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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 89                                                   Dnr 2020/00389  

Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre 
piren mellan norra och östra hamnen. 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan 
utreds vidare i arbetet med Hamnutvecklingsplanen.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga ett soldäck och 
badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut (Kf § 102/20). 

I arbetet med Hamnutvecklingsplanen har det tittas på att skapa attraktivare miljöer 
och mötesplatser i östra hamnen och vid norra piren. Ett soldäck skulle kunna vara 
ett bra alternativ till mötesplats. En brygga vid norra piren mellan norra och östra 
hamnen skulle kunna tillgodose möjligheten att komma ner till vattnet där inte båtar 
ligger förtöjda eller färdas.  

Med den vattenkvalité som är vid norra piren kan i dagsläget inte en badplats 
anläggas. En brygga vid norra piren skulle kunna tillgodose möjligheten för 
radiostyrda båtar att segla utan att komma i konflikt med större båtar. En plats att 
segla radiostyrda båtar vid norra piren skulle möjliggöra arrangemang av större 
tävlingar i Mariestads hamn.  

Ett soldäck och en brygga vid yttre piren skulle vara ett bra tillskott i Mariestads 
hamn för såväl turister, invånare i Mariestad och segelintresserade. Möjligheten till att 
bygga ett soldäck och brygga vid yttre piren bör utredas vidare i arbetet med 
Hamnutvecklingsplanen.  

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 § 96/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 Medborgarförslag om att 
göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen  

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2021-05-05 Medborgarförslag 
om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen 

Kf § 102/20 Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren 
mellan norra och östra hamnen 

Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra 
och östra hamnen 

 

 
Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad- anmälan 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 125                                                   Dnr 2021/00144  

Medborgarförslag om att flytta statyn "Pomona"  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att flytta skulpturen 
Pomona då den inte är i kommunal ägo.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag föreslagit att statyn 
Pomona, som idag är placerad vid Länsstyrelsen på Hamngatan 1, ska flyttas.  
Förslagsvis skulle den kunna flyttas till Esplanaden som förslagsställaren anser åter 
blivit en vacker och blommande plats för konstutställningar ute i det fria. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har beretts av kommunens 
kultursamordnare. 

Skulpturen Pomona är inte i kommunal ägo och kultursamordnaren föreslår därför 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 32/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26 

Bilaga 1: E-post från Statens konstråd 

Bilaga 2: E-post från Länsstyrelsen 

Bilaga 3: Fotografi på Skulpturen Pomona  

Protokollsutdrag Kf § 30/21 

Medborgarförslag 
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Expedieras till: 
Kultursamordnare Martin Hermansson  
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 124                                                   Dnr 2021/00146  

Medborgarförslag om att döpa tillbaka Bantorget till Kotorget 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har den 
14 oktober 2019, § 179, beslutat att kvarteret ska heta Cypressen.  

Bakgrund 

En invånare har i ett medborgarförslag föreslagit att Bantorget ska döpas om till 
Kotorget, ett namn som förslagsställaren menar säger mer om platsens historia. 
Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, § 30, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Ärendet har 
beretts av planenheten. 

Den aktuella platsen, Bantorget, är genom detaljplan för Bantorget m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun (1493-P2019/1) avsedd för bebyggelse (bostäder, 
centrum och vårdcentral). Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019, § 179, 
om nytt kvartersnamn i samband med att marken styckades av. Kvarteret har getts 
namnet Cypressen.  

Den aktuella platsen har historiskt använts som marknadsplats för kreatur och 
benämnts Kotorget. Bantorget har koppling till den närliggande järnvägen och 
tillhörande verksamhet, det är dock oklart när namnet myntades. Sedan mitten av 
1900-talet har området använts som parkeringsyta.  

Planenheten bedömer att det är olämpligt att döpa den aktuella platsen till Kotorget 
eftersom området är avsett att bebyggas och kommer heller inte att utgöra en allmän 
plats eller torg och föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning till 
detta. Vidare har kommunen beslutat att kvarteret heter Cypressen vilket därmed 
även får vara det officiella namnet.  

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 § 188/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

Protokollsutdrag kf § 30/21 
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Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 126                                                   Dnr 2021/00074  

Medborgarförslag om att öka kunskapen om den vikingatida 
historien  

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat då 
Mariestads kommun redan uppfyller medborgarförslagets intentioner.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
föreslagit att kommunen ska öka kunskapen om den vikingatida historien. 

Kommunfullmäktige i Mariestad den 29 mars 2021, § 30, överlämnat 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

Förslagsställaren framhåller att den lokala kunskapen om kommunens kvalificerade 
besöksmål och sevärdheter kan locka till inflyttning av privatpersoner och etablering 
av nya företag. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska följa upp förra årets 
introduktion genom att tydligt informera om folkbildningsprojektet ”Vägvisaren” 
exempelvis på kultursektorns, bibliotekets och museets hemsidor.  

Kommunens hemsidor har inte strukturen för att informera kring enskilda projekt. 
Turismavdelningen har arbetat fram en ny digital plattform där lokala historiska 
platser och sevärdheter ska marknadsföras och synliggöras. Webbplatsen har namnet 
Historiska – Mariestad (www.vastsverige.com/mariestad/historiska-mariestad/) 

En sammanfattning av ”Vägvisaren” kommer att finnas samt pdf:en som blir 
tillgänglig för nedladdning via webbsidan.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kfb § 31/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-25 

 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag om att öka kunskapen om den vikingatida historien 
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Expedieras till: 
Sektorchef ledning, Åsa Alvner 
Utvecklingschef, Jonas Johansson 
Kultur- och fritidschef, Tomas Ekström 
Bibliotek- och museichef, Linda Svensson 
Förslagsställare 
Fullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 127                                                   Dnr 2020/00285  

Medborgarförslag om en skatepark/pumptrackbana i 
hamnområdet 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget om att bygga en 
pumptrackbana. Förutsättningarna för att göra en kombinerad 
skatepark/pumptrack ska utredas vidare. 

2. Placeringen av pumptrackbanan ska vara vid Karlsholme.    

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i ett medborgarförslag föreslagit att 
kommunen ska bygga en skatepark/pumptrack vid hamnområdet, samt att inreda 
omgivningen med ett sjötema som förstärker Mariestad som sommarstad. Klass 4 c 
på Prismaskolan har också lämnat in ett medborgarförslag på samma tema och 
föreslår att kommunen ska bygga en skatepark vid Karlsholme där barn, ungdomar 
och vuxna kan åka kick-bike, BMX och skateboard. Eleverna har genomfört en 
marknadsundersökning på skolan och av de cirka 200 tillfrågade eleverna, var över 
180 av dessa positiva till en park. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 82, överlämnat förslaget 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Efter att förslaget överlämnats till 
kommunstyrelsen har ytterligare förslag från medborgare inkommit till kommunen 
med önskemål om byggnation av en pumptrackbana. 

Samhällsbyggnadschefen har berett ärendet. Pumptrack är en bana med kullar och 
sluttande kurvor där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt, 
istället för att trampa. På en sådan bana kan föraren öva sin balans och lära sig nya 
färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och 
färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan även 
användas. En pumptrack skapar således en naturlig gemensam samlingsplats för 
barn, ungdomar och föräldrar.  

En bana för pumptrack kan byggas i komposit eller i betong. Val av material är 
avhängigt av om lösningen ska byggas som en stationär installation eller om den ska 
vara möjlig att förflytta. Samhällsbyggnadschefen förslår att kommunstyrelsen ska 
besluta att ställa sig positiva till att bygga en skatepark/pumptrack. En sådan bana 
skulle lämpligen kunna placeras vid Karlsholme. 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 maj 2021 fick 
kommundirektören i uppdrag att ta fram kostnaderna för att bygga en 
pumptrackbana. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 
 

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

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Protokollsutdrag kf § 82/21 

Medborgarförslagen       

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls via kommunsekr.) 
Förslagsställarna 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 

Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 116                                                   Dnr 2021/00016  

Budget 2022 för Mariestads kommun med plan för 2023 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2022 samt flerårsplan för åren 2023-2024 i 
enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta 
och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 2 615 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina kommunala bolag för 
2022:  

 Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 940 000 000 kronor 

 VänerEnergi AB 375 000 000 kronor 

4. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag från och med den 1 januari 2022. Detta 
ersätter tidigare räntepåslag för 2021. 

5. Räntepåslag 2022 för VänerEnergi AB fastställs till 0,26 procent av bolagets nyttjade 
utlåningsram.  

6. Räntepåslag 2022 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,47 procent av 
bolagets nyttjade utlåningsram. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2022. 

8. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt gällande arvodesreglemente. 

9. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

10. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.  

11. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten 2022 för kapitalkostnader och 
förändringar inom reformpaket, samt förändringar av investeringsriktlinjer som 
påverkar budgeten mellan nämnder. 

12. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till berörda nämnder 
under år 2022.  

13. Kommunstyrelsen får rätt att revidera investeringsbudgeten utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsram, syfte att inte behöva ombudgetera 
investeringar mellan åren. Beslutet gäller från och med år 2021.  

14. Nämnderna ska informera om beslutad internbudget för år 2022 till kommunstyrelsen 
före decembers utgång.  

15. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska erhålla det 
generella statsbidraget för ökade krav inom övergripande ledningssystem om 4 kronor 
per kommuninvånare för 2021-2023.   
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16. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad budget för 2021 i enlighet med 
majoritetens förslag.      

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. 
Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens 
ledningsgrupp och överlämnas till den politiska beslutsprocessen. Överlämning 
genomfördes den 12 april 2021. 

Beslutspunkt 13 syftar till att ta bort hanteringen av ombudgeteringar mellan åren för 
att styra emot kommunfullmäktiges beslutade investeringsram respektive år. Syftet är 
också att erhålla en tydligare styrning och kontroll av investeringsprojekten kopplat till 
finansieringen. 

Detta medför en förändrad styrning av investeringsbudgeten under pågående budgetår. 
Förändringen blir att det sker en revidering av investeringsbudgeten efter 
delårsbokslutet i oktober. Revideringen sker inom kommunfullmäktiges beslutade 
investeringsram för innevarande år och nästkommande års budget. Efter revidering av 
investeringsram ska respektive investeringsbudget återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har i en hemställan begärt att få det 
statsbidrag som medlemskommunerna har erhållit för ökade krav på övergripande 
ledningssystem. Statsbidraget har inkommit till medlemskommunerna som en del i det 
generella statsbidraget. I specifikationen till det generella statsbidraget anges det att 4 
kr per invånare ska täcka de kostnaderna som kommunen har för att genomföra det 
ökade kravet på ett övergripande ledningssystem. Detta statsbidrag fördelas ut till 
kommunerna från och med år 2021- 2023.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker majoritetens förslag till budget samt 
majoritetens ändring av budget 2021. 

 

Janne Jansson (S) tillstyrker Socialdemokraternas budgetförslag samt 
Socialdemokraternas tilläggsanslag för 2021.  

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Vänsterpartiets budgetförslag.  
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Marie Engström Rosengren (V) yrkar vidare om följande tillägg till majoritetens 
ändring av budget 2021: 

 

Driftsbudget:  
Att utbildningsnämnden tillförs totalt 10 000 tkr (ytterligare 4 500 kr jämfört med 
majoritetspartiernas förslag). 

Att socialnämnden tillförs totalt 9 000 tkr (ytterligare 5 500 tkr jämfört med majoritetspartiernas 
förslag). Förslagen lämnas mot bakgrund av att det generella statsbidraget, enligt prognosen, blir 
högre jämfört med vad som budgeterats för år 2021.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) konstaterar att majoritetens förslag är 
huvudförslag. För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Janssons 
(S) och Engström Rosengrens (V) förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen utser Janne Janssons (S) yrkande med Socialdemokraternas 
budgetförslag till motförslag.  

 

Därefter ställer ordförande Johan Abrahamsson (M) huvudförslaget och motförslaget 
under proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
majoritetens förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer slutligen majoritetens förslag om 
reviderad budget 2021 mot Marie Engström Rosengrens (V) tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Underlag för beslut 

Majoritetspartiernas förslag till budget för Mariestads kommun år 2022 med flerårsplan 
för 2023-2024 
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Budgetunderlag till budget 2022 och plan 2023-2024 

Inledning 

I fastställd policy för verksamhet och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. Enligt 
mål- och budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommunchefens ledningsgrupp och 
överlämnas till den politiska beslutsprocessen. 

Nämnderna erhåller en budget för åren 2021 och 2022 vilket medför att nämnderna har 
haft kännedom om sin budgetram inför budgetunderlaget 2022. Däremot beslutar 
kommunfullmäktige om totala budgeten för 2022, vilket är förenligt med kommunallagen. 
Nämndernas budgetramar kommer att variera utifrån demografiska förändringar. 
Resursfördelning utifrån demografi fördelas till socialnämnden, utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. Beslut om riktlinjer för resursfördelning fattades i samband i mål- och 
budget 2020-2022.  

Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling 

Det är mycket osäkert hur konjunkturutvecklingen blir de kommande åren. Enligt Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) kommer det svaga konjunkturläget i Sverige att stärkas 
under 2021. Det som stärker ekonomin framåt är att vaccineringen är på gång i Sverige och 
även globalt. Detta medför också att utsikterna ser bättre ut för 2022. 

Konjunkturutvecklingen som är grunden till den skatteunderlagsprognos som SKR 
presenterar vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 
samhällsekonomin. Det är inte förrän 2024 som ett normalt konjunkturläge nås. 

I vår omvärld beror konjunkturutvecklingen på stor ovisshet kring hur smittspridningen, 

restriktioner och vaccinationsprogram kommer att utvecklas i olika länder, samt kring 

den ekonomiska politiken. Utveckling mot åter eskalerande smittspridning kan heller 

inte uteslutas. Risken är ju att individers fysiska distansering minskar och efterlevnaden 

av restriktioner avtar, dels utifrån ”pandemitrötthet”, men också om den inledda 

vaccinationsprocessen feltolkas och en normalisering inleds för tidigt. 

Sammanfattningsvis kommer prognoserna att vara mer osäkra än normalt ännu en tid.  

Kommunernas utveckling 

Kommunernas viktigaste inkomstkälla är skatteintäkterna, och det råder en stor 

osäkerhet i dessa prognoser för kommande år. Skatteintäkternas prognoser för 

kommande år vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska 

samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. 

Återhämtningen för sysselsättningen beräknas dock bli utdragen. Andelen arbetslösa 

bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.  
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Nedan visas en bild över skatteunderlagstillväxten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen ovan visar går den konjunkturåterhämtning (den heldragna svarta linjen) som 
inleddes under tredje kvartalet 2020 nu sparlåga till följd av pandemins andra våg. 
Prognosen visar att det dröjer en bit in på 2021 innan ekonomin åter får bättre fart och den 
totala effekten är att vi prognostiserar en klar förbättring av skatteunderlagstillväxten 2021. I 
SKR:s scenario innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stor ökning av arbetade 
timmar bortom prognosåret 2021, framförallt 2022 men även 2023 och 2024 antas 
utvecklingen på arbetsmarknaden stärkas. Det råder givetvis en stor osäker i SKR:s prognos 
över skatteunderlagstillväxten. Detta påverkar kommunernas prognoser det kommande åren 
och för att erhålla en god ekonomi i balans krävs det ett utrymme i budgeten för 
svängningar i skatteprognosen. 

Enligt SKR kommer den låga prisökningstakten perioden 2022-2024 att bestå. Den låga 
nominella skatteunderlagstillväxten räcker därmed till nästan lika stora ökningar av den 
skattefinansierade verksamheten som den gjort hittills under 2000-talet. 

Mariestads kommuns ekonomiska utveckling 

Mariestad kommun har ett kommunfullmäktigemål för den ekonomiska utvecklingen 

som lyder; Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk 

hushållning. Detta har medfört flera aktiva åtgärder, den främsta åtgärden är 

reformpaketet som beslutades i samband med budgeten 2020. Reformpaketet innebar 

en besparing om 95 miljoner kronor över en treårsperiod, 2020-2022. Detta medför att 

året 2022 är det sista året för genomförande av paketet. När beslutet fattades om 

reformpaketet kunde man inte ana att vi skulle få en världsomfattande pandemi. Detta 

har givetvis påverkat genomförandet av reformpaketet. Däremot har nämndernas ramar 

minskat enligt reformpaketet och i vissa fall har andra åtgärder vidtagits i stället för det 

som planerades. 

Mariestad kommun har de senaste åren fokuserat på att förbättra det ekonomiska 

förutsättningarna. Bland annat har följande åtgärder vidtagits: ny budgetprocess, ny 
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styrmodell samt koncernbank. Resultaten har visat sig i de två senaste årens bokslut, där 

vi kan utläsa att resultatet har ökat samt att soliditeten har förbättrats.  

Investeringsnivån har inte förändrats utan är kvar på samma nivå. Hur investeringarna 

finansieras är viktigt för att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi. De senaste årens goda 

resultat har finansierat en stor del av investeringarna, men har även krävt 

lånefinansiering. I analysen av investeringsnivån måste hänsyn tas till vad som 

investerats. Taxefinansierade investeringar hanterar investeringarna genom egen 

finansiering. Exploateringsinvesteringar kommer att till viss del generera intäkter genom 

t.ex. försäljning av tomter och mark. Skattefinansierade investeringar bör vara 

självfinansierade och ska generas av ökade verksamhetsbehov.  

