krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs 
för alla ingrepp.

Området ligger även inom kulturmiljövård för Tidan, området är dock inte speciellt utpe-
kat som viktigt kulturminne. 
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Översvämning
Vid ett eventuellt 100 årsregn är maxdjupet på Kungsgatan utanför planområdet beräknat 
till 0,5- 1 meter. Tidans beräknade högsta flöde skulle påverka planområdets sydligaste del 
utan att nå den nuvarande bebyggelsen. Vid en eventuell nybyggnation inom planområdet 
är det av vikt att översvämningsriskerna beaktas och lämpliga åtgärdet vidtas. 

Trafik
Planområdet har infart från Trädgårdsgatan, i övrigt har planområdet fasad direkt mot 
Kungsgatan och Västra skolgatan. 

VA, el, dagvatten
Planområdet är redan bebyggt och nuvarande anslutningar till VA-, el- och dagvattennätet 
bedöms som tillräckliga. 

Planeringsunderlag och utredningar
Till planen hör undersökning om betydand miljöpåverkan. 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En redovisning enligt 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900) har tagits fram och bi-
fogas planen. Kommunens bedömning är att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
tas fram i planarbetet och planens genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Upphävande av strandskydd
Kommunen avser upphäva strandskydd i detaljplanen. Kommunen åberopar 7 kap. 18 c § 
punkt ett MB som särskilt skäl. 

Planområdet är idag bebyggt och ingår i en kvartersstruktur. Kommunen bedömmer att 
området därför saknar betydelse för strandskyddets betydelse.  

Buller
2018-08-13 uppmättes årsdygstrafik på Kungsgatan till 3358 fordon. Hastighetsgränsen 
på Kungsgatan är 30 km/h vilket enligt beräkningsmodellen ”Hur mycket bullrar vägtrafi-
ken?” genererar 59 dBA 10 meter från vägmitt. 

Boverkets rekomendationer är att trafikbuller inte ska överstiga 60 dBA ekvivalent ljudni-
vå vid en bostadsbyggnads fasad. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeret gäller 
65 dBA. Vid en bostadsbyggnation är detta viktigt att beakta och planera lägenheterna så 



6

att alla boende får en tillräckligt god ljudmiljö. 

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Nedan motiveras och förtydligas ett urval av föreslagna planbestämmelser. 

C- Centrum (4 kap.5 §1 st3 p)
Centrum är en generell användningsbestämmelse som tillämpas för kombinationer av 
handel, service, samlingslokaler eller andra verksameter som ligger centralt och ska vara 
lätta att nå. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra fortsatt användning av lokalerna 
för verksamheter i ett centralt läge. 

B- Bostäder (4 kap.5 §1 st3 p)
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som tillåter olika former av boende av 
varaktig karaktär. Även kompliment till bostäder, som t.ex. förråd eller garrage ingår i be-
stämmelsen Bostäder. Kommunen vill genom denna bestämmelse möjliggöra för byggna-
tion av bostäder i en central miljö inom hela eller delar av planområdet.  

K- Kontor (4 kap.5 §1 st3 p)
Användningsbestämmelsen kontor tillämpas för områden för kontor, konferenslokaler 
och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Denna bestämmelse ska möj-
liggöra för att lokaler inom planområdet ska kunna brukas för kontorsverksamhet och 
öka bredden på möjlig användning för ägare eller hyresgäster inom fastigheten. En bredd 
i planbestämmelser inom ett område minskar risken att lokaler står obrukade. 

GATA (4 kap. 5 § 1 st 2 p)
Inom planområdet kommer det ingå planbestämmelser om Gata. Gatan är idag redan 
utbyggd och planbestämmelsen behövs för att tydligare illustrera det utfartsförbud som 
planen förslår mot Kungsgatan och del av Västra skogsgatan. 

Högsta byggnadshöjd är 8,0 meter (4 kap. 16 § 1 st 1 p)
Högsta byggnadshöjd reglerar byggnadens höjd från marken till skärningen mellan fasad-
plan och ett takplan med 45 granders lutning. Planen bestämmer byggnadshöjden till 8 
meter för att motsvara nuvarande höjdsättning och harmoniera med omgivande bebyggel-
se. 
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Utfartsförbud (4 kap. 9 §)
Utfartsförbud läggs mot Kungsgatan och del av Västra skogsgatan närmast korningen 
mot Kungsgatan. Utfartsförbudet ska säkerställa att inga utfarter tillkommer inom detta 
område då kommunen bedömmer att ut trafiksäkerhetssynpunkt bör nya utfarter anläggas 
mot Trädgårdsgatan eller nedre delen av Västra skogsgatan. 

f1 (4 kap. 16 §)
Byggnader ska utformas och anpassas med hänsyn till befintlig bebyggelsemiljö. Bebyg-
gelsemiljön definieras utifrån riksintresset för kulturmiljövård Mariestad [R17]. Balkonger 
bör uppföras mot en innergård för att behålla den sammanhängande gatufasaden. 

h1  - Markreservat för allmännyttig energianläggning. (4 kap. 6§) 
Markreservat för allmännyttiga ändamål innebär att ett område eller utrymme reserveras 
för ett särskilt allmännyttigt ändamål. I denna plan ska tillgången till transformatorstaion 
inom planområdet skyddas för rättighetsinnehavarna. 

Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats
Kommunen är huvudman för den allmänna plats som finns inom planområdet. Den 
allmänna platsmarken består av gata för vilken kommunen är väghållare. 

Ansvar för utbyggnad och drift

Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan infrastruk-
tur
Kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av allmän platsmark inom planen. Idag är 
området redan bebyggt och gata och annan infrastruktur redan uttbyggd, men vid even-
tuella ombyggnationer av allmän platsmark är det kommunen som är ansvarig för gatan 
och dess underhåll. För utbyggnad och drift av el, fiber och fjärrvärme ligger ansvaret hos 
VänerEnergi AB. 

Utformning och förvaltning av allmän plats
Planområdet innefattar endast allmän plats i form av redan utbyggt gaturum. Denna 
kommer fortsatt driftas av kommunen. 
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Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov. 

Påverkan på gällande planer
Detaljplanen ersätter de delar som berörs av stadsplan för KV TRANAN (16 -MAF-
1251) och stadsplan för Gamla staden (16-MAF-1021).
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Förslag till detaljplan för Tranan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun har varit fö-
remål för samråd under perioden 7 maj 2020 till 4 juni 2020. De synpunkter som inkom-
mit under samrådstiden redovisas och kommenteras i denna samrådsredogörelse.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder utöver fortsatt centrumverksamhet.
Fastigheten används idag för kontorsverksamhet och fastighetsägaren planerar för att 
ställa om delar av lokalytorna för bostäder, detta medger inte gällande plan för fastigheten 
och behöver således ersättas med en ny detaljplan.

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Till-
stånd till ingrepp i fornlämning krävs för alla ingrepp.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 
antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 
anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövnings-
grunderna.

• Riksintresse (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden
• Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd (MB 7kap)
• Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik
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Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs 
från allmän synpunkt. (standard, efter 1 januari 2015)
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att planläggning enligt denna lag ska ske med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt.

Naturmiljö
Kommunen avser upphäva strandskydd i detaljplanen. Kommunen åberopar 7 kap. 18 c § 
punkt ett MB som särskilt skäl.
Planområdet är idag bebyggt och ingår i en kvartersstruktur. Kommunen bedömer att 
området därför saknar betydelse för strandskyddets betydelse.
Länsstyrelsen håller med kommunens bedömning vad gäller det särskilda skälen som 
åberopas i underlaget.

Kulturmiljö
Planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Tillstånd till ingrepp i fornlämning 
krävs för alla ingrepp.

Syftet med planen är att möjliggöra boende utöver befintligt centrumändamål. Fastighe-
ten ligger inom riksintresse för kulturmiljö - Mariestad [R 17]. Aktuell fastighet angränsar 
även till byggnadsminne i söder och äldre reveterad trähusbebyggelse öster och väster om 
fastigheten, sannolikt till stor del 1800-talsbebyggelse.

Planbeskrivningen nämner det sena 1800-talets esplanadstadsideal som aktuellt för Tra-
nan 3. Men även riksintressets övriga uttryck är till stor del aktuella för berörd fastighet 
och inkluderar exempelvis förvaltnings stadens uttryck med välbevarad trädstadsbebyg-
gelse som speglar hertig Karls stadsgrundningspolitik och strävanden inom kyrkans och 
handelns områden, den i övrigt rätvinkliga rutnätsplanen som tillkom vid regleringen 
1693 och den småskaliga träbebyggelsen med bakgårdar från främst 1700- och 1800-talen.

Den något förhöjda byggnadshöjden utifrån befintlig byggnad skulle kunna innebära inci-
tament till rivning och nybyggnation framöver och den införda utformningsbestämmelsen 
är då av betydelse. Länsstyrelsen skulle med fördel se att planbeskrivningen komplettera-
des med konkretiserade karaktärsdrag avseende riksintresset Mariestad, att förhålla sig till 
vid nybyggnation. Exempelvis uttrycker befintlig byggnad en tydlig ambition av anpass-
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ning till intilliggande äldre byggnad vad gäller takfotshöjd och dess utförande. Detta för 
att göra det möjligt för kommunen att agera utifrån kulturmiljöfråga i samband med even-
tuell bygglovshantering och därmed i något större utsträckning säkerställa att riksintresset 
för kulturmiljö tillgodoses.

Länsstyrelsen vill understryka detta att det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta 
kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör också ett så kallat 
fornlämningsområde (skyddsområde) runt omkring fornlämningens markering på kartan 
vilket har samma lagskydd som själva fornlämningen.

Tillstånd kan komma att villkoras med arkeologiska åtgärder.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer

Länsstyrelsens samlade bedömning
Kommunen noterar att planområdet ligger inom fast fornlämning, stadslager. Detta utvecklas i planbe-
skrivningen inför granskning. 

Råd enligt PBL och MB

Naturmiljö
Kommunen noterar Lännstyrelsens medhåll till kommunens bedömning av upphävande av strandskyddet 
inom planområdet. 

Kulturmiljö
Kommunen beaktar Länsstyreslens yttrande över behovet om förtydligande av förhållning till riksintresset 
kulturmiljö- Mariestad [R 17] och angränsande byggnadsminnen. Kommunen kommer lägga till och 
förtydliga detta i planbeskrivningen inför granskning för att underlätta för bygglov. Kommunen lägger 
även till textavsnitt om kravet för tillstånd vid ingrepp inom fornlämning.  
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Behovsbedömning
Kommunen noterar Länsstyrelsens delade bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas 
fram. 

Räddningstjänsten östra Skaraborg

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
- Räddningstjänstens åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas. 
- Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska 
säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. 
Räddningstjänstens rekommendationer ”Brandvattenförsörjning från brandposter” finns 
att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer.

Kommentarer 
Kommunen noterar Räddningstjänstens yttrande om åtkommlighet för räddningsfordon och brandvatten-
försörjning. Kommunens bedömning är att den föreslagna detaljplanen möjliggör för bebyggelse som vid 
bygglovsansökan ska kunna uppfylla kraven för tillgänglighet för räddningsfordon. Planområdet ligger 
centralt och ingår i en kvartersstruktur där brandvattenförsörgningen ska vara utbyggd. 

Lantmäteriet

Grundkartan
I grundkartan saknas vissa traktnamn, t.ex. Mariestad Gamla Staden. Det är viktigt
att fullständiga fastighetsbeteckningar redovisas för att göra det lätt för den som är
berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan samt för att kunna
förstå planbeskrivningen.
I grundkartan saknas även rättigheter, t.ex. ledningrätterna LR 1680-1064.1 samt
LR 1680-1036.1.

U-område saknas
Inom utlagd kvartersmark finns en befintlig ledningsrätt för elkabel samt
transformatorstation till förmån för Mariestad Töreboda Energi AB. Det finns dock
inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-område kan
ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens
avsikt att ledningarna/transformatorstationen ska tas bort behöver detta beskrivas i
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras
med u-område.
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Planområdets lokalisering och omfattning
Det bör lämpligen av planbeskrivningen framgå att även Mariestad Gamla Staden 6:1 
berörs av planområdet.

Kommentarer

Grundkartan
Kommunen noterar Lantmäteriets yttrande över avsaknad av traktnamn i grundkartan. Grundkartan 
visar fastighetsnamn och gatunamn vilket bedömms fungera för att orientera sig i kartan. Plankartan 
kommer att uppdateras med angivna ledningsrätter. 

U-område saknas
Planbestämmelser för att skydda tillgången till transformatorstationen kommer läggas till i plankartan. 
Ledningaar i Kungsgatan ligger på kommunal mark och U- område och tillgängligheten bedöms därav 
god.  

Planområdets lokalisering och omfattning
Planbeskrivningen kommer kompleteras med information om Fastigheten Mariestad Gamla staden 6:1 
innefattande i planområdet. 

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för Tranan 3 
och har inget att erinra avseende planförslaget.

Kommentarer
Kommunen noterar detta. 

Sammanfattning

Följande ändringar har skett i handlingarna

• Tillägg och förtydligande i planbeskrivningen angående riksintresset kulturmiljö- Ma-
riestad [R 17] och fast fornlämning i form av stadslager. 

• Plankartan kommer att uppdateras med angivna ledningsrätter. 
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• Planbestämmelser för att skydda tillgången till transformatorstationen kommer läggas 
till i plankartan.

• Planbeskrivningen kommer kompleteras med information om Fastigheten Mariestad 
Gamla staden 6:1 innefattande i planområdet. 





Datum: 2020-06-10 
Dnr: 2020/109 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad  

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Beslut om granskning: Detaljplan för Tranan 3, 

Mariestads centralort, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Tranan 3, 

Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-18, Ksau § 97 om 

planuppdrag för Tranan 3. Bakgrunden till beslutat är att fastighetsägaren planerar 

bygga om befintliga kontor till bostäder vilket inte gällande detaljplan medger och 

behöver därmed ersättas. 

Förslag till detaljplan för Tranan 3 syftar till att möjliggöra bostäder utöver fortsatt 

centrumverksamhet på fastigheten Tranan 3. 

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3, cirka 1 500 m2 och är beläget i 

centrala Mariestad. Planområdet gränsar i norr till Kungsgatan, i öster till Västra 

Skolgatan, i söder till Trädgårdsgatan och i väster till bebyggelse på fastigheterna 

Tranan 2 och 4. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Samråd hölls mellan den 7 maj 2020 till 4 juni 2020.  

Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling)  

Planbeskrivning (granskningshandling) 

Samrådsredogörelse 

 



Sida: 2 (2) 
 
 

Adam Johansson Emma Richardsson 

Planchef  Planarkitekt 

 

Beslutet ska skickas till:  

Planarkitekt Emma Richardsson 

Krafthagen AB (goran.kinnander@erasweden.com) 

 

 

mailto:goran.kinnander@erasweden.com


 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 137                                                   Dnr 2020/00235  

Ändring i avgifter för boendestöd 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiften för boendestöd så att de som får 
stödet på grund av missbruk ska vara avgiftsbefriade.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018, § 18, att boendestöd skulle 
omfattas av samma taxa som hemtjänst. Detta beslut togs i enlighet med 
socialnämndens förslag till kommunfullmäktige. Motivet till detta beslut vara att 
boendestödet till sin karaktär blivit mer lik hemtjänstens insatser och att det därför 
inte fanns skäl att det ena skulle vara avgiftsbelagt och det andra avgiftsbefriat. När 
beslutet togs gjordes ingen distinktion mellan de personer som får boendestöd på 
grund av en psykiatrisk problematik och de som får det på grund av missbruks-
problematik. När beslutet togs förbisågs den regel som finns i 8 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska 
medföra kostnadsansvar för den enskilde. Gränsdragningen är svår eftersom 
insatserna ofta går i varandra. 

Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de som 
får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En vägledning 
här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En annan vägledning 
kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i Procapita VOO har i 
första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan de som hanteras i Procapita 
IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har behandlingsinslag ska den dock 
alltid vara avgiftsfri. 

Kommunens vuxenenhet på Maria Nova gör den bedömningen att det inte är 
förenligt med socialtjänstlagen att ta ut en avgift för boendestöd som ges till personer 
med missbruksproblematik och föreslår därför att avgiften ska tas bort. 
Socialnämnden beslutade därför att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ändra 
avgifterna för boendestöd så att de som får stödet på grund av missbruk ska vara 
avgiftsbefriade..  

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 § 260/20 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-08 

Protokollsutdrag sn 68/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden, nämndsekr.) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Biståndschef Catharina Andersson) 
(Enhetschef Malte Svensson) 

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 68                                                   Dnr 2018/00004  

Ändring i avgifter för boendestöd 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra avgiften för 
boendestöd så att de som får stödet på grund av missbruk ska vara 
avgiftsbefriade.       

Bakgrund 

Socialnämnden beslöt den 30 januari 2018 att föreslå kommunfullmäktige att 
boendestöd skulle omfattas av samma taxa som hemtjänst (Kf § 18, 2018-02-
26). Motivet till detta vara att boendestödet till sin karaktär blivit mer lik 
hemtjänsten och att det därför inte fanns skäl att det ena skulle vara 
avgiftsbelagt och inte det andra. När beslutet togs gjordes ingen distinktion 
mellan de personer som får boendestöd på grund av en psykiatrisk problematik 
och de som får det på grund av missbruksproblematik. 

När beslutet togs förbisågs den regel som finns i 8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra 
kostnadsansvar för den enskilde. Gränsdragningen är här svår att göra eftersom 
insatserna går i varandra. 

Maria Nova vuxenstöd ser inte att det är förenligt med socialtjänstlagen att ta ut 
en avgift för boendestöd som ges till personer med missbruksproblematik och 
föreslår därför att avgiften tas bort.  

Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de 
som får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En 
vägledning här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En 
annan vägledning kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i 
Procapita VOO har i första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan 
de som hanteras i Procapita IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har 
behandlingsinslag ska den dock alltid vara avgiftsfri.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, individ- och 
familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into och enhetschef 
Malte Svensson, 2020-04-27       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson 
Enhetschef Malte Svensson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-07-08 
Dnr: KS 2020/00235   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Ändring i avgifter för boendestöd 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra avgiften för boendestöd så att de som 
får stödet på grund av missbruk ska vara avgiftsbefriade.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018, § 18, att boendestöd 
skulle omfattas av samma taxa som hemtjänst. Detta beslut togs i enlighet med 
socialnämndens förslag till kommunfullmäktige. Motivet till detta beslut vara att 
boendestödet till sin karaktär blivit mer lik hemtjänstens insatser och att det 
därför inte fanns skäl att det ena skulle vara avgiftsbelagt och det andra 
avgiftsbefriat. När beslutet togs gjordes ingen distinktion mellan de personer 
som får boendestöd på grund av en psykiatrisk problematik och de som får det 
på grund av missbruksproblematik. När beslutet togs förbisågs den regel som 
finns i 8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen om att stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär inte ska medföra kostnadsansvar för den enskilde. 
Gränsdragningen är svår eftersom insatserna ofta går i varandra. 
 
Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de 
som får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En 
vägledning här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En 
annan vägledning kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i 
Procapita VOO har i första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan 
de som hanteras i Procapita IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har 
behandlingsinslag ska den dock alltid vara avgiftsfri. 
 
Kommunens vuxenenhet på Maria Nova gör den bedömningen att det inte är 
förenligt med socialtjänstlagen att ta ut en avgift för boendestöd som ges till 
personer med missbruksproblematik och föreslår därför att avgiften ska tas 
bort. Socialnämnden beslutade därför att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
att ändra avgifterna för boendestöd så att de som får stödet på grund av 
missbruk ska vara avgiftsbefriade. 
 
.  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-08 
 
Protokollsutdrag sn 68/20 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Socialnämnden 
Socialchef Karin Utbo 
Arbetsmarknadschef Anitta Into 
Biståndschef Catharina Andersson 
Enhetschef Malte Svensson  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-27  
Dnr: 2018/00004   

Sida: 1 (2) 
 

 

  

 

 Sektor stöd och omsorg 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och 
arbetsmarknadschef Anitta Into 
Enhetschef Malte Svensson 
 
 

Socialnämnden 

 

Ändring i avgifter för boendestöd  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra avgiften för 
boendestöd så att de som får stödet på grund av missbruk ska vara 
avgiftsbefriade.           

Bakgrund 
Socialnämnden beslöt den 30 januari 2018 att föreslå kommunfullmäktige att 
boendestöd skulle omfattas av samma taxa som hemtjänst (Kf § 18, 2018-02-
26). Motivet till detta vara att boendestödet till sin karaktär blivit mer lik 
hemtjänsten och att det därför inte fanns skäl att det ena skulle vara 
avgiftsbelagt och inte det andra. När beslutet togs gjordes ingen distinktion 
mellan de personer som får boendestöd på grund av en psykiatrisk problematik 
och de som får det på grund av missbruksproblematik. 
 
När beslutet togs förbisågs den regel som finns i 8 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
om att stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte ska medföra 
kostnadsansvar för den enskilde. Gränsdragningen är här svår att göra eftersom 
insatserna går i varandra. 
 
Maria Nova vuxenstöd ser inte att det är förenligt med socialtjänstlagen att ta ut 
en avgift för boendestöd som ges till personer med missbruksproblematik och 
föreslår därför att avgiften tas bort.  
 
Gränsdragningen mellan de som får insatsen på grund av ett missbruk och de 
som får det på grund av socialpsykiatriska faktorer är inte enkel att göra. En 
vägledning här kan vara vad personen ursprungligen har sökt för insats. En 
annan vägledning kan vara i vilket system personen hanteras, de som hanteras i 
Procapita VOO har i första hand insatsen utifrån socialpsykiatriska skäl medan 
de som hanteras i Procapita IFO har det utifrån ett missbruk. Om insatsen har 
behandlingsinslag ska den dock alltid vara avgiftsfri.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, individ- och 
familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into och enhetschef 
Malte Svensson, 2020-04-27         
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef vuxen och arbetsmarknadschef Anitta Into 
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson 
Enhetschef Malte Svensson  
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 138                                                   Dnr 2020/00161  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra dagverksamhetstaxan så att varje 
enkelresa debiteras med 30 kronor med ett utgiftstak på 600 kronor per månad.  

2. Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.  

 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

För äldre som har dagverksamhet som beviljat insats finns utifrån behov möjlighet 
att vara på dagverksamhet 1-5 dagar per vecka. De enskilde kan resa till 
dagverksamhet med hjälp av Västtrafiks samreseavtal och ska då betala en egenavgift 
som kommunen bestämmer. Taxan för egenavgiften beslutades om 2007 och har 
gällt från den 1 januari 2008. Någon uppräkning av taxan har inte skett sedan dess.  

Vid översyn av avgifter 2020 inom socialtjänstens område framkom behov av att se 
över taxan för dagverksamhetsresor. En förändring av taxan föreslås med ett fast pris 
per resa (30 kr) och med ett högkostnadstak på 600 kr per månad. 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till  
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits. Möte med representanter för 
Töreboda, sektor utbildning och chef för biståndsenheten ägde rum den 18 februari 
2020. Vid mötet framkommer att det för tillfället inte finns förutsättningar för en 
samordnad verksamhet inom MTG. Tillsatta tjänster är deltider som har 
tjänstekombinationer som omöjliggör samlokalisering. Frågan kan dock behöva lyftas 
igen inom ca ett år då förändringar förväntas ske. Vid sammankomsten framkom det 
också att dagverksamhetsresorna i Töreboda inte administreras av 
färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad och administration ligger på 
dagverksamheten. Vid en eventuell framtida gemensam färdtjänsthandläggning får 
ställningstagande tas till dagverksamhetsresornas administrativa placering. 

Vid socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att förändra dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras 
med 30 kr med ett utgiftstak på 600 kronor per månad och att 
dagverksamhetsresorna ska uppräknas med prisbasbelopp varje år.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar om ändring i beslutspunkt 2 till att den 
nuvarande avgiften istället ska uppräknas med basbeloppshöjningen, det vill säga 15,4 
procent. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 282/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsutdrag sn § 43/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05  

Höjning av avgift för dagverksamhetsresor, 2020-03-03 

 

Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förändra dagverksamhetstaxan så att varje 
enkelresa debiteras med 30 kronor med ett utgiftstak på 600 kronor per månad.  
Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.            

Bakgrund 

För äldre som har dagverksamhet som beviljat insats finns utifrån behov 
möjlighet att vara på dagverksamhet 1-5 dagar per vecka. De enskilde kan resa 
till dagverksamhet med hjälp av Västtrafiks samreseavtal och ska då betala en 
egenavgift som kommunen bestämmer. Taxan för egenavgiften beslutades om 
2007 och har gällt från den 1 januari 2008. Någon uppräkning av taxan har inte 
skett sedan dess.  

Vid översyn av avgifter 2020 inom socialtjänstens område framkom behov av 
att se över taxan för dagverksamhetsresor. En förändring av taxan föreslås med 
ett fast pris per resa (30 kr) och med ett högkostnadstak på 600 kr per månad. 
 
Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till 
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits. Möte med representanter 
för Töreboda, sektor utbildning och chef för biståndsenheten ägde rum den 18 
februari 2020. Vid mötet framkommer att det för tillfället inte finns förutsättningar 
för en samordnad verksamhet inom MTG. Tillsatta tjänster är deltider som har 
tjänstekombinationer som omöjliggör samlokalisering. Frågan kan dock behöva 
lyftas igen inom ca ett år då förändringar förväntas ske. Vid sammankomsten 
framkom det också att dagverksamhetsresorna i Töreboda inte administreras av 
färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad och administration ligger på 
dagverksamheten. Vid en eventuell framtida gemensam färdtjänsthandläggning får 
ställningstagande tas till dagverksamhetsresornas administrativa placering. 
 
Vid socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 beslutade nämnden att  
föreslå kommunfullmäktige att förändra dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa 
debiteras med 30 kr med ett utgiftstak på 600 kronor per månad och att 
dagverksamhetsresorna ska uppräknas med prisbasbelopp varje år.    
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 
 
Protokollsutdrag sn § 43/20 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05  
 
Höjning av avgift för dagverksamhetsresor, 2020-03-03   
 
        
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

Socialchef Karin Utbo  
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson   
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Socialnämnden 

Sn § 43                                                   Dnr 2019/00285  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förändra 
dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras med 30 kr med ett 
utgiftstak på 600 kr/månad.  
 
Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.          

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till 
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits.  
 
Möte med representanter för Töreboda, sektor utbildning och chef för 
biståndsenheten ägde rum den 18 februari 2020. Vid mötet framkommer att det 
för tillfället inte finns förutsättningar för en samordnad verksamhet inom 
MTG. Tillsatta tjänster är deltider som har tjänstekombinationer som 
omöjliggör samlokalisering. Frågan kan dock behöva lyftas igen inom ca ett år 
då förändringar förväntas ske. 
 