Det har de senaste åren skett en ökning av exploateringsinvesteringar vilket beror på en 

ökad tillväxt i kommunen. Det är fler företagsetableringar samt en ökad efterfrågan på 

tomter. Detta kommer att på sikt även påverka behoven av nya investeringar i förskolor 

och skolor.  Nedan visas en bild över de senaste fem årens investeringsnivå.  

Investerings- och exploateringsredovisning 
(mkr) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Investeringar, skattefinansierad verksamhet 110,4 75,7 139,6 241,4 252,2 

Investeringar, taxefinansierad verksamhet exkl. 
exploatering 

26,4 26,2 -4,8 0,8 14,5 

Investeringar, exploateringsverksamhet 48,9 59,4 29,5 10,5 21,4 

Årets nettoinvesteringar  185,7 161,3 164,3 252,7 288,1 

Årets resultat + avskrivningar 109,6 80,0 88,7 68,5 53,4 

- i förhållande till årets nettoinvesteringar (%) 59,0 49,6 54,0 27,1 18,5 

  

Av ovanstående sammanställning kan vi utläsa för året 2020 att de skattefinansierade 

investeringarna är i nivå med självfinansieringsnivån dvs. 110 mkr.  

För att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är det 

viktigt att de finansiella målen uppnås. De finansiella målen anges under rubriken ”God 

ekonomisk hushållning”. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett övergripande finansiellt mål och fyra 

verksamhetsmål. Budgetunderlaget utgår från kommunfullmäktiges beslutade mål. 

Målen gäller över hela mandatperioden, plus ett år in i nya mandatperioden. Detta för 

att ge den nya majoriteten möjlighet att besluta om nya mål. Detta medför att 

nedanstående sammanställning även visar finansiella målen för år 2023.  

 Nedan följer kommentarer till respektive delmål utifrån budgetunderlaget. 
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk 
hushållning 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska 
det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ge 
uttryck för realism och handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet visar. För 
att stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst två procent per år och en lägre 
lånefinansiering till investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att 
mätas och följas upp årligen utifrån följande delmål: 

 Resultat ska vara minst två procent över mandatperioden 

 2020 2021 2022 

MÅL 2 % 2 %  3 % 

Uppfyllelse 3 %   

 

För år 2023 är målet två procent därefter får nytt beslut fattas. 

Kommentar utifrån budgetunderlaget 2022 

Målet om två procent uppnås över mandatperioden.  Vid bokslutet 2020 var resultatet 

närmare tre procent av skatt och statsbidrag. För budget 2022 och 2023 kan vi av 

budgetunderlaget utläsa att delmålet beräknas att uppnås. 

 Soliditeten ska öka med minst en procent per år för att uppnå en positiv 

soliditet (inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

 2020 2021 2022 

MÅL - 1 % + 1 % + 3 % 

Uppfyllelse 2 %   

 

Kommentar utifrån budgetunderlaget 

Vid bokslutet 2019 uppgick soliditeten inklusive hela pensionsskulden till en procent 

och exklusive hela pensionsskulden till 29 procent. Vid bokslutet 2020 var soliditeten, 

inklusive hela pensionsskulden 2 procent och exklusive hela pensionsskulden var 

fortfarande 29 procent. Prognosen för 2021 är i nuläget svårt att prognostisera eftersom 

den beror på hur mycket av investeringarna som kommer att lånefinansieras. Enligt 

budgetunderlaget för 2022 och 2023 kommer soliditeten att öka. 

 Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 

samt minskad lånefinansiering. 

o Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 

mandatperioden och en total investeringsram om 270 miljoner kronor 

(2020-2022). För året 2023 110 miljoner kronor. 
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o Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 

mandatperioden och totalinvesteringsram om 216 miljoner kronor (2020-

2022) För året 2023 48 miljoner kronor. 

o Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 miljoner 

kronor (förändras i och med 2023 års investeringar) och är fördelade enligt: 

- Mariestads kommun 486 miljoner kronor (ökas med 2023 års 

investeringar) 

- Mariehus AB 170 miljoner kronor 

- VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88%) 

(målet förändras i och med att år 2023 tillkommer) 

Kommentar utifrån budgetunderlaget 

Investeringarnas utveckling ska ses över en treårsperiod eftersom det är flera 

investeringar som pågår över årsskiftet. Nedan visas en sammanställning över 

investeringarnas utfall och budgeterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För budgetåret 2023 är investeringarna enligt investeringsunderlaget 178,8 mkr, och för 

år 2024 137,3 mkr. 

Syftet med målet är att arbeta med investeringarna långsiktigt och utifrån 

finansieringsmöjligheterna. Skattefinansierade investeringar ska enligt målet vara 

självfinansierade. Vid ett resultat på två procent klarar kommunen en självfinansiering 

på 110 mkr och enligt budgetunderlaget är skattefinansierade investeringar på 104 mkr. 

Skattefinansierade investeringar omfattar även exploateringsinvesteringar och de 

kommer att till stor del att generera intäkter i framtiden genom försäljning av mark och 

tomter.  

Investeringar Bokslut Budget Reviderad Budget Bokslut 2020 

 2020-2022 (mkr) 2020 2021 budget 2021 2022
+budget 2021-

2022

Kommunen 

skattefinansierad 

verksamhet

145,3 161 196 104 445,3 270 -175,3

Kommunen 

taxefinansierad 

verksamhet

Totalt 

kommunen
185,7 204 239 144,5 569,2 486 -83,2

Mariehus AB 32,1 85 100 217,1 170 -47,1

VänerEnergi AB 47,9 47,1 43 138 135 -3

Totalt koncernen 265,7 336,1 239 287,5 924,3 791 -133,3

Mål Avvikelse

40,4 43 43 40,5 123,9 216 92,1



Sida: 7 (20) 
 
 

 

Målet för att klara investeringsramen uppnås inte enligt föreslagen investeringsbudget. 

För kommunen är den 83,2 mkr för hög. Det är då viktigt att hålla investeringarnas 

utfall på en lägre nivå än budget. 

 

Presentation av budgetunderlaget  

Budgetunderlaget utgår från ksau:s beslutade planeringsförutsättningar. 

1. Att fortsätta arbetet med att genomföra reformpaketet och eventuella 

revideringar för att uppnå beslutat resultat. 

2. Effektivisering om en procent per nämnd för år 2022 och noll procent i 

effektivisering för åren 2023 och 2024. 

3. För år 2022 kvarstår uppräkning av personalindex om två procent, vilket har 

tillförts nämnderna i samband med budgetbeslutet för 2021. Riktade insatser 

räknas upp med en procent och budgeteras centralt inom finansförvaltningen. 

4. För plan perioden 2023-2024 räknas lönerna upp med 2,5 procent och 

budgeteras centralt inom finansförvaltningen. 

5. Uppräkning av övriga kostnader med ett inflationsindex. Inflationsindexet 

kommer att beräknas utifrån två olika nivåer, ett hyresindex och ett index för 

köpta tjänster. Dessa nivåer kommer att beräknas och analyseras. 

6. Skatt och statsbidragsberäkning enligt SCB:s befolknings prognos.  

7. Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i 

konjunkturen.  

Budgetunderlaget är framtaget enligt planeringsförutsättningarna. Nedan följer 

beskrivning och en kort analys av respektive planeringsförutsättning. 

 

Att fortsätta arbetet med att genomföra reformpaketet och eventuella 

revideringar för att uppnå beslutat resultat. 

Året 2022 är sista året för genomförande av reformpaketet. Det som är genomfört visas 

nedan.  

 2020 2021 2022 

1 % effektivisering per nämnd  14 000 14 000 14 000 

Reformpaket för verksamheter 8 300 5 700 3 250 

Reformpaket för finansverksamheten 

(Räntor, tomter mm) 

16 227 14 091 4 600 
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Beslutad och budgeterad minskning 24 577 20 191 7 850 

Minskade räntekostnader utöver reformpaketet  6 000 6 000 

Resultateffekt efter bokslut 2020 

 

24 577   

Det som har påverkat genomförandegraden av reformpaketet är pandemin. Detta har 

medfört att vissa åtgärder som varit planerade har blivit något annat i stället för att klara 

av den minskade ramtilldelningen. Dessutom har pandemin påverkat de ekonomiska 

förutsättningarna genom ökade statsbidrag under året 2020. 

Den stora förändringen har varit inom finansverksamheten. Minskade finansiella 

kostnader genomfördes under 2020 i och med inlösen av derivat. Detta hade inte gått 

att genomföra om inte kommunen erhållit extra statsbidrag på grund av pandemin. 