Vid sammankomsten framkom det också att dagverksamhetsresorna i 
Töreboda inte administreras av färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad 
och administration ligger på dagverksamheten. Vid en eventuell framtida 
gemensam färdtjänsthandläggning får ställningstagande tas till 
dagverksamhetsresornas administrativa placering.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 

Dokument: Höjning av avgift för dagverksamhetsresor upprättat av chef för 
biståndsenheten Catharina Andersson, 2020-03-03     
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Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Chef för biståndsenheten Catharina Andersson  
 

 



 

Datum: 2020-03-03 
Dnr:  
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Catharina Andersson 

Biståndsavdelningen  
 

 Socialnämnden 
 

 

 

 

Höjning av avgift för dagverksamhetsresor 

För de äldre som har beviljats bistånd till vistelse på dagverksamhet finns 

möjlighet att resa med Västtrafik (taxi) till dagverksamheten. Dessa resor har en 

särskild taxa som skiljer sig från färdtjänst i övrigt. 

Det är upp till kommunen att välja att subventionera dessa resor och alternativet 

är att hänvisa till färdtjänst. 

Taxan beslöts 2007-11-14 och har inte höjts sedan dess. Om kommunens ska 

fortsätta subventionera dagverksamhetsresorna finns skäl att höja och förändra 

taxan. 

Dagens taxa: 

Dagverksamhetsresa 1 

dag/v 

200:-/månad 8 enkelresor à 

25 kr 

Dagverksamhetsresa 2 

d /v 

260:-/månad 16 enkelresor à 

16,25 kr 

Dagverksamhetsresa 3-

5 d/v 

300:-/månad 24-40 

enkelresor/v à 

12,50 – 7,50 

per resa 

 

Under 2019 var det 60 personer som reste med dagverksamhetsresa. Av dessa var 

det 25 stycken som också har beslut om färdtjänst. Av övriga är det 33 som endast 

åkte till dagverksamheten och som aldrig sökt färdtjänst och 2 stycken har avslutat 

dagverksamheten efter årsskiftet. Dessutom finns det en handfull personer som 

går dit tillsammans med personal eller som blir skjutsade av anhöriga. 

Huvuddelen av de som beviljats dagverksamhet är personer med demenssjukdom 

eller med följdskador efter stroke. Ingen av dem klarar av att på egen hand 

transportera sig till dagverksamheten och flertalet har inte heller anhöriga som kan 

hjälpa till med transporten. 
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Dagverksamheten som är ett biståndsbedömt beslut ger de anhöriga avlastning, 

den enskilde stimulans och minskar behovet av hemtjänst eller särskilt boende. 

Den enskilde kan bo kvar hemma längre om det finns olika stödinsatser för den 

enskilde och för de anhöriga.  

 

För den enskilde är dagverksamhetsresorna fördelaktiga då en resa med färdtjänst 

betingar en egenavgift på 60 kronor. Färdtjänsten ska betalas vid varje resa medan 

dagverksamhetensresorna debiteras månadsvis i efterhand vilket underlättar då 

den resande inte behöver kunna betala och hålla ordning på pengar.  

För kommunen har det funnits ett mål att låta de enskilda bo i eget boende så 

långt möjligt och att underlätta deltagande i dagverksamheten har varit en del i 

detta. 

Översyn av taxa 

Det är möjligt att välja att endast räkna upp månadsavgiften med 15,4% vilket är 

basbeloppsökningen från år 2008 till 2020 men undertecknad förordar istället ett 

fast pris per resa (likhet för alla) och ett maxbelopp för att förhindra att de som 

mest behöver dagverksamheten blir förhindrade att delta av kostnadsskäl. 

Mitt förslag är att förändra dagverksamhetstaxan till 30:- per enkelresa med 

ett utgiftstak på 600 kr/månad för de som åker många gånger.  

 

1 dag/v = 2 resor 60/dag 240 kr/månad 

2 dag/v= 4 resor 60/dag 480 kr/månad 

3-5 dag/v= 6-10 

resor/v 

60/dag  Maxtak 

600/månad 

 

Effekter av förändrad taxa 

Idag vistas 14 personer 1 dag i veckan på dagverksamhet. För de av dem som åker 

taxi till verksamheten blir det en uppräkning ungefär med basbeloppsändringen. 

 

18 personer vistas 2 dagar i veckan. För dem blir det en kostnadsökning med 220 

kronor i månaden.  

 

13 personer vistas 3 dagar i veckan, 6 personer vistas 4 dagar per vecka och 2 

personer vistas 5 dagar per vecka. För dem blir det en kostnadsökning med 300 

kronor då de sedan når maxtaket på 600 kronor. Utslaget kommer de betala 

mellan 15-25 kronor per enkelresa vilket ändå måste anses som ett lågt pris 

jämfört med om de åker färdtjänst där varje resa inom kommunen debiteras den 

enskilde med 60 kronor.  
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Utifrån de som idag har dagverksamhet och som nu reser dit med taxi skulle en 

höjning ge cirka 10 000 kronor med per månad i inkomster för kommunen. 

Kostnaden för kommunen för dagverksamhetsresorna uppgick till 1 818 243 år 

2019.   

Förslag till beslut: 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förändra 

dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras med 30 kr med ett utgiftstak 

på 600 kr/månad.  

Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.  

 

Mariestad 2020-03-03 

 

Catharina Andersson 

Biståndschef. 
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 Sektor stöd och omsorg  
Karin Utbo 
Socialchef 
 

Socialnämnden 

 

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 

Socialchefens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att förändra 
dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras med 30 kr med ett 
utgiftstak på 600 kr/månad.  
 
Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.            

Bakgrund 
Socialnämndens arbetsutskott beslöt 2020-02-11 att återemittera ärende 
avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till MTG samordning av 
färdtjänstresor precis hade tagits.  
 
Möte med representanter för Töreboda, Sektor utbildning och undertecknad 
ägde rum 2020-02-18. Vid mötet framkommer att det för tillfället inte finns 
förutsättningar för en samordnad verksamhet inom MTG. Tillsatta tjänster är 
deltider som har tjänstekombinationer som omöjliggör samlokalisering. Frågan 
kan dock behöva lyftas igen inom cirka ett år då förändringar förväntas ske. 
 
Vid sammankomsten framkom också att dagverksamhetsresorna i Töreboda 
inte administreras av färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad och 
administration ligger på dagverksamheten. Vid en eventuell framtida gemensam 
färdtjänsthandläggning får ställningstagande tas till dagverksamhetsresornas 
administrativa placering.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-05 
 
Dokument: Höjning av avgift för dagverksamhetsresor upprättat av 
biståndschef Catharina Andersson, 2020-03-03        

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Biståndschef Catharina Andersson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 131                                                   Dnr 2020/00224  

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 2021 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla från och med 
den 1 januari 2021.  

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 
avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktige. 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad 
av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna 
varit oförändrade under perioden 2011-2018 och den utökade verksamheten 
tillsammans med generella kostnadsökningar har istället finansierats genom att 
minska eget kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. 
Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa från 2021 ökar intäkterna för grundavgifter 
och hämtningsavgifter med cirka 6,4 miljoner kronor. Intäkterna för tömning av 
latrin samt små avloppsanläggningar samtidigt med cirka 0,3 miljoner kronor.  

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 § 227/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 

Protokollsutdrag § 13 från AÖS sammanträde den 18 maj 2020    

Skrivelse avfallstaxa 2021 – reviderad efter direktionsmöte 2020-05-18  

Avfallstaxa AÖS att gälla från och med 2021-01-01 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 
2021 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny gemensam avfallstaxa att gälla från och 
med den 1 januari 2021.            

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut 
om avfallstaxor flyttats från kommunalförbundets direktion till 
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om 
likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) krävs därför likalydande beslut av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den 
utbyggnad av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat 
har avgifterna varit oförändrade under perioden 20112018 och den utökade 
verksamheten tillsammans med generella kostnadsökningar har istället 
finansierats genom att minska eget kapital. Möjligheten till fortsatt finansiering 
via eget kapital är begränsad. Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa från 
2021 ökar intäkterna för grundavgifter och hämtningsavgifter med cirka 6,4 
miljoner kronor. Intäkterna för tömning av latrin samt små avloppsanläggningar 
samtidigt med cirka 0,3 miljoner kronor.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 
 
Protokollsutdrag § 13 från AÖS sammanträde den 18 maj 2020    
 
Skrivelse avfallstaxa 2021 – reviderad efter direktionsmöte 2020-05-18  
 
Avfallstaxa AÖS att gälla från och med 2021-01-01      
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Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
AÖS  
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1. Allmänna bestämmelser 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för avfall som kommer 
från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet enligt 15 kap. 20 § miljö-
balken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall. AÖS ansvar och denna avfalls-
taxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbal-
ken. 

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för AÖS. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 

 

2. Principer 
Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incita-
ment 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 successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i alla led inom av-
fallshanteringen. 

Avfallstaxan ska vara tydlig och enkel att förstå, tillämpa och kommunicera. 

Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang 
i samtliga medlemskommuner. 

Avfallstaxan tillämpas när samtliga medlemskommuners fullmäktige har fattat likalydande 
beslut om att anta taxan. 

 

2.1 Återvinningscentraler (ÅVC) 

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften men avgifter kan 
tillämpas för avlämning av till exempel bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verk-
samhet. 
 

2.2 Samordning 

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med 
förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och AÖS direktion före-
slår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. 
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3. Utformning 
I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanlägg-
ningar, hämtning av latrin samt övriga avgifter såsom till exempel tillägg för gångavstånd, 
byte av kärl och hämtning av grovavfall mm.  

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter kan de-
biteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter 
som anses försvårande. 

 

3.1 Grundavgift 

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler 
samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administ-
ration.  

Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå.  

Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.  
 

- 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 för-
utom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjuk-
hus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.  

- alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen el-
ler utgör samlingslokal eller har återkommande behov av sophämtning. Med perso-
nalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.  
 

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

 

3.2 Hämtningsavgift  

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och 
behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, 
hämtningsintervall, behandlingskostnad samt eventuella tillägg för gångavstånd, mm.  

 

3.3 Speciella avgifter  

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar AÖS om 
avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.  
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4. Fastighetsägarens ansvar 
Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för AÖS.  

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den 
som är ansvarig för att teckna abonnemang med AÖS för den del av avfallet som utgörs av 
hushållsavfall. AÖS kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna 
abonnemang i fastighetsägares ställe.  

Fastighetsägaren ska snarast anmäla antingen till AÖS, dess entreprenörer eller till av AÖS 
anlitat faktureringsföretag ändring av ägandeförhållanden eller abonnemangets omfattning, 
placering av behållare etc. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre 
avgift, kan denna påföras retroaktivt.  

 

4.1 Betalning 

Fastighetsägaren ska betala avgifter till AÖS eller till av AÖS anlitat faktureringsföretag enligt 
betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska beta-
las vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fak-
turan tillkommer en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från den dag 
betalning skulle ha skett. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso. 

 

5. Avgifter 
Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt. 

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och 
eventuella tillägg (t.ex. gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning). 

 

5.1 Grundavgifter  

 

 
Småhus och verksamheter 

 
800 kr per år 

 
Fritidshus och lägenhet i flerbostadshus 

 
400 kr per år 
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5.2 Hämtningsavgifter  
 

Småhus - sortering av matavfall 
 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Grundavgift Hämtnings- 
avgift 

Summa  
avgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 800 kr 715 kr 1 515 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

800 kr 1 105 kr 1 905 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

800 kr 1 430 kr 2 230 kr 

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

800 kr 2 120 kr 2 920 kr 

 

 

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 130-140 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 800 kr 1 015 kr 1 815 kr 

Kärl 190 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall 

800 kr 1 405 kr 2 205 kr 

Kärl 240 liter för restavfall +  
Kärl 140 liter för matavfall  

800 kr 1 730 kr 2 530 kr 

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

800 kr 2 420 kr 3 220 kr 
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Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtningsavgiften delas mellan 
deltagande fastigheter. 

Matavfall 1 gång / 2 veckor 
Restavfall 1 gång / 4 veckor 

Hämtningsavgift (kr/år) 

Delat kärl 130-140 liter för restavfall  
Delat kärl 140 liter för matavfall 715 kr 

Delat kärl 190 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 
1 105 kr 

Delat kärl 240 liter för restavfall 
Delat kärl 140 liter för matavfall  

(kan ej nytecknas) 

1 430 kr 

 

 

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

(kr/år) 

Kärl 140 liter  800 kr 715 kr 1 515 kr 

Kärl 190 liter  
(kan ej nytecknas) 800 kr 1 105 kr 1 905 kr 

 

 

Årshämtning restavfall 
(endast vid beviljat undantag för års-
hämtning*) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 
Permanentboende, 2 gånger/år 800 kr 95 kr 895 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning ska kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 
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Avgifter för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall. 

Brännbart avfall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 130-140 liter 800 kr 1 285 kr 2 085 kr 

Kärl 190 liter 800 kr 1 675 kr 2 475 kr 

Kärl 240 liter 800 kr 2 000 kr 2 800 kr 

Kärl 370 liter (kan ej nytecknas) 800 kr 2 690 kr 3 490 kr 

 
 

Delat kärl hämtning brännbart avfall 1 gång / 2 veckor 
 
Två närboende fastighetsägare kan ansöka om att dela kärl.  
Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus medan hämtningsavgiften delas mellan 
deltagande fastigheter. 
 
Miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet.  
 

 Summa hämtningsavgift (kr/år) 

Kärl 130-140 liter  715 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 1 105 kr 

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas) 1 430 kr 

 
 

Gemensamma behållare 
Permanentboende, abonnemang i gemen-
sam behållare*.  

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Hämtning sker 1 gång / 2 veckor året om. 800 kr 1 285 kr 2 085 kr 

* AÖS 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 brännbart avfall Hämtningsavgift 
(kr/år) 

140 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 715 kr 

190 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 105 kr 

240 liter brännbart avfall 1 gång/2 veckor 1 430 kr 
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Fritidshus 

Sommarabonnemang för fritidshus under perioden maj – september 
 

Hämtningsintervall  
1 gång / 2 veckor 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 120-140 liter 400 kr 455 kr 855 kr 

Kärl 190 liter 400 kr 665 kr 1 065 kr 

Kärl 240 liter 400 kr 830 kr 1 230 kr 

Alla fastigheter som beviljats delat kärl betalar grundavgift för fritidshus medan hämtningsavgiften delas mellan delta-
gande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter. 

 

 

Årshämtning restavfall  
under perioden maj-sep 
(endast vid beviljat undantag för årshämt-
ning) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 190 liter 2 gånger per år 400 kr 95 kr 495 kr 

* Vid beviljat undantag för årshämtning ska kärlet endast ställas fram då hämtning beställts. 

 

 

 

 

Gemensamma behållare Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

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

400 kr 455 kr 855 kr 

* AÖS bestämmer storlek på behållare som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund. 

 

Hämtning restavfall 1 gång/4 veckor under pe-
rioden maj-sep 

(kräver godkänd varmkompost) 

Grundavgift Hämtningsavgift Summa avgift 
(kr/år) 

Kärl 140 liter  400 kr 280 kr 680 kr 

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas) 400 kr 390 kr 790 kr 
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Hämtning av latrin  
 

 
Latrinabonnemang 

 
Hämtningsavgift 

Permanentboende 
 
(26 latrinkärl ingår i abonnemanget) 

4 275 kr 

Sommarboende 
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 AÖS 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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Sortering av matavfall i flerbostadshus  

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. AÖS 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 

 

Brännbart avfall eller restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.  
 

Hämtningsavgift (kr/behållare och år) 

Brännbart avfall eller 
restavfall 

Hämtningsintervall 
1 gång / 2 veckor 

Hämtningsintervall 
1 gång / vecka 

Hämtningsintervall 
2 gånger / vecka 

Hämtningsintervall 
3 gånger / vecka 

Kärl 120-140 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 



Avfallstaxa AÖS 
 

 13  
  

Underjordsbehållare  
 
 

Innan underjordsbehållare installeras ska AÖS 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 för mat se avsnitt 5.3 Övriga avgifter 
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Matavfall vid restauranger, storkök och andra verksamheter 

Gäller endast efter särskilt godkännande av AÖS. 

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall.  
Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls för hushållen anskaffar och be-
kostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. 

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 AÖS. 
 

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 st. kärl) 
    

Container (kr/st.)  1 500 kr 
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5.3 Övriga avgifter 
 

Extra hämtningar 

Extra hämtningar medges endast till kund. 
 

Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag Hämtningsavgift 
kr/gång 

Säck 160-240 liter  
Kr/säck och hämtning 85 kr 

 

 

Avgift för planerad extrahämtning  

Hämtning sker på dag som fastställs av AÖS eller dess entreprenörer.  

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl 140 – 240 liter för restavfall  
Kr/kärl och hämtning 85 kr 

 

 

Avgift för extra hämtning av kärl och container på annan dag än ordinarie  
hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl 120 - 660 liter  
Kr/behållare och hämtning 520 kr 

Container 3-10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 2 870 kr 

Underjordsbehållare 0-5 kbm  3 040 kr 

 

 

Avgift för hämtning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordi-
narie hämtningsdag 

Hämtningsavgift 
(kr/gång) 

Kärl och container, 120 liter – 10 kbm 
Kr/behållare och hämtning 520 kr 

 

Komprimerat avfall 
Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av AÖS och prissätts från fall till fall be-
roende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas) 
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Tillägg för gångavstånd 
 

Kärl och säckar Avgift/hämtning och behållare 

6-15 meter 32 kr 

16-25 meter 85 kr 

Över 26 meter 170 kr 

 
Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.  
 

Tillägg för försvårad hämtning 
 

Kärl, säck och container Avgift/ hämtställe och gång 

Hämtning i utrymmen med trösklar, trånga utrymmen etc. som ej uppfyller ”An-
visningar om hämtning av hushållsavfall” eller på annat sätt är försvårande. 380 kr 

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

150 kr 

 

Plockanalys (kvalitetskontroll) 
 

Kärlstorlek Pris per kärl  
(kr/kärl och tillfälle) 

140 liter - 660 liter 245 kr 

 

 

Felsorteringsavgift underjordsbehållare 
 

Underjordsbehållare Pris per behållare och tillfälle 

Matavfall 1 500 kr 

 
 

 

 



Avfallstaxa AÖS 
 

 17  
  

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall 
 

Hämtning vid fastighet Pris 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 AÖS godkänt. För större städningar kan container för 
utsorterat brännbart avfall beställas hos av AÖS 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) 100 kr 

 
Fastighetsrelaterat avfall lämnat av hushåll 
Mängder överstigande 1 kbm per besök är avgiftsbelagda. Se separata avgifter för verksamhetsavfall. 

Endast mindre mängder asbest tas emot i AÖS 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. 

 

Byte och hemtagning av kärl och containrar  

Fastighetsägarens eget byte av rengjort kärl sker på av AÖS anvisade platser. Vid avlämnandet ska kontakt tas med perso-
nal på plats. Innan byte av container tas kontakt med AÖS. 
 

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

Fastighetsägaren ombesörjer rengöring och byte av behållare 0 kr 

AÖS ombesörjer byte av kärl 320 kr 

AÖS ombesörjer byte av container 1 430 kr 

Hemtagning av container 1 430 kr 
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5.4 Små avloppsanläggningar  

 

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar  

 

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank Avgift per tillfälle 

Storlek upp till 3,0 kbm 960 kr 

Storlek 3,1 – 5,0 kbm 1 220 kr 

Storlek 5,1 – 8,0 kbm 1 770 kr 

För slamavskiljare/sluten tank större än 8 kbm tillkommer för varje ytterligare 
kbm 200 kr 

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder 400 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 440 kr 

Storlek 1,1 – 3,0 kbm 740 kr 

 

 

Tilläggsavgifter 

 

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. 07-16 705 kr 

Vardag kl. 16-07 1 250 kr 

Helg 1 500 kr 

Storhelg 2 200 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 
2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil 

Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg 
3 300 kr 

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil  2 700 kr 

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil  3 300 kr 

 



   Beteckning 
   
 Handläggare Datum Er beteckning n 
  2020-05-19  
    

 

  
 

  
 

 
 

 
 

   
 
 

 
 
 

 

 

Direktionen för AÖS 

 

Skrivelse avfallstaxa 2021 – reviderad efter direktionsmöte 2020-05-18 

 

Bakgrund 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor 
flyttats från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. 
För att upprätthålla principen om likställda avgifter för solidarisk finansiering av gemen-
samma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars full-
mäktige.  

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad av in-
samling av matavfall som påbörjades under 2011. Som planerat har avgifterna varit oföränd-
rade under perioden 2011 – 2018 och den utökade verksamheten tillsammans med generella 
kostnadsökningar har istället finansierats genom att minska eget kapital. Direktionen har där-
för årligen beslutat att inte återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda finan-
siella ställning.  

Möjligheten till fortsatt finansiering via eget kapital är begränsad. Inför avfallstaxa 2020 pre-
senterades ett förslag om en successiv intäktsökning med 5 procent per år för att minska de 
årliga underskotten och för att inom en femårsperiod nå ett positivt resultat. Samtidigt redovi-
sades ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka behovet av ytterligare avgiftshöjningar. 
Planen accepterades av direktionen och medlemskommunerna fastställde avfallstaxan för 
2020.  

 

Effektivisering och besparingar 

Besparingar och effektivisering av verksamheten är ett ständigt pågående arbete inom AÖS. 
En del åtgärder går att genomföra snabbt med omedelbar effekt som exempelvis rullkross på 
ÅVC. Andra åtgärder är mer komplicerade att genomföra och det tar lång tid innan bespa-
ringseffekter uppstår. Exempel på det är förbättrad sorteringskvalité av restavfallet som be-
döms ha stor besparingspotential.  
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Föreslagna ändringar i avfallstaxa 2021 

Enligt föreliggande förslag till avfallstaxa för 2021 ökar intäkterna för grundavgifter och 
hämtningsavgifter med ca 6,6 mnkr. Intäkterna för tömning av latrin samt små avloppsanlägg-
ningar ökar samtidigt med ca 0,3 mnkr.  

Grundavgifterna för småhus och verksamheter höjs med 50 kr per år till 800 kr. Grundavgif-
terna för lägenheter i flerbostadshus och fritidshus höjs med 25 kr per år till 400 kr. Dessa 
höjningar ökar intäkterna med ca 2,8 mnkr. 

Hämtningsavgifterna höjs enligt exempel nedan och den miljöstyrande avgiften för de som 
inte sorterar matavfall föreslås höjas med 50 kr till 570 kr för både småhus och flerbostads-
hus. Förändringarna innebär intäktsökning med ca 3,8 mnkr. 

Nedan ges exempel på de vanligaste abonnemangen och hur förändringen ser ut. 

Småhus, exempel  
 

Matavfallsabonnemang År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter med mat 1 060 1 105 45 4 4,2 % 

Årsavgift, kr 1 810 1 905 95 8 5,3% 

 

Blöjabonnemang År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter med mat + blöj 1 360 1 405 45 4 3,3% 

Årsavgift, kr 2 110 2 205 95 8 4,5% 

 

Ej sortering av mat År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Grundavgift småhus 750 800 50 4 6,7% 

Kärl 190 liter utan mat 1 580 1 675 95 8 6,0% 

Årsavgift, kr 2 330 2 475 145 12 6,2% 
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Flerbostadshus, exempel 

Nedanstående exempel är två mellanstora flerbostadshus med 48 lägenheter varav det ena sor-
terar matavfall och det andra har valt att inte sortera. 
 

Med sortering av matavfall Antal År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Ökning 
per  

lägenhet 

Grundavgift flb. 48 18 000 19 200 1 200 100 6,7%  

Kärl 660 liter rest 26 tömn 5 15 950 16 550 600 50 3,8%  

Kärl 140 liter mat 26 tömn 4 716 760 44 4 6,1%  

Årsavgift, kr  34 666 36 510 1 844 154 5,3% 38 kr 

 

Utan sortering av matavfall Antal År 2020 År 2021 Skillnad 
kr/år 

Skillnad 
kr/mån 

Skillnad 
% 

Ökning 
per  

lägenhet 

Grundavgift flb. 48 18 000 19 200 1 200 100 6,7%  

Kärl 660 liter 26 tömn 5 15 950 16 550 600 50 3,8%  

Miljöavgift* 48 24 960 27 360 2 400 200 9,6%  

Årsavgift, kr  58 910 63 110 4 200 350 7,1% 88 kr 

*Miljöavgiften föreslås höjas från 520 kr till 570 kr per lägenhet och år 
 

Underjordsbehållare 

Underjordsbehållare blir allt vanligare i framför allt Skövde. De återfinns främst vid flerfa-
miljshus men även vid förskolor och andra kommunala anläggningar. En underjordsbehållare 
är en nedgrävd behållare med en inkastanordning ovan jord. Behållaren lyfts och töms med en 
kranbil.  

För närvarande finns underjordsbehållare av storlek 3 kbm för matavfall och 5 kbm för restav-
fall. Både veckotömning och tömning varannan vecka förekommer. Priset för tömning av un-
derjordsbehållare är något högre än tömning av en container vilket beror på att det än så länge 
finns relativt få underjordsbehållare som ska bära kostnaden för en särskild kranbil.  

Matavfall i underjordsbehållare Tömning varannan vecka Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 15 855 kr/år 32 505 kr/år 

 

Restavfall i underjordsbehållare Tömning varannan vecka Tömning varje vecka 

Underjordsbehållare 0–3 kbm 16 320 kr/år 33 455 kr/år 

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm 19 315 kr/år 39 595 kr/år 
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Små enskilda avloppsanläggningar 

Avgifterna för tömning av små avloppsanläggningar föreslås höjas med 4 procent vilket mots-
varar ca 0,4 mnkr i ökade intäkter. Avgifterna höjs på grund av ökade kostnader för behand-
ling av slam vid reningsverken. 

 

Storlek År 2020 
kr/tömningstillfälle 

År 2021  
kr/tömningstillfälle 

Skillnad i kr 

Upp till 3 kbm 923 960 37 

3,1-5,0 kbm 1 169 1 220 51 

5,1-8,0 kbm 1 704 1 770 66 

 

Latrin 

Latrinavgifterna föreslås höjas med tre procent för att fortsatt ha kostnadstäckning för tjäns-
ten. Det innebär en ökning med 125 kr per år för permanentboende och 90 kr per år för som-
marboende. Totalt berörs ca 260 kunder. 

 

Omvärldsfaktorer som påverkar eller kan komma att påverka avfallstaxan 

Avfallsförbränningsskatt 

Skatt på avfallsförbränning gäller från 1 april 2020 och skatten innebär en ungefärlig kost-
nadsökning för AÖS med 3,2 mnkr år 2020 och ytterligare 2,5 mnkr år 2021 och 1,5 mnkr år 
2022.   