Detta kommer att påverka finansiella kostnader som minskas med ca 6 mkr för åren 

2022 och 2023.  

Sammanfattningsvis har reformpaketet genomförts även om effekterna inte alla gånger 

blivit det som planerades år 2019. Det som givet extra effekt är minskade finansiella 

kostnader i och med inlösen av derivat. Reformpaketet har genomförts under 2020 och 

budgeteras även år 2021 och 2022.  

Effektivisering om en procent per nämnd för år 2022 och noll procent i 

effektivisering för åren 2023 och 2024. 

Genomförs genom reformpaketet för år 2022. Budgetunderlaget visar att det inte krävs 

för året 2022. Däremot kan det finnas behov till år 2024 men vi rekommenderar att det 

inte ska ske någon generell besparing utan utifrån ett övergripande arbete i lednings-

gruppen. 

För år 2022 kvarstår uppräkning av personalindex om två procent, vilket har 

tillförts nämnderna i samband med budgetbeslutet för 2021. Riktade insatser 

räknas upp med en procent och budgeteras centralt inom finansförvaltningen. 

Enligt SKR:s bedömning av väsentliga nyckeltal för svenska ekonomin är riktmärket de 

kommande åren kring 2 procent till 2,4 procent.  

För planperioden 2023-2024 räknas lönerna upp med 2,5 procent och budgeteras 

centralt inom finansförvaltningen 

Enligt SKR:s prognoser och antaganden inför kommande åren.  

Uppräkning av övriga kostnader med ett inflationsindex. Inflationsindexet 

kommer att beräknas utifrån två olika nivåer, ett hyresindex och ett index för 

köpta tjänster. Dessa nivåer kommer att beräknas och analyseras. 

Enligt SKR kommer inflationen att vara inom intervallet 1,2 - 2,3 procent. Priser och 

löner kommer att ha låg ökning över perioden 2022-2024. Vad gäller uppräkning av 

inflationsindex bör det hanteras årligen. 
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För att klara av hanteringen av ökade hyror krävs det en höjning av tekniska nämndens 

ram för år 2022. Hyresindex bör uppgå till två procent vilket medför ökade 

ramtilldelning om 800 tkr till Tekniska nämnden. 

För att klara av prishöjningar av köpta tjänster räknas nämndernas inköp av varor och 

tjänster upp med en procent (inflationsindex). 

Skatt och statsbidragsberäkning enligt SCB:s befolknings prognos.  

Befolkningsprognos för beräkning av skatt och statsbidrag baseras på 

befolkningsvolymen året innan, t ex utfall 2020 gäller för budgetåret 2021.  

För året 2022 är budgeterade nivån lika med 1 nov året innan 24 584 invånare 

För året 2023 är budgeterade nivån lika med 1 nov året innan 24 622 invånare. 

För året 2024 är budgeterade nivån lika med 1 nov året innan 24 657 invånare. 

Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i 

konjunkturen.  

Det råder en stor osäkerhet i rådande konjunkturläge. En buffert om 10 mkr är ca 0,5 

procent i förändring av skatteunderlagsprognosen. Vid en analys av de senaste årens 

avvikelse i skatteprognoserna så 10 mkr en genomsnittlig avvikelse över tid.  

 

Verksamhetsförändringar utifrån omvärldsanalysen 

I budgetunderlaget presenteras vissa verksamhetsförändringar i resultatet och några som 

är utökade behov från ledningsgruppen. 

Det som ingår i resultatet är följande: 

- Kostnaderna enligt planeringsförutsättningarna. 

- Microsoft licenser om 2 140 tkr. Dessa är utfördelade efter antalet 

licenser till respektive nämnd. 

Det som påverkar nämndernas ramar beskrivs i mer detalj i siffermaterialet till. 

budgetunderlaget.  
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2022 2023 2024

Årets resultat 79 067 46 264 15 196

Kvar att förbruka 47 964 14 687 -17 042

Åtgärder med resultatpåverkan:

Säker digital kommunikation -240 -240 -240

Fritidsbank och utökade öppettider för Elvärket -1 500 -1 500 -1 500

Utveckling kommunikationskanaler -600 -600 -600

Utökad ram för AME för minskat stöd från 

Arbetsförmedlingen -600 -600 -600

Hälsofrämjande arbete -1 800 -1 800 -1 800

Omställningsfonden -800 -800 -800

Underhållskostnader hyrda lokaler -1 800 -1 800 -1 800

Hyra sjukhus plan 3 -300 -1 800 -1 800

Höja elevpengen för gymnasiet och grundskola -8 500 -8 500 -8 500

Försörjningsstöd, utökad kostnad -4 000 -4 000 -4 000

Nya krontorp (LSS boende) bemanning och 

driftkostnader -2 175 -4 350 -4 350

Placeringar Barn och unga -3 500 -3 500 -3 500

Fler överförmyndarärenden utan egen finansiering 

och fler svåra ärenden -500 -500 -500

Summa -26 315 -29 990 -29 990
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Majoritetens satsningar i budget 2022 och plan 2023-
2024 
För att fortsätta utvecklingen av Mariestads kommun kommer flera olika satsningar att 
genomföras under kommande år. Efter att kommunen har de senaste åren arbetat med 
att erhålla en långsiktig hållbar ekonomi. Kan vi nu se att det har givet effekt på flera 
områden, lägre kostnadsutveckling samt stabilare finansiella förutsättningar. Dessutom 
har den positivare konjunkturutvecklingen bidragit till att de ekonomiska 
förutsättningarna har förbättrats. Detta medför att budget 2022-2024 erhåller flera olika 
satsningar. 

Total summering av politiska satsningar: 

 2022 

Budgetunderlag  + 25 515 tkr 

Politiska 
satsningar 

+ 12 100 tkr 

Summa  + 37 615 tkr 

Resultatmål 3,4 % 

Investeringar  15 500 tkr 

 

För att tydliggöra satsningar från kommunfullmäktige till nämnden kommer respektive 
nämnd att erhålla riktade medel till nämndens förfogande som kommer att kallas 
”nämndens medel till förfogande”. Detta medför att nämnden beslutar om hur medlen 
ska styras för att uppnå kommunfullmäktiges mål.  

Nedan följer satsningar enligt budgetunderlaget, vilket uppgår till totalt 25 515 tkr 

Kommunstyrelsens medel till förfogande- utökning med 4 740 tkr 

För att fortsätta utvecklingen av fritidsverksamheten görs satsningar på fritidsbanken 
och utökade öppettider vid Elverket. Ökad budget med 1 500 tkr. 

För att fortsätta utvecklingen med att kommunen ska vara i framkant satsas ytterligare 
medel för utveckling av kommunikationskanaler om 600 tkr. Detta avser främst att 
utveckla webben för enklare sökvägar för våra kommuninvånare och övriga externa 
besökare.  

För säkert hantera digital information krävs det säkrare digitala kommunikationskanaler 
och i och med det görs det en satsning på om 240 tkr. 
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Hälsofrämjande arbete – en fortsättning på hälsolyftet. Styrning från HR och satsning 
med 1 800 tkr. 

Utökad budget för AME i och med ett minskat stöd från Arbetsförmedlingen med 600 
tkr 

Tekniska nämndens medel till förfogande- utökning med 2 100 tkr år 2022 och 
1 500 tkr år 2023 – Totalt ramökning om 3 600 tkr 

Budget för underhållskostnader i den lokaler som kommuner hyr. I de avtal som är 
tecknade ansvarar kommunen för underhållskostnaderna. Budgeten för 
fastighetsunderhåll utökas med 1 800 tkr. 

Nytt boende vid sjukhuset plan 3 kommer att färdigställas under hösten 2021. Den 
ökade merkostnaden beräknas totalt till 1 800 tkr och 300 tkr under 2022. 

Utbildningsnämndens medel till förfogande- utökning med 8 500 tkr år 2022  

Utökad budget för att höja elevpengen till grundskola och gymnasieskola för att 
möjliggöra utmaningar inom;  
- Särskilt stöd, för att anpassa skolans verksamhet så att alla barn ska kunna nå så långt 
som möjligt i måluppfyllelsen utifrån sina förutsättningar ställer krav på både pedagoger 
och lokala förutsättningar. 
-Kompetensförsörjning, för att finna utbildade medarbetare för alla kategorier av yrken 
eller möjliggöra att fler kan kompetensutvecklas. 
- Undervisning med hjälp av digital teknik, för att öka kompetensutvecklingen för att nå 
en utveckling kring digital undervisning och digitala läromedel. 
  