Slopat producentansvar för tidningar 

Om producentansvaret för tidningar avvecklas och kommunerna får ansvar för insamlingen 
innebär det sannolikt att avfallsmängderna kommer att öka, därmed även behandlingskostna-
derna och förbränningsskatten. Uppskattningsvis med 2,5 mnkr. Eventuella ökade kostnader 
för insamling är inte medräknat.  

Åtgärder för att förebygga hushållsavfall 

Ny lagstiftning under senare delen av 2020 förväntas innebära att det blir möjligt att låta av-
fallstaxan finansiera åtgärder för att förbygga hushållsavfall. I samband med den blivande av-
fallsplanen har medlemskommunernas representanter angett att förebyggande åtgärder är an-
gelägna. Påverkan på avfallstaxan är relaterat till omfattningen av det förebyggande arbetet. 

 

Förankring med kommundirektörer 

Vid ägarsamrådet i januari 2018 beslutades att avfallstaxan ska förankras med respektive 
kommuns kommundirektör vilket också skett sedan dess. Den 29 januari 2020 träffade AÖS 
kommundirektörerna för att presentera förslag till ny avfallstaxa för 2021. Inga särskilda syn-
punkter på förslaget framkom under mötet. Efter mötet har inga synpunkter inkommit förutom 
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en skrivelse den 11 februari från Hjo kommun med bland annat synpunkter på förslaget till 
avfallstaxa. Sammanfattningsvis handlar Hjos synpunkter om att betalningen till medlems-
kommunerna för avfallsrelaterad verksamhet bör fortsätta samt att avfallskollektivet bör svara 
för den högre avgiftshöjningen om ca 10 procent som förbränningsskatten innebär. 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 144                                                   Dnr 2019/00365  

Motion om landsbygdsdialog 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till hur en landsbygdsdialog skulle kunna utformas och 
implementeras i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram 
en plan för organiserad och lokalt anpassad medborgardialog på landsbygden. 
Motionen anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 30 september som 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har beretts inom sektor samhällsbyggnad och sektor ledning som förslår 
att fullmäktiges ska bifalla motionen. Att kontinuerligt och strukturerat genomföra 
dialoger i kransorterna skulle kunna bidra till en bättre delaktighet och effektivitet i 
samhällsplaneringen. 
 
Medborgardialoger på landsbygden har genomförts tidigare med lyckat resultat. 
Bland annat användes detta forum i arbetet med att ta fram en landsbygdsstrategi för 
kommunen.  
 
Förslagsvis skulle landsbygdsdialoger kunna genomföras återkommande enligt ett 
planerat schema som löper över året, där representanter från kommunen besöker 
samtliga kransorter för dialog. Ortens samhällsförening bör i samhanget ha en 
samordnande funktion för de lokala intressenterna. Dagordning för mötena bestäms 
i förväg och rör företrädesvis samhällsplaneringsfrågor. De planeras i samband med 
de samhällsbyggnadsberedningar som genomförs med berörda nämnders presidier, 
sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 283/20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 

Samhällsbyggnadschefens och administrativa chefens tjänsteskrivelse,  
daterad 2019-11-05    

Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion från Sebastian Clausson (S), daterad 2019-09-27 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2019-11-15 
Dnr: KS 2019/00365   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om landsbygdsdialog 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att upprätta ett förslag till hur en landsbygdsdialog skulle 

kunna utformas och implementeras i Mariestads kommun.           

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads 

kommun ska ta fram en plan för organiserad och lokalt anpassad 

medborgardialog på landsbygden. Motionen anmäldes på fullmäktiges 

sammanträde den 30 september som överlämnade den till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har beretts inom sektor samhällsbyggnad och sektor 

ledning som förslår att fullmäktiges ska bifalla motionen. Att 

kontinuerligt och strukturerat genomföra dialoger i kransorterna 

skulle kunna bidra till en bättre delaktighet och effektivitet i 

samhällsplaneringen. 

 

Medborgardialoger på landsbygden har genomförts tidigare med 

lyckat resultat. Bland annat användes detta forum i arbetet med att ta 

fram en landsbygdsstrategi för kommunen.  

 

Förslagsvis skulle landsbygdsdialoger kunna genomföras 

återkommande enligt ett planerat schema som löper över året, där 

representanter från kommunen besöker samtliga kransorter för dialog. 

Ortens samhällsförening bör i samhanget ha en samordnande 

funktion för de lokala intressenterna. Dagordning för mötena bestäms 

i förväg och rör företrädesvis samhällsplaneringsfrågor. De planeras i 

samband med de samhällsbyggnadsberedningar som genomförs med 

berörda nämnders presidier, sektor samhällsbyggnad och de 

kommunala bolagen.    

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 
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 Samhällsbyggnadschefens och administrativa chefens tjänsteskrivelse, 
daterad 2019-11-05   
  

 Protokollsutdrag kf § 60/19 

 Motion från Sebastian Clausson (S), daterad 2019-09-27      

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson  
 







Datum: 2019-11-05 
Dnr: KS 2019/365 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadschef  

Thomas Johansson 

 

Sektor ledning 

Administrativ chef 

Malin Eriksson 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om landsbygdsdialog 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 

upprätta ett förslag till hur en landsbygdsdialog skulle kunna utformas och 

implementeras i Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta 

fram en plan för organiserad och lokalt anpassad medborgardialog på 

landsbygden. Motionen anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 30 september 

som överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har beretts inom sektor samhällsbyggnad och sektor ledning som 

förslår att fullmäktiges ska bifalla motionen. Att kontinuerligt och strukturerat 

genomföra dialoger i kransorterna skulle kunna bidra till en bättre delaktighet och 

effektivitet i samhällsplaneringen. 

 

Medborgardialoger på landsbygden har genomförts tidigare med lyckat resultat. 

Bland annat användes detta forum i arbetet med att ta fram en landsbygdsstrategi 

för kommunen.  

 

Förslagsvis skulle landsbygdsdialoger kunna genomföras återkommande enligt ett 

planerat schema som löper över året, där representanter från kommunen besöker 

samtliga kransorter för dialog. Ortens samhällsförening bör i samhanget ha en 

samordnande funktion för de lokala intressenterna. Dagordning för mötena 

bestäms i förväg och rör företrädesvis samhällsplaneringsfrågor. De planeras i 

samband med de samhällsbyggnadsberedningar som genomförs med berörda 

nämnders presidier, sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson och 

administrativ chef Malin Eriksson, 2019-11-05 

Motion från Sebastian Clausson (S) daterad 2019-09-27 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 143                                                   Dnr 2019/00405  

Motion om kommunal bilpool 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
kommunen ska införa en kommunal bilpool som innebär att kommuninvånare ska 
kunna nyttja de bilar som inte verksamheterna använder under kvällar och helger. 
Mats Karlsson (MP) föreslår också att de kommunala bolagen Mariehus AB och 
Vänerenergi AB, genom ägardirektiv ges i uppdrag att handha bilpooler. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 oktober 2019 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att några kommuner har infört bilpooler för 
allmänheten. Gemensamt för de som infört bilpooler är att de upphandlat en extern 
aktör som tillhandahåller tjänstebilar åt kommunen. Det upphandlade företaget 
tillhandahåller då fordon till kommunen, allmänheten och företag. Flera av de 
kommuner som inför bilpooler finns i storstadsområden där det är vanligt med både 
kommersiella och föreningsdrivna bilpooler. 

Det finns också exempel på kommuner som efter utredning, i samband med 
medborgarförslag och motioner, avstått från att hyra ut till allmänheten. Kostnaderna 
för bland annat administration, bokningssystem och försäkringar har visat sig bli för 
höga. Ett annat skäl för att avstå är att kommunen inte vill konkurrera med andra 
biluthyrare eller bilpooler på orten. Det har i de fallen ofta handlat om kommuner, 
som i likhet med Mariestads kommun, har en bilpool i egen regi. 

Så länge kommunen väljer att ha bilpoolen i egen regi, avråder sektor 
samhällsbyggnad för uthyrning till allmänheten. Skälen för detta är samma som andra 
kommunen framfört det vill säga ökade kostnader och risk för negativ inverkan på 
näringslivsklimatet när kommunen eller kommunala bolag konkurrerar med privata 
företag. Motionen bör därför avslås.  

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 § 264/20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-14 

Protokollsutdrag kf § 78/19 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-08-10 
Dnr: KS 2019/00405   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om kommunal bilpool 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.           

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 

att kommunen ska införa en kommunal bilpool som innebär att 

kommuninvånare ska kunna nyttja de bilar som inte verksamheterna 

använder under kvällar och helger. Mats Karlsson (MP) föreslår också 

att de kommunala bolagen Mariehus AB och Vänerenergi AB, genom 

ägardirektiv ges i uppdrag att handha bilpooler. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 oktober 2019 överlämnat 

ärendet till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att några kommuner har infört 

bilpooler för allmänheten. Gemensamt för de som infört bilpooler är 

att de upphandlat en extern aktör som tillhandahåller tjänstebilar åt 

kommunen. Det upphandlade företaget tillhandahåller då fordon till 

kommunen, allmänheten och företag. Flera av de kommuner som 

inför bilpooler finns i storstadsområden där det är vanligt med både 

kommersiella och föreningsdrivna bilpooler. 

Det finns också exempel på kommuner som efter utredning, i 

samband med medborgarförslag och motioner, avstått från att hyra ut 

till allmänheten. Kostnaderna för bland annat administration, 

bokningssystem och försäkringar har visat sig bli för höga. Ett annat 

skäl för att avstå är att kommunen inte vill konkurrera med andra 

biluthyrare eller bilpooler på orten. Det har i de fallen ofta handlat om 

kommuner, som i likhet med Mariestads kommun, har en bilpool i 

egen regi. 

Så länge kommunen väljer att ha bilpoolen i egen regi, avråder sektor 

samhällsbyggnad för uthyrning till allmänheten. Skälen för detta är 

samma som andra kommunen framfört det vill säga ökade kostnader 

och risk för negativ inverkan på näringslivsklimatet när kommunen 
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eller kommunala bolag konkurrerar med privata företag. Motionen 

bör därför avslås.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-14 
 
Protokollsutdrag kf § 78/19 
 
Motionen         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Motionären  
 



Datum: 2020-07-15 
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Sektor samhällsbyggnad 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 

 

Svar på motion om kommunal bilpool 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 

kommunen ska införa en kommunal bilpool som innebär att kommuninvånare 

ska kunna nyttja de bilar som inte verksamheterna använder under kvällar och 

helger. Mats Karlsson (MP) föreslår också att de kommunala bolagen Mariehus 

AB och Vänerenergi AB, genom ägardirektiv ges i uppdrag att handha bilpooler. 

Kommunfullmäktige har i beslut 2019-10-28 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att några kommuner har infört bilpooler för 

allmänheten. Gemensamt för de som infört bilpooler är att de upphandlat en 

extern aktör som tillhandahåller tjänstebilar åt kommunen. Det upphandlade 

företaget tillhandahåller då fordon till kommunen, allmänheten och företag. Flera 

av de kommuner som inför bilpooler finns i storstadsområden där det är vanligt 

med både kommersiella och föreningsdrivna bilpooler. 

Det finns också exempel på kommuner som efter utredning, i samband med  

medborgarförslag och motioner, avstått från att hyra ut till allmänheten. 

Kostnaderna för bland annat administration, bokningssystem och försäkringar har 

visat sig bli för höga. Ett annat skäl för att avstå är att kommunen inte vill 

konkurrera med andra biluthyrare eller bilpooler på orten. Det har i de fallen ofta 

handlat om kommuner, som i likhet med Mariestads kommun, har en bilpool i 

egen regi. 

Så länge kommunen väljer att ha bilpoolen i egen regi, avråder sektor 

samhällsbyggnad för uthyrning till allmänheten. Skälen för detta är desamma som 

andra kommunen framfört dvs. ökade kostnader och risk för negativ inverkan på 

näringslivsklimatet när kommunen eller kommunala bolag konkurrerar med 

privata företag. Motionen bör därför avslås. 
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Underlag för beslut 

Sektor samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse 20-07-14. 

Kommunfullmäktige, beslut 2019-10-28. 

Mats Karlsson (MP). Motion inkommen 2019-10-24 

 

Beslutet ska skickas till:  

Mats Karlsson (MP) 

 

 

Thomas Johansson 

Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 132                                                   Dnr 2019/00414  

Motion om att redovisa kommunens miljömålsarbete för 
kommunfullmäktige 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att en 
sammanställning av hur Mariestads kommun ligger till jämfört med målen i 
Miljömålssystemet årligen ska redovisas för kommunfullmäktige”. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 28 oktober 2019, § 78, överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Mariestads kommun gör årligen en sammanställning av hur kommun ligger till i 
jämförelse med målen i miljömålssystemet. Sammanställningen redovisas på 
kommunens hemsida, men föredras normalt inte inför kommunfullmäktige eller 
någon nämnd. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med motionären att uppföljningen av 
miljömålen är ett viktigt underlag för kommunens verksamhetsplanering. Att enbart 
redovisa en sammanställning av miljömålsarbetet för kommunfullmäktige bedöms 
dock ha ett begränsat värde. Motionen bör därför avslås. 

För att en redovisning ska vara meningsfull bör den ha ett tydligt samband med ett 
ärende vari kommunfullmäktige ska fatta beslut. Det kan till exempel handla om 
beslut rörande planer, program, budget, verksamhetsplanering eller bokslut.  

Sektor samhällsbyggnad har nu ett uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för 
genomförande av Agenda 2030, det vill säga ett program som visar hur kommunen 
avser att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. När det ärendet är klart 
för föredragning i kommunfullmäktige kan det även vara lämpligt att redovisa hur 
kommunen bidrar till de nationella och regionala miljömålen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till 
motionen. 