 
Socialnämndens medel till förfogande- utökning med 9 675 tkr år 2022  

Försörjningsstöd, allas rätt till försörjning är en central i del i sektorns arbete.  
För att möta utmaningar utökas försörjningsstödets budget för år 2022 med för med  
4 000 tkr. 
 
Placeringar av barn och unga, alla barn rätt till goda uppväxtvillkor innebär bland att 
barn och unga får särskilt stöd utanför det egna hemmet. Detta är ett viktigt åtagande, 
och för vissa barn under många år varför en förstärkning görs med 3 500 tkr 
 
Boende för unga vuxna enl. LSS; allt fler unga får diagnoser inom det neuropsykiatriska 
området. Detta ställer nya krav på oss som vårdgivare där gamla lösningar i form av 
gruppbostäder och så vidare inte är tillämpliga. Kommunen behöver ett träningsboende 
för de som är på väg ut i vuxenlivet och där de får den hjälp och det stöd de behöver för 
ett så självständigt liv som möjligt. Detta till en halvårskostnad på 2 175 tkr under 2022, 
och helårseffekt år 2023 med 4 350 tkr. 
 
 
 



Sida:  
 
 

Överförmyndarensmedel till förfogande- utökning med 500 tkr år 2022  

Fler ärenden utan egen finansiering och ökad svårighetsgrad i flera ärenden. 

Ytterligare politiska satsningar inom driftbudgeten för år 2022 med 12,1 mkr, och 
ett senior/äldreboende år 2024 med 25 mkr. 

Seniorboende/äldreboende år 2024 med 25 miljoner kronor. 

Stöd till bygdegårdsföreningar med 100 tkr under år 2022 

Kultursatsning 2022 med 1000 tkr. 
 
Satsning gata/park 1 500 tkr år 2022 
Fortsatt arbete med fastighetsunderhåll med 1000 tkr år 2022 
 
Satsning på individuell kompetenshöjning för lärare 2 500 tkr år 2022  

Satsning på skolverksamheten med 2 500 år 2022 

Satsning på socialverksamhet med 3 500 tkr år 2022.  

Ytterligare investeringssatsningar under år 2022 

Satsning inom Lekeviområde: 2022 med 9mkr, 2023 med 8 mkr och 2024 med 5 mkr 

Utökad reinvesteringsram: 2022 med 1mkr 

Kultur utemiljöer torg: 2022 med 2,5 mkr 

Utökad satsning Skolgård och utemiljö: 2022 med 1mkr och 2023 med 1mkr 

Lekplatser elljusspår vandringsleder: 2022 med 2 mkr.  
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Budget 2022 och plan 2023- 2024 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett övergripande finansiellt mål och fyra 
verksamhetsmål. Budgeten utgår från kommunfullmäktiges beslutade mål. Det 
finansiella målets delmål per år framgår nedan.  

Målen gäller över hela mandatperioden, plus ett år in i nya mandatperioden. Detta för 
att ge den nya majoriteten möjlighet att besluta om nya mål. Detta medför att 
nedanstående sammanställning även visar finansiella delmålen för år 2023.  

Verksamhetsmål 
Mariestad – en trygg kommun för alla  
Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar kommun för alla som bor, 
verkar och vistas här. Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus.  
 
Mariestad – en kreativ och innovativ kommun  
Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”. Genom omvärldsbevakning hämtar vi 
inspiration från andra och skapar hållbara lösningar för våra kommuninvånare.  
 
Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande  
Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla. Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och 
möte. Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda.  
 
Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun  
I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt. Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång. Vi 
förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden. 

Finansiellt mål 
Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning 
Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska 
det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ge 
uttryck för realism och handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket soliditetsmåttet visar. För att 
stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt resultat på minst två procent per år och en lägre 
lånefinansiering till investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att mätas och 
följas upp årligen utifrån delmål, resultat, soliditet, samt investeringsram. 

I nedanstående budget ingår de politiska satsningarna och hur det påverkas inom 
respektive nämnd för året 2022. 
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BUDGET 2022 -2024
Nämnd Budget Plan Plan 
(tkr) 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 136 833 135 273 161 013
Teknisk nämnd 172 137 171 137 170 928
Utbildningsnämnd 528 474 524 474 523 474
Socialnämnd 599 564 594 239 594 239
Miljö- och byggnadsnämnd 6 591 6 591 6 591
RÖS 29 450 30 200 31 100
Revision 900 900 900
Överförmyndarnämnden 2 025 2 025 2 025
Verksamhetens kostnader -1 475 974 -1 464 839 -1 490 270

Finansverksamhet -40 292 -95 620 -105 393

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 165 480 1 196 804 1 230 193
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 400 758 394 731 396 565
Finansiella intäkter 25 540 25 740 25 940
Finansiella kostnader -21 500 -22 500 -24 500

Årets resultat 54 012 34 316 32 535
Årets resultat i % av skatter o bidrag 3,4% 2,2% 2,0%
Finansiellt mål 2% 31 325 31 831 32 535

Befolkningsprognos 24 582 24 622 24 658
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BUDGETHÄRLEDNING 2021-2022
Nämnd Finans- och Personalkostnads- Hyresindex Demografi Verksamhets- Reformpaket Effektivisering 1% Politiska Budget 

skatteförändringar index inkl PO tilldelning tilldelning förändringar satsningar
(tkr) 2021 2022
Kommunstyrelsen 126 197 1 637 9 330 -400 -1 031 1100 136 833
Teknisk nämnd 172 530 911 1 689 -2 601 -1 133 -1 758 2500 172 137
Utbildningsnämnd 511 647 9 136 566 7 796 -500 -5 171 5000 528 474
Socialnämnd 573 653 11 284 36 6 873 10 840 -867 -5 755 3500 599 564
Miljö- och byggnadsnämnd 6 413 214 30 -67 6 591
RÖS 28 200 1 250 29 450
Revision 900 900
Överförmyndare 1 525 500 2 025
Verksamhetens kostnader -1 421 066 0 -23 181 -1 725 -7 439 -27 145 2 900 13 782 -12 100 -1 475 974

0
Finansverksamhet -32 247 -8 045 -40 292

0
Skatteintäkter 1 108 847 56 633 1 165 480
Generella statsbidrag 375 391 25 367 400 758
Finansiella intäkter 12 000 13 540 25 540
Finansiella kostnader -15 000 -6 500 -21 500

Årets resultat 28 531 54 012
Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 3,4%
Finansiellt mål 2% 28 530 31 325

Budget
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Underlag till Budgetprioriteringar

Kommunstyrelse 2022
Stöd till bygdegårdsföreningar 100
Kultursatsning 2022 1000

1 100

Teknisk nämnd 2022
Satsning gata/park 2022 1500
Fastighetsunderhåll 1000

2 500 

Utbildningsnämnd 2022
Satsning på inviduell kompetenshöjning för lärare 2500
Satsning skola 2022 2500

5 000

Socialnämnd 2022
Satsning socialnämnd 2022 3500

3 500

Underlag till Budgetprioriteringar

Kommunstyrelse 2024
Nytt senior/äldreboende 25000

25 000
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Resultatbudget (tkr) Budget Plan Plan
2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 515 000 520 000 510 000
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -1 952 266 -1 998 459 -2 020 663
Avskrivningar -79 000 -82 000 -85 000

Verksamhetens nettokostnader -1 516 266 -1 560 459 -1 595 663

Resultatbudget (tkr) forts.
Skatteintäkterrk 2017:06 & 2017:18 1 165 480 1 196 804 1 230 193

Generella statsbidragcirk 2017:06 & 2017:18 400 758 394 731 396 565
Finansiella intäkter 25 540 25 740 25 940
Finansiella kostnader -21 500 -22 500 -24 500

Resultat före extraordinära poster 54 012 34 316 32 535

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat 54 012 34 316 32 535
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Budget för kassaflöde (tkr) Budget Plan Plan

2022 2023 2024

Den Löpande Verksamheten
Årets resultat 54 012 34 316 32 535
Ombudgeteringar under året
Justering för av- och nedskrivningar 79 000 82 000 85 000
Justering för gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring  av rörelsekapita l 133 012 116 316 117 535

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0
Ökning/minskning förråd och varulager -20 000 0 10 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000
Medel från den löpande verksamh. 115 012 118 316 129 535

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinan -119 575 -139 800 -101 300
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinans -40 500 -48 000 -41 000
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten -160 075 -187 800 -142 300

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 100 000 100 000 50 000
Amortering/ lösen av långfristiga skulder 0 0 0
Övrig förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 000 100 000 50 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -11 500 -15 500 -16 300

Årets Kassaflöde 43 437 30 516 37 235

Likvida medel vid årets början 2 000 45 437 75 953
Likvida medel vid årets slut 45 437 75 953 113 188
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Balansbudget (tkr) Budget Plan Plan 