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.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 222/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 

Protokollsutdrag kf § 78/19 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att redovisa kommunens 
miljömålsarbete för kommunfullmäktige 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.           

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige 

föreslagit ”att en sammanställning av hur Mariestads kommun ligger 

till jämfört med målen i Miljömålssystemet årligen ska redovisas för 

kommunfullmäktige”. Kommunfullmäktige har i beslut den 28 

oktober 2019, § 78, överlämnat motionen till kommunstyrelsen 

(sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Mariestads kommun gör årligen en sammanställning av hur kommun 

ligger till i jämförelse med målen i miljömålssystemet. 

Sammanställningen redovisas på kommunens hemsida, men föredras 

normalt inte inför kommunfullmäktige eller någon nämnd. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med motionären att 

uppföljningen av miljömålen är ett viktigt underlag för kommunens 

verksamhetsplanering. Att enbart redovisa en sammanställning av 

miljömålsarbetet för kommunfullmäktige bedöms dock ha ett 

begränsat värde. Motionen bör därför avslås. 

För att en redovisning ska vara meningsfull bör den ha ett tydligt 

samband med ett ärende vari kommunfullmäktige ska fatta beslut. 

Det kan till exempel handla om beslut rörande planer, program, 

budget, verksamhetsplanering eller bokslut.  

Sektor samhällsbyggnad har nu ett uppdrag att ta fram ett 

handlingsprogram för genomförande av Agenda 2030, det vill säga ett 

program som visar hur kommunen avser att bidra till att de globala 

hållbarhetsmålen uppfylls. När det ärendet är klart för föredragning i 

kommunfullmäktige kan det även vara lämpligt att redovisa hur 

kommunen bidrar till de nationella och regionala miljömålen.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 
 
Protokollsutdrag kf § 78/19 
 
Motionen         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären)  
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Sektor samhällsbyggnad 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 

 

Svar på motion om att redovisa kommunens 

miljöarbete för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att en 

sammanställning av hur Mariestads kommun ligger till jämfört med målen i 

Miljömålssystemet årligen ska redovisas för kommunfullmäktige”.  

Mariestads kommun gör årligen en sammanställning av hur kommun ligger till i 

jämförelse med målen i miljömålssystemet. Sammanställningen redovisas på 

kommunens hemsida, men föredras inte normalt inte inför kommunfullmäktige 

eller någon nämnd. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med motionären att uppföljningen av 

miljömålen är ett viktigt underlag för kommunens verksamhetsplanering. Att 

enbart redovisa en sammanställning av miljömålsarbetet för kommunfullmäktige 

bedöms dock ha ett begränsat värde. Motionen bör därför avslås. 

För en redovisning ska vara meningsfull bör den ha ett tydligt samband med ett 

ärende som kommunfullmäktige ska fatta beslut. Det kan till exempel handla om 

beslut rörande planer, program, budget, verksamhetsplanering eller bokslut.  

Sektor samhällsbyggnad har nu ett uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för 

genomförande av Agenda 2030, dvs ett program som visar hur kommunen avser 

att bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls. När det ärendet är klart för 

föredragning i kommunfullmäktige kan det även vara lämpligt att redovisa hur 

kommunen bidrar till de nationella och regionala miljömålen.  
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Underlag för beslut 

Motion från Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 

 

Expedieras till: 

Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 145                                                   Dnr 2020/00256  

Motion om en grönstrukturplan för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 19 augusti 2020, § 265, att motionen ska anses vara besvarad.  

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) har i en gemensam motion till 
kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar fram en grönstrukturplan som 
inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. Grönstruktur- 
programmet föreslås även innehålla en strategi för hur kommunen ska säkerställa att 
förlorade ekosystemtjänster ersätts när grönområden tas i anspråk för bebyggelse och 
liknande.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 71, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras att 
ärendet ska hanteras parallellt med ett medborgarförslag från Ada Arenander om att 
kommunen ska ta fram en grönplan. 

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige år 
2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 
genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar av 
kommunens parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 
värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är idag inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, att ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att det 
harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar blivit fördröjt och 
den 19 december 2018, § 192, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återta 
uppdraget. Skälet var att arbetet med grönplanen istället skulle integreras i arbetet 
med den grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle 
genomföras under innevarande mandatperiod, men någon närmare tidplan för 
arbetets genomförande angavs inte. 
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Sektor samhällsbyggnad föreslår nu att kommunstyrelsens arbetsutskott ger chefen 
för sektorsamhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för 
kommunen. Projektplan för arbetet ska redovisas till kommunstyrelses arbetsutskott 
senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner kan 
arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga delar att 
beaktas i kommunens arbete. Beaktandet av olika ekosystemtjänster är i dag en 
naturlig del av planeringsarbetet och kommer att behandlas i arbetet. 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 265 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 19 augusti 2020, 
§ 265, att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett förslag till grön- och 
blåplan för Mariestads kommun.  

Förslag till projektplan kommer att redovisas till arbetsutskottet senast under oktober 
2020. Förslaget till kommunfullmäktige är därför att kommunfullmäktige beslutar att 
motionen i och med detta ska anses vara besvarad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) och Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till 
motionen. 
 

Anette Karlsson (M) 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 § 265/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 

Protokollsutdrag kf § 71/20. 

Motion från Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) om att ta fram en 
grönstrukturplan för Mariestads kommun.  

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionärerna) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om en grönstrukturplan för Mariestads 
kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge chefen för sektor 

samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och 

blåplan för Mariestads kommun. Förslag till projektplan för 

arbetet ska redovisas till kommunstyrelses arbetsutskott senast 

under oktober 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 19 augusti 2020, att 

motionen ska anses vara besvarad.           

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) har i en gemensam 

motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar fram en 

grönstrukturplan som inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster 

inom kommunen. Grönstruktur- programmet föreslås även innehålla 

en strategi för hur kommunen ska säkerställa att förlorade 

ekosystemtjänster ersätts när grönområden tas i anspråk för 

bebyggelse och liknande.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 71, 

överlämnat ärendet till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) 

för beredning. I beslutet noteras att ärendet ska hanteras parallellt 

med ett medborgarförslag från Ada Arenander om att kommunen ska 

ta fram en grönplan. 

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av 

kommunfullmäktige år 2009. Programmet består av två delar, del 1 

innehåller syfte, mål, analys, genomförande, beskrivning av 

rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar av kommunens 

parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 

värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är 

idag inaktuellt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, 

att ge kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera 

grönprogrammet så att det harmonierar med övriga aktuella 

styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar 

blivit fördröjt och den 19 december 2018, § 192, beslutade 

kommunstyrelsens arbetsutskott att återta uppdraget. Skälet var att 

arbetet med grönplanen istället skulle integreras i arbetet med den 

grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle 

genomföras under innevarande mandatperiod, men någon närmare 

tidplan för arbetets genomförande angavs inte. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår nu att kommunstyrelsens 

arbetsutskott ger chefen för sektorsamhällsbyggnad i uppdrag att ta 

fram ett förslag till grön- och blåplan för kommunen. Projektplan för 

arbetet ska redovisas till kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-

10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur 

kommuner kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar 

kommer i tillämpliga delar att beaktas i kommunens arbete. 

Beaktandet av olika ekosystemtjänster är i dag en naturlig del av 

planeringsarbetet och kommer att behandlas i arbetet. 

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

enligt förslaget ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att 

motionen ska anses vara besvarad.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 
 

Protokollsutdrag kf § 71/20. 

Motion från Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP)om att ta 

fram en grönstrukturplan för Mariestads kommun.         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

 
Expedieras till: 
Motionärerna  
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
 



Datum: 2020-07-10 
Dnr: KS 2020/256 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Svar på motion om att ta fram en grönstrukturplan 

för Mariestads kommun

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge chefen för sektor 

samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för 

Mariestads kommun. Förslag till projektplan för arbetet ska redovisas till 

kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-10-31. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till  kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslut 2020-08-19, att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) har i en gemensam motion till 

kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar fram en grönstrukturplan som 

inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. Grönstruktur- 

programmet föreslås även innehålla en strategi för hur kommunen ska säkerställa 

att förlorade ekosystemtjänster ersätts när grönområden tas i anspråk för 

bebyggelse och liknande.  

Kommunfullmäktige har i beslut 2020-06-15, kf § 71, överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras att 

ärendet ska hanteras parallellt med ett medborgarförslag från Ada Arenander om 

att kommunen ska ta fram en grönplan. 

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige år 

2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 

genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar 

av kommunens parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 

värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är idag 

inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-10, Ksau § 192, att ge 

kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att det 

harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 
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Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar blivit fördröjt 

och 2018-12-19, § 192, beslutade KSau att återta uppdraget. Skälet var att arbetet 

med grönplanen istället skulle integreras i arbetet med den grön- och blåplan som 

anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle genomföras under innevarande 

mandatperiod, men någon närmare tidplan för arbetets genomförande angavs 

inte. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår nu att KSau ger chefen för 

sektorsamhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för 

kommunen. Projektplan för arbetet ska redovisas till kommunstyrelses 

arbetsutskott senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner 

kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga 

delar att beaktas i kommunens arbete. Beaktandet av olika ekosystemtjänster är i 

dag en naturlig del av planeringsarbetet och kommer att behandlas i arbetet. 

Under förutsättning att KSau beslutar enligt förslaget ovan föreslås 

kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad. 

 

Underlag för beslut 

Sektor samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse 2020-07-10 

Kommunfullmäktige 2020-06-15, Kf § 71. 

Motion från Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP)om att ta fram en 

grönstrukturplan för Mariestads kommun. 

 

Beslutet ska skickas till:  

Motionärerna Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) 

Samhällsbyggnadschefen 

 

 

 

 

Thomas Johansson  

Samhällsbyggnadschef 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 71 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  

  

Motion om att ta fram en grönstrukturplan (KS 2020/256)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Noteras att ärendet ska hanteras parallellt med medborgarförslag, diarienummer 
KS 2020/230. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) konstaterar i en gemensam 
motion att det i den av kommunfullmäktige antagna Översiktsplanen står att 
det ska tas fram en grönstrukturplan för kommunen. Motionärerna föreslår att 
kommunen tar fram en sådan plan som inkluderar en kartläggning av 
kommunens ekosystemtjänster, att denna plan används i den fysiska 
planeringen och att grönstrukturplanen ska innehålla en strategi för hur 
kommunen säkerställer att förlorade ekosystemtjänster ersätts när grönområden 
tas i anspråk för bland annat bebyggelser. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 146                                                   Dnr 2020/00230  

Medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en grönplan 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till beslut i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 19 augusti 2020, § 265, att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.  

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska pausa planarbetet och ta fram en så 
kallad ”grönplan” där Mariestads natur värderas utifrån natur- och rekreationsvärden. 
Denna grönplan kan därefter ligga till grund för kommunens fortsatta planarbete. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 70, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras att 
ärendet ska hanteras parallellt med den motion om grönstrukturplan som Britta 
Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) gemensamt lämnat till kommunfullmäktige. I 
motionen föreslås att kommunen tar fram en grönstrukturplan som inkluderar en 
kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. Grönstruktur- programmet 
föreslås även innehålla en strategi för hur kommunen ska säkerställa att förlorade 
ekosystemtjänster ersätts när grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande.  

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige år 
2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 
genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar av 
kommunens parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 
värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är idag inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, att ge 
kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att det 
harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar fördröjts och den 
19 december 2018, § 192, beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återta 
uppdraget. Skälet var att arbetet med grönplanen istället skulle integreras i arbetet 
med den grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle 
genomföras under innevarande mandatperiod, men någon närmare tidplan för 
arbetets genomförande angavs inte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 augusti 2020 beslutat att ge chefen för 
sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för 
kommunen. Förslag till projektplan för arbetet ska redovisas till kommunstyrelses 
arbetsutskott senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner kan 
arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga delar att 
beaktas i kommunens arbete.  
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Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19, § 265 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 19 augusti 2020, 
§ 265, att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett förslag till grön- och 
blåplan för Mariestads kommun.  

Förslag till projektplan kommer att redovisas till arbetsutskottet senast under oktober 
2020. Förslaget till kommunfullmäktige är därför att kommunfullmäktige beslutar att 
motionen i och med detta ska anses vara   

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 § 266/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 

Protokollsutdrag kf § 71/20 

Medborgarförslag om en grönplan 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Förslagsställaren) 
(Britta Wänström (V)) 
(Mats Karlsson (MP)) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-08-10 
Dnr: KS 2020/00230   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag om att kommunen ska ta fram 
en grönplan 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslut den 19 augusti 2020, att medborgarförslaget ska 

anses vara besvarat.           

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska pausa planarbetet 

och ta fram en så kallad ”grönplan” där Mariestads natur värderas 

utifrån natur- och rekreationsvärden. Denna grönplan kan därefter 

ligga till grund för kommunens fortsatta planarbete. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 15 juni 2020, kf § 70, 

överlämnat ärendet till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) 

för beredning. I beslutet noteras att ärendet ska hanteras parallellt 

med den motion om grönstrukturplan som Britta Wänström (V) och 

Mats Karlsson (MP) gemensamt lämnat till kommunfullmäktige. I 

motionen föreslås att kommunen tar fram en grönstrukturplan som 

inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom kommunen. 

Grönstruktur- programmet föreslås även innehålla en strategi för hur 

kommunen ska säkerställa att förlorade ekosystemtjänster ersätts när 

grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande.  