2022 2023 2024
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 1 798 375 1 856 175 1 872 475
Finansiella anläggningstillgångar 1 137 200 1 187 200 1 237 200
Bidrag till statlig infrastruktur 34 400 29 300 24 200
Summa anläggningstillgångar 2 969 975 3 072 675 3 133 875

Omsättningstillgångar
Förråd och exploatering 60 000 60 000 50 000
Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800
Likvida medel 45 437 75 953 113 188
Summa omsättningstillgångar 195 237 225 753 252 988

SUMMA TILLGÅNGAR 3 165 212 3 298 428 3 386 863

EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 54 012 34 316 32 535
Övrigt eget kapital 588 069 642 081 676 397
Summa eget kapital 642 081 676 397 708 932

Avsättningar
Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 200
Bidrag till statlig infrastruktur 41 600 26 100 9 800
Summa avsättningar 62 800 47 300 31 000

Skulder
Långfristiga skulder 2 307 100 2 457 100 2 557 100
Kortfristiga skulder 153 231 117 631 89 831
Summa skulder 2 460 331 2 574 731 2 646 931

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 165 212 3 298 428 3 386 863

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 504 801 486 595 469 908
bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 49 900 47 000 44 100
- varav borgen till kommunägda företag 0 0 0

Soliditet inkl pension 20% 21% 21%
Soliditet exkl pensionsskuld 4% 6% 7%
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Investeringsplan 2022-2024

Budget 
2022

Plan    
2023

Plan       
2024

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringspott 2 000 2 000 2 000
Exploatering Bostäder, Industri, Handel
Lekeviområdet 9 000 8 000 5 000
Industri och handel 9 000 7 000 4 000
Exploateringsmark och bostäder 12 000 12 000 17 000
Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 3 000
Digitalisering Kultur och Fritid 575
Webbplats 400
Investering Dacapo 300 300 300
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 27 000 55 000 26 000

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens investeringspott 1 000 1 500 1 500

Socialnämnden
Socialnämndens investeringspott 1 000 1 000 1 000
Journalsystem 2 000 2 000

Tekniska nämnden skattefinansierat
Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500
Fastigheter
Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön 16 000 15 000 15 000
Kultur utemiljöer torg 2 500
Skolgård och utemiljö 4 000 4 000
Lekplatser skolmiljöer elljusspår vandringsleder 2 000
Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000
Övriga lokaler, anpassat lokalbehov 300
Stöd och omsorg, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000
Gator/Allmän plats 0
Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 18 000 18 500 19 000
Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 7 000 7 000 7 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar VA 16 000 21 000 23 000
Utvecklingsinvesteringar VA 24 500 27 000 18 000
Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhe 119 575     139 800    101 300      
Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 40 500      48 000      41 000       
Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 160 075 187 800 142 300



Reviderad budget 2021 
 

Revidering av driftbudget 2021 med 11 mkr enligt följande: 

- Kultursatsning under med 1000 tkr. Kommunstyrelsens budget utökas med 1000 tkr 

- Satsning på gata/park med 1000 tkr år 2021. Tekniska nämndens budget utökas med 1 000 tkr. 

- Satsning på skolverksamheten år 2021 med 5 500 tkr. Utbildningsnämndens budget utökas med 

5 500 tkr  

- Satsning på socialverksamhet år 2021 med 3 500 tkr. Socialnämndens budget utökas med 3 500 tkr 

För att tydliggöra satsningar från kommunfullmäktige till nämnden kommer respektive nämnd att 

besluta om hur dessa medel ska riktas och budgeteras under konto ”nämndens medel till förfogande”.  

Utökningen finansieras genom nyttjande av konjunkturbufferten inom finansförvaltningen. 

 

Revidering av investeringsbudget 2021 med 6 mkr enligt följande: 

- Pumptrack 1 500 tkr – utökning av kommunstyrelsens i 

- Högelids friluftsanläggning 1 500 tkr 

- Utemiljöer inom skolan 1 000 tkr 

- Sjölyckans grönområden och parker 2000 tkr 

Dessa investeringsmedel ska budgeteras inom kommunstyrelsens investeringsbudget till 

förfogande. 

Finansieras genom en revidering av 2021 års investeringsbudget. 
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2021-05-11 

Kommunfullmäktiges presidium 
Mariestads kommun 
 
 
Hemställan om anslag för revisionsverksamheten 2022 
 
Mariestads kommuns revisorer överlämnar till kommunfullmäktiges presidium hem-
ställan om anslag för 2022. 
 
Förutsättningarna för revision inom kommun, landsting och kommunalförbund anges i 
Kommunallagens 12 kapitel. Kommunfullmäktige har härutöver utfärdat reglemente 
att gälla för Mariestads revisorer.  
 
Kommunallagen föreskriver bland annat att revisorerna, i den omfattning som följer 
av god revisionssed, årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom kommun-
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden.  
 
Lagen understryker att revisorernas uppgift är att pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-
skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Revisorerna ska även lämna ett utlåtande om Måluppfyllelse och God ekonomisk 
hushållning. Utifrån sitt granskningsuppdrag ska de förtroendevalda revisorerna slut-
ligen till kommunfullmäktige överlämna en revisionsberättelse i vilken frågan om an-
svarsfrihet för styrelsen, nämnden och deras ledamöter behandlas. 
 
Enligt vad som stadgas i kommunallagens 12 kap 8 § ska revisorerna i sin gransk-
ning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som 
behövs. Revisorerna stöds från och med 2015 av PwC Kommunal Sektor. 
 
Revisorerna utarbetar årligen en Revisionsplan för årets granskningar utgående ifrån 
en fortlöpande omvärldsbevakning och en Risk- och Väsentlighetsbedömning. 
 
Revisorerna hemställer  
 
att kommunfullmäktige avsätter 900 tkr i budgeten för revisionsverksamheten för 
verksamhetsåret 2022. 
 
 
 
Lars-Göran Kvist     
Ordförande för Mariestads kommuns revisorer 
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 Fullmäktiges presidium 

 
Kommunfullmäktige 

 

Kommunrevisionens budget för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget till kommunrevisionen för år 2022 
ska uppgå till 900 000 kronor.           

Bakgrund 

Kommunrevisionen har inkommit med en begäran om anslag för revisions-
verksamheten för år 2022. I begäran hemställer kommunrevisionens ordförande 
Lars-Göran Kvist (S) att fullmäktige ska avsätta 900 000 kronor i budgeten för 
kommunrevisionen för verksamhetsåret 2022.  
 
Som motivering för sin begäran anför kommunrevisionen att kommunallagen 
föreskriver att revisorerna, i den omfattning som följer av god revisionssed, årligen 
ska granska all den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och 
nämndernas verksamhetsområden. Lagen understryker att revisionens uppgift är att 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
är tillräcklig. Revisorerna ska även lämna ett utlåtande om måluppfyllelse och god 
ekonomisk hushållning och utifrån sitt granskningsuppdrag ska revisorerna 
överlämna en revisionsberättelse.  
 
Revisorerna utarbetar årligen en revisionsplan för årets granskning som utgår från en 
fortlöpande omvärldsbevakning samt en risk- och väsentlighetsbedömning. 
 
Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och 
anlitar i den omfattning som behövs. Revisorerna stöds sedan år 2015 av PwC i sitt 
arbete.  
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige avsätter 900 000 kronor i 
budgeten till kommunrevisionen för år 2022.    

Underlag för beslut 

Skrivelse från kommunrevisionen 2020-05-11, Hemställan om anslag för 
revisionsverksamheten 2022         
 

Jan Wahn                             Erik Ekblom                     Catharina Åkerblad                         
ordförande                           förste vice ordförande       andra vice ordförande                       
 



 
 
 
 
 
 
 

Socialdemokraternas budgetförslag 
2022 med plan 2023–2024 

 

Mariestads kommun 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 



Inledning 
 
Vi har nu levt med Corona pandemin i lite mer än ett år. Pandemin har förändrat vårt 
samhälle, vårt sätt leva och att arbeta. En förändring som påverkade oss mer än vad vi 
trodde den skulle göra. Det senaste året har visat att ett starkt samhälle möter krisens 
utmaningar bäst och det har också blivit ännu tydligare att välfärden behöver stärkas. I 
Socialdemokraternas budgetförslag prioriteras de två stora välfärdsnämnderna; 
utbildningsnämnden och socialnämnden. För oss är det en självklarhet att det ska finnas 
tillräckliga personalresurser inom skolan och omsorgen Personalen skall också ha ha en 
trygg arbetsmiljö med rimliga villkor. Dålig arbetsmiljö, sms-inringningar och ökat 
övertidsarbete är inte rätt väg att gå. 
 