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av 

kommunfullmäktige år 2009. Programmet består av två delar, del 1 

innehåller syfte, mål, analys, genomförande, beskrivning av 

rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar av kommunens 

parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 

värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är 

idag inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 maj 2017, § 192, 

att ge kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera 
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grönprogrammet så att det harmonierar med övriga aktuella 

styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar 

fördröjts och den 19 december 2018, § 192, beslutade 

kommunstyrelsens arbetsutskott att återta uppdraget. Skälet var att 

arbetet med grönplanen istället skulle integreras i arbetet med den 

grön- och blåplan som anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle 

genomföras under innevarande mandatperiod, men någon närmare 

tidplan för arbetets genomförande angavs inte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 augusti 2020 beslutat att 

ge chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag 

till grön- och blåplan för kommunen. Förslag till projektplan för 

arbetet ska redovisas till kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-

10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur 

kommuner kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar 

kommer i tillämpliga delar att beaktas i kommunens arbete.  

Kommunfullmäktige föreslås, med hänvisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslut den 19 augusti 2020, besluta att 

medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-10 
 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-10 

Protokollsutdrag kf § 71/20 

Medborgarförslag om en grönplan         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Förslagsställaren 
Britta Wänström (V) 
Mats Karlsson (MP) 
Samhällsbyggnadschefen  
 



Datum: 2020-07-10 
Dnr: 2020/230 
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Sektor samhällsbyggnad 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om en grönplan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslut 2020-08-19, att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Bakgrund 

Ada Arenander har i medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att 

kommunen ska pausa planarbetet och ta fram en så kallad ”grönplan” där 

Mariestads natur värderas utifrån natur- och rekreationsvärden. Denna grönplan 

kan därefter ligga till grund för kommunens fortsatta planarbete. 

Kommunfullmäktige har i beslut 2020-06-15, kf § 70, överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. I beslutet noteras att 

ärendet ska hanteras parallellt med den motion om grönstrukturplan som Britta 

Wänström (V) och Mats Karlsson (MP) gemensamt lämnat till  

kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen tar fram en 

grönstrukturplan som inkluderar en kartläggning av ekosystemtjänster inom 

kommunen. Grönstruktur- programmet föreslås även innehålla en strategi för hur 

kommunen ska säkerställa att förlorade ekosystemtjänster ersätts när 

grönområden tas i anspråk för bebyggelse och liknande.  

Gällande grönprogram för Mariestads kommun antogs av kommunfullmäktige år 

2009. Programmet består av två delar, del 1 innehåller syfte, mål, analys, 

genomförande, beskrivning av rollfördelning m.m. Del 2 innehåller beskrivningar 

av kommunens parker och grönområden. För varje område ges en beskrivning, 

värdering och förslag till bevarande/utveckling. Grönprogrammet är idag 

inaktuellt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-10, KSau § 192, att ge 

kommunchefen i uppdrag att revidera och uppdatera grönprogrammet så att det 

harmonierar med övriga aktuella styrdokument. 

Arbetet med revideringen av grönplanen har av olika anledningar fördröjts och 

2018-12-19, § 192, beslutade KSau att återta uppdraget. Skälet var att arbetet med 
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grönplanen istället skulle integreras i arbetet med den grön- och blåplan som 

anges i översiktsplan 2030. Arbetet skulle genomföras under innevarande 

mandatperiod, men någon närmare tidplan för arbetets genomförande angavs 

inte. 

KSau har 2020-08-19 beslutat att ge chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag 

att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för kommunen. Förslag till projektplan 

för arbetet ska redovisas till kommunstyrelses arbetsutskott senast 2020-10-31. 

Naturvårdsverket och Boverket, har tagit fram vägledningar för hur kommuner 

kan arbeta med grön- och blåplaner. Dessa vägledningar kommer i tillämpliga 

delar att beaktas i kommunens arbete.  

Kommunfullmäktige föreslås, med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslut 2020-08-19, besluta att medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Underlag för beslut 

Sektor samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse 2020-07-10 

Kommunfullmäktige 2020-06-15, Kf § 71. 

Medborgarförslag från Ada Arenander om en grönplan. 

 

Beslutet ska skickas till:  

Ada Arenander, Vadsbovägen 17, 542 32 Mariestad 

Britta Wänström (V)  

Mats Karlsson (MP) 

Samhällsbyggnadschefen 

 

Thomas Johansson  

Samhällsbyggnadschef 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

Sida 1 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 70 Dnr 2020/00047  

Anmälan av nya medborgarförslag 

  

Medborgarförslag om en ”grönplan” (KS 2020/230) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
(sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

2. Ärendet ska ha hanteras parallellt med motion om grönstrukturplan. 
(Diarienummer KS 2020/256) 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska pausa planarbetet 
och ta fram en så kallad ”grönplan” där Mariestads natur värderas utifrån natur- 
och rekreationsvärden. Denna grönplan kan därefter ligga till grund för 
kommunens fortsatta planarbete. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar att medborgarförslaget ska hanteras på samma sätt 
som motionen om grönstrukturplan (inlämnad av V och MP) som anmäls till 
kvällens kommunfullmäktige. Det innebär att ärendet ska beredas i 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) och att beslut tas i 
kommunfullmäktige och att beslut om såväl medborgarförslaget som motionen 
ska beslutas på samma sammanträde så att hanteringen harmoniserar mellan 
båda dessa två ärenden.  
 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp Britta Wänströms (V) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Wänströms (V) yrkande. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 

 









 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 149                                                   Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt 
sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 
framfört önskemål om utökat boende för gamla/äldre psykiskt sjuka personer. 
Förslag gavs om att bygga ut så att fler platser skulle bli tillgängliga.  
 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018 överlämnat ärendet till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att 
besluta att förslaget skulle anses som besvarat. I svaret till kommunfullmäktige 
beskrevs att verksamheten redan sedan tidigare uppmärksammat att det finns ett 
behov av ett ökat antal platser för den målgruppen som förslagsställarna tar upp i sitt 
medborgarförslag och även med en delvis ändrad inriktning. Det uppgavs att sektorn 
hade för avsikt att genomföra en utredning som omfattar en beskrivning av 
målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till individ- och familjeomsorgens 
befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Med anledning av ovanstående, 
beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde den 16 april 2019, § 55, att förslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2019, § 44, att 
återremittera ärendet för vidare utredning med motiveringen att socialnämnden 
saknade underlag vid tillfället de fattade beslutet om medborgarförslaget, samt även 
för att ge förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag på medborgarförslaget. 

Socialnämnden hanterade återigen ärendet. Då frågan behövde belysas ytterligare 
valde kommunens centrala beredning att invänta vidare diskussioner i kommunens 
centrala lokalstyrgrupp.  

Medborgarförslaget har därefter återaktualiserats av förslagsställarna till 
kommunfullmäktige under början av 2020. Socialnämnden har i beslut den 24 mars 
2020 föreslagit kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då lokalfrågan 
kommer att aktualiseras i den kommunövergripande strategiska lokalgruppen.  

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.      



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 284/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Protokollsutdrag sn § 53/20 

Protokollsutdrag sn § 103/19 

Protokollsutdrag sn § 77/19  

Protokollsutdrag ks § 107/19 

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Protokollsutdrag kf § 44/19 

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Medborgarförslag 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Förslagsställarna) 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-08-20 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för 
äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.          

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun har i medborgarförslag till 

kommunfullmäktige framfört önskemål om utökat boende för 

gamla/äldre psykiskt sjuka personer. Förslag gavs om att bygga ut så 

att fler platser skulle bli tillgängliga.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018 överlämnat 

ärendet till socialnämnden för beredning. Socialnämnden föreslog 

kommunfullmäktige att besluta att förslaget skulle anses som besvarat. 

I svaret till kommunfullmäktige beskrevs att verksamheten redan 

sedan tidigare uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat 

antal platser för den målgruppen som förslagsställarna tar upp i sitt 

medborgarförslag och även med en delvis ändrad inriktning. Det 

uppgavs att sektorn hade för avsikt att genomföra en utredning som 

omfattar en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i 

förhållande till individ- och familjeomsorgens befintliga verksamheter, 

lokalisering och kostnader. Med anledning av ovanstående, beslutade 

socialnämnden vid sitt sammanträde den 16 april 2019, § 55, att förslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 

2019, § 44, att återremittera ärendet för vidare utredning med 

motiveringen att socialnämnden saknade underlag vid tillfället de 

fattade beslutet om medborgarförslaget, samt även för att ge 

förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag på 

medborgarförslaget. 
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Socialnämnden hanterade återigen ärendet. Då frågan behövde 

belysas ytterligare valde kommunens centrala beredning att invänta 

vidare diskussioner i kommunens centrala lokalstyrgrupp.  

Medborgarförslaget har därefter återaktualiserats av förslagsställarna 

till kommunfullmäktige under början av 2020. Socialnämnden har i 

beslut den 24 mars 2020 föreslagit kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget då lokalfrågan kommer att aktualiseras i den 

kommunövergripande strategiska lokalgruppen.  

Underlag för beslut 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 
 

 Protokollsutdrag sn § 53/20 
 

 Protokollsutdrag sn § 103/19 
 

 Protokollsutdrag sn § 77/19  
 

 Protokollsutdrag ks § 107/19 
 

 Protokollsutdrag kf § 3/20 
 

 Protokollsutdrag kf § 44/19 
 

 Protokollsutdrag kf § 111/18 
 

 Medborgarförslag         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Förslagsställarna)  



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-03-24 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 53                                                   Dnr 2020/00051  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre 
psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.       

Bakgrund 

Behovet av ett boende för psykiskt sjuka äldre är en prioriterad fråga för 
socialnämnden. Det pågår att intensivt arbete i samverkan med andra berörda 
verksamheter i kommunen för att hitta lämpliga lokaler som motsvarar de 
behov som de framtida boende har. 
 
Frågan var uppe till behandling på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 
så sent som den 18 februari 2020 då nämnden fattade beslut om att lokalfrågan 
ska aktualiseras i den kommunövergripande strategiska lokalgruppen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 

Medborgarförslag, 2019-12-18       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-17 
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Socialnämnden 

Sn § 103                                                   Dnr 2019/00008  

Remissvar avseende Medborgarförslag om att bygga ut 
boendet för äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget om utbyggnad av boendet på Krontorpsvägen 17 i 
Mariestad. 
 
Intentionerna i medborgarförslaget kan dock anses uppnådda i och med att socialnämnden 
fattat beslut om att inrätta en särskild avdelning för äldre med psykisk sjukdom på det 
särskilda boendet Alen och flytta verksamheten på boendet Krontorp dit. Den nya 
lokaliseringen innebär att verksamheten kan utökas med fler platser samt även att 
verksamheten får lokaler som är bättre anpassade efter målgruppens behov.       

Bakgrund 

Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett 
omfattande vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet 
Krontorp som idag har sex boendeplatser. Yvonne Stridh och Carina 
Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag där de föreslår att 
boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att överlämna medborgarförslaget 
till socialnämnden för beredning (Kf § 111/18). Ärendet har beretts av individ- 
och familjeomsorgschef Anette Karlsson. 
 
I svaret till kommunfullmäktige beskrivs att verksamheten redan sedan tidigare 
uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal platser för den 
målgruppen som förslagsställarna tar upp i sitt medborgarförslag och även med 
en delvis ändrad inriktning. Sektorn har därför för avsikt att genomföra en 
utredning som omfattar en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i 
förhållande till individ- och familjeomsorgens befintliga verksamheter, 
lokalisering och kostnader.  
 
Med anledning av ovanstående, beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde 
2019-04-16 (Sn § 55/9) att förslå fullmäktige att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat.  
 
Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-06-17 (Kf § 44/19) att 
återremittera ärendet för vidare utredning med motiveringen att socialnämnden 
saknade underlag vid tillfället de fattade beslutet om medborgarförslaget samt 
även för att ge förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag av 
medborgarförslaget. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Under våren 2019 har en lokalutredning gjorts inom sektor stöd och omsorg 
med syfte att kartlägga de behov av lokaler som finns och hur dessa mest 
effektivt kan användas för att enskilda ska få sina behov tillgodosedda.  
Boendet Krontorp, på Krontorpsvägen 17, har varit en del i den 
lokalutredningen. Socialnämnden har, i tiden efter att fullmäktige behandlade 
medborgarförslaget, hanterat och beslutat om den genomförda 
lokalutredningen. 
 
Vid sammanträdet 2019-06-18 (Sn § 77/19) beslutade socialnämnden att flytta 
verksamheten på Krontorpsvägen 17 till en avdelning på Alen. På detta sätt 
utökas antalet platser från 6 till 12. Alens utformande är mer anpassat efter 
målgruppens behov och dessutom utökas antalet platser på boendet. I och med 
detta uppfylls medborgarförslagets intentioner. 
 
Nedan delges utdrag från den genomförda lokalutredningen för individ- och 
familjeomsorgens verksamheter 2019, daterad 2019-05-16 avseende boendet för 
vuxna med psykisk funktionsnedsättning på Krontorpsvägen 17. 

Krontorp 

Bostad med särskild service, sex platser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. De 
boende börjar åldras och har mer omvårdnadsbehov än tidigare.  Tidigare erfarenheter visar 
att det är svårt att tillgodose den målgruppens behov i ordinarie äldreomsorg, de har andra 
behov. Lokalerna är inte anpassade för att bedriva äldreomsorg, det saknas lyftar osv. Det 
finns dessutom behov av fler platser för målgruppen. Ett alternativ kan vara att bygga ut och 
bygga om befintliga lokaler.  

Det finns framtagna ritningar för ett större boende, med ytterligare åtta platser. 

Alen 

Det nybyggda särskilda boendet Alen består av fyra avdelningar. För närvarande är endast 
två avdelningar belagda. Här finns en outnyttjad resurs.  

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-08-12, ”Remissvar 
avseende Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt sjuka på 
Krontorpsvägen 17 i Mariestad” 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-06-17, Kf § 44 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-06-18, Sn § 77        

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 

 







 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 107                                                   Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt 
sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att det finns en pågående utredning inom sektor 
stöd och omsorg om boende för äldre med psykisk funktionsnedsättning. 
Medborgarförslagets intentioner kommer att prövas i detta arbete. 

2. Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.  

Bakgrund 

Yvonne Stridh och Carina Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgarförslag 
där de föreslår att boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, § 111,  överlämnat 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Ärendet har beretts av individ- 
och familjeomsorgschefen och därefter hanterats i socialnämnden. Socialnämnden 
föreslår den 16 april 2019, § 55, att kommunfullmäktige ska besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat. Detta med hänvisning till pågående utredning inom 
sektor stöd och omsorg som vänder sig till den aktuella målgruppen som 
förslagsställaren avser. 

Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande 
vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet Krontorp, med 
idag sex boendeplatser. 

Verksamheten har uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal platser 
för den målgruppen och med en delvis ändrad inriktning. Sektor stöd och omsorg 
har påbörjat arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, vilket behöver omfatta en 
beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till vård- och 
omsorgs befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Efter att 
beslutsunderlag finns framtaget kommer ärendet beredas för beslut i socialnämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ks § 107 (forts.) 

 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp yrkandet om återremiss och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

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

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 180/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 

 Protokollsutdrag sn § 55/19 

 Protokollsutdrag kf § 111/18 

 Medborgarförslag från Yvonne Stridh och Carina Thunström 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden, nämndsekr. Helena Andersson) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
(Yvonne Stridh, Mariestad) 
(Carina Thunström, Mariestad) 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

Sida 1 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 44 Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre 
psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning med 
motiveringen att socialnämnden saknade underlag vid tillfället de fattade beslut 
om medborgarförslaget samt även för att ge förslagsställarna beslut i form av 
bifall eller avslag av medborgarförslaget.     

Bakgrund 

Yvonne Stridh och Carina Thunström i Mariestad har lämnat in ett medborgar-
förslag där de föreslår att boendet på Krontorpsvägen 17 ska byggas ut.  
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018, Kf § 111,  överlämnat 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Ärendet har beretts av 
individ- och familjeomsorgschefen och därefter hanterats i socialnämnden. 
Socialnämnden föreslår den 16 april 2019, Sn § 55, att kommunfullmäktige ska 
besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat. Detta med hänvisning till 
pågående utredning inom sektor stöd och omsorg som vänder sig till den 
aktuella målgruppen som förslagsställaren avser. 
 
Personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett 
omfattande vårdbehov kan beviljas särskilt boende som kan utföras på boendet 
Krontorp, med idag sex boendeplatser. 
 
Verksamheten har uppmärksammat att det finns ett behov av ett ökat antal 
platser för den målgruppen och med en delvis ändrad inriktning. Sektor stöd 
och omsorg har påbörjat arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, vilket 
behöver omfatta en beskrivning av målgrupp, verksamhetens inriktning i 
förhållande till vård- och omsorgs befintliga verksamheter, lokalisering och 
kostnader. Efter att beslutsunderlag finns framtaget kommer ärendet beredas 
för beslut i socialnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige konstaterar att det finns en pågående utredning inom 
sektor stöd och omsorg om boende för äldre med psykisk 
funktionsnedsättning. Medborgarförslagets intentioner kommer att prövas i 
detta arbete. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

Sida 2 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 44 (forts). 

_______________________________ 

 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.  

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Clausson (S) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för 
fortsatt utredning med motiveringen att socialnämnden saknade underlag vid 
tillfället de fattade beslut i ärendet samt även för att kunna ge förslagsställarna 
beslut i form av bifall eller avslag av medborgarförslaget.  
 
Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige 
godkända propositionsordning:  
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i 
enlighet med Sebastian Claussons (S) förslag och återremittera ärendet röstar 
nej.   
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 16 nej-röster. 3 ledamöter är 
frånvarande. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att återremittera ärendet genom så 
kallad minoritetsåterremiss.   
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.       

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 107/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02 
 
Protokollsutdrag sn § 55/19 
 
Medborgarförslag från Yvonne Stridh och Carina Thunström 

Expedieras till: 
Socialnämnden, Helena Andersson, Yvonne Stridh, Carina Thunström 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-18 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 77                                                   Dnr 2019/00142  

Lokalutredning - individ-och familjeomsorgens 
verksamheter 2019 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de förslag som framkommit i 
utredningen och ger verksamheten i uppdrag att verkställa enligt utredningens 
resultat men avvakta med flytt av Pilen. 
 
Socialnämnden beslutar att avvakta kostnadsunderlag innan beslut tas om flytt 
av Härbärget till Mariehöjd.      

Bakgrund 

Lokalutredning har genomförts inom avdelningen Individ- och familjeomsorg i 
syfte att minska kostnaderna för lokaler. Utredningen har gjorts i ett 
sammanhang av att hitta nya sätt att arbeta som har arbetats in i utredningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med arbetsutskottets förslag. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-05-23, 
Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019  

Dokument: Lokalutredning – individ- och familjeomsorgens verksamheter 2019 
upprättad av individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson, 2019-05-16    

 

Expedierats till: 
Socialchef Karin Utbo 
Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson 

 









 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-03-04  
Dnr: 2020/00051   

Sida: 1 (1) 
 

 

  

 

 Sektor stöd och omsorg 
Karin Utbo 
Socialchef 
 
 

Socialnämnden 

 

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för 
äldre psykiskt sjuka på Krontorpsvägen 17  

Socialchefens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.           

Bakgrund 

Behovet av ett boende för psykiskt sjuka äldre är en prioriterad fråga för 
socialnämnden. Det pågår att intensivt arbete i samverkan med andra berörda 
verksamheter i kommunen för att hitta lämpliga lokaler som motsvarar de 
behov som de framtida boende har. 
 
Frågan var uppe till behandling så sent som 18 februari då nämnden fattade 
beslut om att lokalfrågan ska aktualiseras i den kommunövergripande 
strategiska lokalgruppen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-03-04 
 
Medborgarförslag, 2019-12-18         
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo  
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 150                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Mariestadspartiet 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mariestadspartiets ansökan om partistöd 
för år 2020.   

 

Det noteras att partiet inte genomfört något årsmöte. Inför nästa års ansökan om 
partistöd förutsätts att årsmötet hanterar granskningen för att på så vis tillstyrka 
frågan om ansvarsfrihet.  

Bakgrund 

Den 30 juni 2020 inkom Mariestadspartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  

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 § 285/20 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01      

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Mariestadspartiet, 2020-06-29 

 

Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomiavdelningen) 
(Mariestadspartiet) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-07-01 
Dnr: KS 2020/00149   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Mariestadspartiet 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Den 30 juni 2020 inkom Mariestadspartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  
 
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 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2020-07-01, 
Partistöd till Mariestadspartiet 2020       
 

Kristofer Svensson 
kommunchef   
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Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Mariestadspartiet 
 







 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-08-18 
Dnr: KS 2020/00283   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Administrativa enheten 
Eleonor Hultmark 

Kommunfullmäktige 

 

Representant till Samordningsförbundet 
Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges utser  XXXXX som representant till styrelsen för 
Samordningsförbundet Skaraborg för mandatperioden 2019-2022, med start 
2021-01-01.       

Bakgrund 

De tre samordningsförbunden i Skaraborg blir från och med den 1 januari 2021 
ett gemensamt förbund; Samordningsförbundet Skaraborg. 
 
Enligt den nya förbundsordningen ska förbundet ledas av en styrelsen 
bestående av fyra ledamöter och sexton ersättare. Ledamöter och ersättare väljs 
för fyra år räknat från den 1 januari i året efter det år då val till fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Representanter utses av Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Kommunerna utser en ordinarie ledamot och tretton ersättare. Den av 
kommunerna utsedda ledamoten utses för ett år i taget efter ett bland 
kommunerna roterande schema. 
 
När de tre samordningsförbunden går samman avvecklas de tre tidigare 
förbunden, vilket sker under första delen av 2021. De tidigare förbunden har 
innan dess att bland annat hantera ärenden om förbundens årsredovisning samt 
ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Till det nya samordningsförbundet har Mariestads kommun att antingen utse en 
ny representant, alternativt välja att representant för det tidigare förbundet 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, även ska ingå i det nya 
samordningsförbundet.  
 
Utsedd representant ska meddelas Samordningsförbundet senast den 31 
oktober 2020.  

Underlag för beslut 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-18 
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Skrivelse från P-O Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund         
 

Eleonor Hultmark 
Handläggare   

Expedieras till: 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 532 32 Skara  
svsfinsam@svsfinsam.se 
Den valda representanten 
 
 

mailto:svsfinsam@svsfinsam.se


Från: P-O Hermansson <po_hermansson@hotmail.com> 
Skickat: den 6 juli 2020 17:07 
Till: kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se; Info Gullspångs kommun; 

gotene.kommun@gotene.se; kommunen@hjo.se; kommun@karlsborg.se; 
kommun@lidkoping.se; Info Mariestads kommun; skara.kommun@skara.se; 
skovdekommun@skovde.se; kommun@tibro.se; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; Info Töreboda kommun; 
vara.kommun@vara.se 

Ämne: Samordningsförbundet Skaraborg 
 
Kategorier: Eleonor 
 
Samordningsförbundet          Samordningsförbundet          Samordningsförbundet 
    Västra Skaraborg                     Östra Skaraborg                      Norra Skaraborg 

 
REPRESENTANT TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKARABORG 
 
TRE SAMORDNINGSFÖRBUND I SKARABORG PLANERAR FÖR SAMGÅENDE 
Beslut har nu fattats hos samtliga medlemmar i de tre samordningsförbunden i Skaraborg att gå samman 
och bilda Samordningsförbundet Skaraborg från och med 1 januari 2021. 
Man har också beslutat om den nya förbundsordning som ska gälla från och med 1 januari 2021. 
Avseende representation från medlemmarna i det nya förbundet framgår det av 5§ och 14§ följande: 
”5§ Styrelsen 
Förbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och 16 ersättare. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser vardera en ordinarie 
ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en ordinarie ledamot och 13 ersättare.  
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1januari året efter det år då val till 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Den av kommunerna utsedda ledamoten väljs för ett år i 
taget efter ett bland kommunerna roterande schema. 
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen 
beslutar.  
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.  
Styrelsen ska inrätta en styrelseberedning som ska bestå av en representant från Försäkringskassan en 
representant från Arbetsförmedlingen, en representant från Västra Götalandsregionen och tre 
representanter från kommunerna. Styrelseberedningen ska utses bland styrelsens ledamöter och 
ersättare. 
 
14§ Revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje medlems räkning.  
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska utses en gemensam revisor. Kommunerna ska utse en 
gemensam revisor och Västra Götalandsregionen ska utse en revisor. 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 
Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 § i denna 
förbundsordning. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL.” 
 



 
För att förbereda att allt kan starta upp som planerat den 1 januari 2021 ber vi er att snarast men senast 
den 31 oktober 2020 meddela er representant. Detta gör ni skriftligen till:   

 
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

                         Malmgatan 36 
                         532 32 Skara. 
                         e-mail: svsfinsam@svsfinsam.se 
 
Som en del i detta arbete har man också enats om hur representationen i styrelse, beredning och 
revision ska vara sammansatt vilket framgår nedan. 
 
Hälsningar 

- Gunilla Druve Jansson, Ordförande Samordningsförbundet Västra Skaraborg 
- Louise Samuelsson, Ordförande Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
- Anette Karlsson, Ordförande Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

 

 

ÅR ORDF 
VICE 
ORDF LEDAMÖTER 

STYRELSEBEREDNING förutom 
VGR,FK,AF KOMMUNREVISOR 

2021 VGR Essunga FK, AF Gullspång, Falköping, Götene Falköping 

2022 VGR Falköping FK, AF Mariestad, Hjo, Lidköping Gullspång 

2023 FK Gullspång AF, VGR Töreboda, Karlsborg, Skara Götene 

2024 FK Götene AF, VGR Gullspång, Skövde, Vara Hjo 

2025 AF Hjo FK, VGR Mariestad, Tibro, Essunga Karlsborg 

2026 AF Karlsborg FK, VGR Töreboda, Tidaholm, Götene Lidköping 

2027 VGR Lidköping FK, AF Essunga, Falköping, Gullspång Mariestad 

2028 VGR Mariestad FK, AF Götene, Hjo, Karlsborg Skara 

2029 FK Skara AF, VGR Lidköping, Mariestad, Skövde Skövde 

2030 FK Skövde AF, VGR Tibro, Tidaholm, Töreboda Tibro 

2031 AF Tibro FK, VGR Skara, Vara, Essunga Tidaholm 

2032 AF Tidaholm FK, VGR Falköping, Gullspång, Götene Töreboda 

2033 VGR Töreboda FK, AF Hjo, Karlsborg, Lidköping Vara 

2034 VGR Vara FK, AF Mariestad, Skara, Skövde Essunga 
    O. S. V   O. S. V O. S. V 

 
För eventuella frågor kontakta: 
P-O Hermansson 
Email: po_hermansson@hotmail.com 
Tel: 070 511 00 20 
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