Pandemins verkningar har också gjort förutsättningarna inför kommande år mer osäkra än 
tidigare. Hur hårt krisen slår mot kommunens skatteintäkter är än så länge omöjligt att 
förutse och på samma sätt finns det inga säkra bedömningar av hur stora statsbidragen 
kommer att bli framöver.  
 
Coronakrisen har inte bara varit en kris för de som insjuknar, för sjukvården och för 
kommunens välfärd. Det har också varit en social och ekonomisk kris för väldigt många 
människor. Därför vill vi avsätta extra resurser till socialnämnden för att stärka arbetet mot 
psykisk ohälsa bland unga och äldre. För minskad arbetslöshet och mindre behov av 
försörjningsstöd vill vi öka kommunstyrelsens arbetsmarknadsinsatser. 
 
 
Socialdemokraterna vill se en ökad miljötillsyn i Mariestads kommun för att säkerställa att 
alla kommunens verksamheter bedrivs i lokaler utan mögel och andra skadliga ämnen. 
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att stärka upp miljöarbetet och bevarandet av 
grönområden. 
 
Genom vårt budgetförslag vill vi prioritera jämställdheten i Mariestads kommun. Det är ett 
uppdrag som ska prioriteras av samtliga nämnder och styrelser under kommande år. 
Socialnämnden ska särskilt prioritera arbetet mot våld i nära relationer. 
 
Välfärd, arbetsmiljö, ungdomar, miljö och jämställdhet är de fem ledorden i 
Socialdemokraternas budgetförslag 2022. Tillsammans skapar vi ett välmående Mariestad.



Politiska prioriteringar och uppdrag 
 

Kommunstyrelsen 
 

- Kommunstyrelsen tillförs 600 000 kronor för att motarbeta droganvändning bland 
unga. 

- Kommunstyrelsen tillförs 300 000 kronor för att tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna ta fram en plan för bättre arbetsmiljö för 
personalen i kommunen.  

- Kommunstyrelsen tillförs 600 000 kronor för arbetsmarknadsinsatser på grund av 
minskat stöd från arbetsförmedlingen. 

- Kommunstyrelsen tillförs 100 000 kronor för att utöka anläggningsbidraget. 
- Kommunstyrelsen tillförs 1,8 miljoner kronor till hälsofrämjande åtgärder för 

personalen i kommunen. 
- Kommunstyrelsen tillförs 1,5 miljoner kronor till fritidsbank och utökade öppettider 

på Elvärket.   
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka upp arbetet med miljö, grönområden och 

ekosystemtjänster.  
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder och styrelser 

stärka jämställdheten i kommunen. 
  
 

Socialnämnden  
- Socialnämnden tillförs 6 miljoner kronor som ett generellt tillskott. 
- Socialnämnden tillförs 4 miljoner kronor för att stärka upp äldrevården.  
- Socialnämnden tillförs 2 miljoner kronor för att förebygga ungas och äldres 

psykiska ohälsa.  
- Socialnämnden tillförs 2,175 miljoner kronor för bemanning och 

driftkostnader för ett nytt LSS boende   
- Socialnämnden får 100 000 kronor för att stärka upp arbetet mot våld i nära 

relationer. 
 
 

Utbildningsnämnden  
- Utbildningsnämnden tillförs 10,5 miljoner kronor till höjd elevpeng för gymnasiet och 

grundskolan 
- Utbildningsnämnden tillförs 2 miljoner kronor för att förstärka Komvux. 

 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  

- Miljö- och byggnadsnämnden tillförs 400 000 kronor för ökad miljötillsyn i 
kommunen. 

 
 
 



Tekniska nämnden  
- Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2022 prioritera 

trygghetsskapande åtgärder. 
 

- Överförmyndarnämnden 
 

- Överförmyndarnämnden tillförs 500 000 kronor för att för att kunna hantera en 
fortsatt hög ärendevolym och svåra ärenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET 2022 -2024
Nämnd Budget Plan Plan 
(tkr) 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 134 824 134 364 135 104
Teknisk nämnd 168 394 169 894 169 685
Utbildningsnämnd 529 116 529 116 529 116
Socialnämnd 603 453 605 628 605 628
Miljö- och byggnadsnämnd 7 014 7 014 7 014
RÖS 29 450 30 200 31 100
Revision 900 900 900
Överförmyndarnämnden 2 032 2 032 2 032
Verksamhetens kostnader -1 475 183 -1 479 148 -1 480 579

Finansverksamhet -38 792 -84 120 -116 084

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 165 480 1 196 804 1 230 193
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 400 758 394 731 396 565
Finansiella intäkter 26 540 26 740 26 940
Finansiella kostnader -21 500 -22 500 -24 500

Årets resultat 57 303 32 508 32 535
Årets resultat i % av skatter o bidrag 3,7% 2,0% 2,0%
Finansiellt mål 2% 31 325 31 831 32 535

Befolkningsprognos 24 582 24 622 24 658  
 
 



Underlag till politiska satsningar

Kommunstyrelse 2022 2023 2024
Förbättrad arbetsmiljö i kommunen 300
Drogförebyggande åtgärder bland unga 600
Anläggningsbidrag 100

1 000 0 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande -1 000

Teknisk nämnd 2022 2023 2024

0 0 0 

Utbildningsnämnd 2022 2023 2024
Förstärkning Komvux 2 000 
Höjd elevpeng grundskola och gymnasium 2000

4 000 0 0

Socialnämnd 2022 2023 2024
Satsning äldreomsorg 4000
Våld i nära relationer 100
Psykisk ohälsa bland unga och äldre 2000
Generellt tillskott 6000

12 100 0 0

Miljö- och byggnadsnämnd 2022 2023 2024
Utökade inspektioner i Mariestads kommun 400         

400        0 0
  



Spec. budget 2022-2024 2022 2023 2024
Budget Plan Plan

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024

Ram föregående år 126 197 134 824 134 364

Föregående års ks reglering -8800 -7800 -7800

Personalkostnadsindex 1637 -                     -               

Inflationsindex 731 -                     -               

Reformpaket -400 -                     -               

Politiska satsningar 1000 -                     -               

Verksamhetsövergångar 7690 -460 740

KS Centralt avsatta medel 1500 1500 1500

Socioekonomiska insatser 1200 1200 1 200

Effektivisering 1% -1031 -                     -               

E20 5100 5100 5 100

Årets ram 134 824             134 364            135 104      

Budget Plan Plan

Teknisk nämnd 2022 2023 2024

Ram föregående år 172 530 168 394 169 894

Personalkostnadsindex 911 -                     -               

Inflationsindex 514 -                     -               

Hyresersättning 1 689 -                     -               

Reformpaket -1 133 -                     -               

Verksamhetsövergångar -4 401 1 500                 -209

Effektivisering 1% -1 715 -                     -               

Årets ram 168 394 169 894 169 685

Budget Plan Plan

Utbildningsnämnd 2022 2023 2024

Ram föregående år 511 647 529 116 529 116

Personalkostnadsindex 9 136 -                     -               

Inflationsindex 1 641 -                     -               

Demografiberäkning 566 -                     -               

Reformpaket -500 -                     -               

Politiska satsningar 4 000                 -                     -               

Verksamhetsövergångar 7 796 -                     -               

Effektivisering 1% -5 171 -                     -               

Årets ram 529 116 529 116 529 116

Budget Plan Plan

Socialnämnd 2022 2023 2024

Ram föregående år 573 653 603 453 605 628

Personalkostnadsindex 11 284 -                     -               

Inflationsindex 2 790 -                     -               

Demografiberäkning 6 873 -                     -               

Hyresersättning 36 -                     -               

Reformpaket -867 -                     -               

Politiska satsningar 12 100               -                     -               

Verksamhetsövergångar 3 340 2 175                 -               

Effektivisering 1% -5 755 -                     -               

Årets ram 603 453 605 628 605 628

Budget Plan Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2022 2023 2024

Ram föregående år 6 413 7 014 7 014

Personalkostnadsindex 214 -                     -               

Inflationsindex 23 -                     -               

Politiska satsningar 400 -                     -               

Verksamhetsövergångar 30 -                     -               

Effektivisering 1% -67 -                     -               

Årets ram 7 014 7 014 7 014

Budget Plan Plan

2022 2023 2024

RÖS 29450 30200 31100

Revision 900 900 900

Överförmyndarnämnden 2 032 2 032 2 032

Summa förvaltningar 1 475 183 1 479 148 1 480 579  



Verksamhetsförändringar
Kommunstyrelse 2022 2023 2024
Uppräkning SKL och medlemskap 90 70 70
EU-val 600
Val 600 -600
Ks§ 2013/420 KPI uppräkning drift och skötselavtal 70 70 70
Ks § 80 2020/00057 Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. 209
Från HR buffert, Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. -209
Hyra Arkivlokaler gamla regionens hus till TN -175
Finansiering av Rurban planning talks och byggnadsvårdenskonvent 50
Flytt driftcenter Mariestads kommunsdel till KS 2172
Microsoft Office 365 licenser 725
Minskad internränta 2022 -96
Flytt av budget för Mediapool -426
Fältfritidsledare kvarstående del av helårstjänst 150
Finansiering tjänst kommunikatör och administratör 630
Säker digital kommunikation 0
Fritidsbank och utökade öppettider för Elvärket 1500
Utveckling kommunikationskanaler 0
Utökad ram för AME för minskat stöd från Arbetsförmedlingen 600
Hälsofrämjande arbete 1800
Omställningsfonden 0

7 690 -460 740

Teknisk nämnd 2022 2023 2024
Fastighetsunderhåll -1 000
Ks § 80 Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. -209
Hyra Arkivlokaler gamla regionens hus till TN 175
Microsoft Office 365 licenser 115
Flytt hyra Centralkök 1 200
Minskad internränta 2022 -3 019
Flytt driftcenter Mariestads kommunsdel till KS -2 172
Underhållskostnader hyrda lokaler
Hyra sjukhus plan 3 300 1500

-4 401 1 500 -209

Barn och utbildningsnämnd 2022 2023 2024
Flytt hyra Centralkök -1200
Minskad internränta 2022 -30
Flytt av budget för Mediapool 426
Microsoft Office 365 licenser 100
Höja elevpengen för gymnasiet och grundskola 8 500

7 796 0 0

Socialnämnd 2022 2023 2024
Microsoft Office 365 licenser 1170
Minskad internränta 2022 -5
Försörjningsstöd utökad kostnad 0
Nya krontorp (LSS boende) bemanning och driftkostnader 2175 2175
Placeringar Barn och unga 0

3 340 2 175

Miljö- och byggnadsnämnd 2022 2023 2024
Microsoft Office 365 licenser 30

30 0 0

Överförmyndarnämnden 2022 2023 2024
IB 1 525 2 032 2 032
Inflationsindex 7
Fler ärenden utan egen finansiering och fler svåra ärenden 500

2 032 2 032 2 032  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spec. budget 2022-2024 2022 2023 2024

Finansverksamhet 38 792 84 120 116 084

Demografiindex 0 10 728 25 534

Pott för löneökningar 19 790 56 790 93 999

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -10 000 -2 500 -1 500

Tillkommande kapitalkostnader 10 999 14 899 18 599

Internränta -16 883 -16 883 -16 883

PO-pålägg från verksamheten -368 000 -380 000 -391 500

Arbetsgivaravgifter 287 000 296 000 305 000

Konjunkturbuffert 10 000 0 0

Förväntad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag -29 296

Förvaltningsavgifter 250 250 250

Avs till pensioner efter 1998 59 967 61 618 63 442

Pensionsutbetalningar före 1998 33 397 32 577 32 329

Försäkring komplett pension 12 272 10 640 16 110

Summa nettokostnad 1 513 975 1 563 268 1 596 663  
 



Investeringsplan 2022-2024

Budget 
2022

Plan    
2023

Plan       
2024

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringspott 2 000 2 000 2 000
Industri och handel 9 000 7 000 4 000
Exploateringsmark och bostäder 12 000 12 000 17 000
Lekevi bostadsexploatering 7 000 7 000 7 000
Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 3 000
Digitalisering Kultur och Fritid 575
Webbplats 400
Investering Dacapo 300 300 300
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 27 000 55 000 26 000

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens investeringspott 1 000 1 500 1 500

Socialnämnden
Socialnämndens investeringspott 1 000 1 000 1 000
Journalsystem 2 000 2 000

Tekniska nämnden skattefinansierat
Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500
Fastigheter
Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön 17 000 15 000 15 400
Skolgård och utemiljö 3 000 3 000
Lekplatser, elljusspår och vandringsleder 2 000
Kultur utemiljö/torg 2 500
Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000
Övriga lokaler, anpassat lokalbehov 300
Stöd och omsorg, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000
Gator/Allmän plats
Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 18 000 18 500 19 000
Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 7 000 7 000 7 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar VA 16 000 21 000 23 000
Utvecklingsinvesteringar VA 24 500 27 000 18 000
Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 117 575     137 800    103 700      
Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 40 500      48 000      41 000       
Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 158 075 185 800 144 700



 
Tilläggsanslag till driftbudgeten för 2021 

 + 8 500 000 kronor till utbildningsnämnden 
 + 8 500 000 kronor till socialnämnden 

Tilläggsanslagen finansieras genom ett lägre resultat. 

 

Tillägg av investeringar för 2021 

 + 1 500 000 kronor till pumptrack/skateboardbana 
 + 1 500 000 kronor till Högelids idrottsanläggning 
 + 1 000 000 kronor till utemiljön i skolan 

Investeringsmedlen tas från kommunstyrelsens investeringspott 



Vänsterparitets förslag till budget 
2022 med plan 2023–2024  



Budgetunderlag för Vänsterpartiet 
inför budget 2022  och plan 2023 -2024 

Inledning 
För ett år sedan fanns en stor osäkerhet hur pandemin skulle påverka kommunens ekonomi 
under år 2020. Idag vet vi att kommunens skatteintäkter blev lägre men att det 
kompenserades av höjda generella, men tillfälliga, statsbidrag. Ökade kostnader till följd av 
pandemin har också kompenserats av staten. Kommunen kunde därför redovisa ett ganska 
stort överskott för år 2020.  
Inför kommande år finns en rad utmaningar. Till exempel råder en stor osäkerhet kring 
utvecklingen av de generella statsbidragen. Det försvårar kommunernas planering. Att bygga 
välfärd kräver långsiktiga stabila intäkter. 
Arbetslösheten har ökat till följd av pandemin. Trots att Mariestads kommun ligger 
förhållandevis bra till jämfört med andra kommuner i regionen, krävs att vi är på tårna och 
arbetar aktivt. Att komma till rätta med långtidsarbetslösheten och att ge ungdomar ett bra 
stöd är två viktiga utmaningar.   
Reformeringen av Arbetsförmedlingen har inte varit positiv för kommunen utan snarare 
försvårat och fördyrat arbetsmarknadsenhetens arbete. I slutändan är det de arbetssökande 
som drabbas. Staten vältrar över alltmer till kommunerna, vilket i många fall leder till höjda 
kostnader för försörjningsstöd. Vi är mycket kritiska till hur staten på det här sättet inte tar 
sitt ansvar fullt ut. 
Effekterna av pandemin har i allra högsta grad påverkat invånarna i Mariestad. Ensamhet 
och isolering - som i flera fall lett till psykisk ohälsa - har ökat. Risken för ökat våld i nära 
relationer är påtaglig.  
Kvaliteten inom äldreomsorgen har kommit i fokus. Arbetsmiljöfrågorna är centrala. Vi 
måste aktivt arbeta med åtgärder för att både anställda i kommunen och brukare ska känna 
trygghet.  
Elever har till och från fått finna sig i att undervisning sker digitalt. Det ger upphov till frågor. 
Hur har den digitala undervisningen påverkat de elever som är i stort behov av stöd för att 
tillgodogöra sig undervisningen? Har vi byggt upp en utbildningsskuld?  
Vi politiker i Mariestads kommun har med andra ord en rad effekter av pandemin att 
hantera. Mot den bakgrunden lämnar Vänsterpartiet nu sitt budgetförslag. 

Finansiella mål 
Det är viktigt att kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning så som det uttrycks 
i kommunallagen. Vänsterpartiet har valt att i budget för år 2022 ha ett resultat som 
motsvarar ca 4 % av skatter och generella statsbidrag. I förra årets budget fattade vi beslut 
om målsättningen att skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden samt att taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade. Med 
kommunens höga investeringstakt är det målet svårt att nå. Vi menar att det ställer krav på 
högre resultat för att kunna öka självfinansieringsgraden. 
Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning med 30 öre. Det motsvarar ökade intäkter på  
ca 17 mkr under respektive år. Konjunkturbufferten ligger på 10 mkr för år 2022. 



Prognoser 
Antaganden i budgeten bygger på prognoser från SKR om konjunkturutveckling och 
skatteunderlag. Det kan ta en tid innan en normal konjunktur kan uppnås. När det gäller 
befolkningsutvecklingen bygger budgeten på siffermaterial från SCB. Vi noterar att den 
förväntade befolkningsökningen avviker kraftigt från de prognoser som Mariestads kommun 
har i både Översiktsplanen och Bostadsförsörjningsprogrammet. Vi har vid flera tillfällen 
ifrågasatt att kommunens ledande styrdokument bygger på så olika antaganden. Risken är 
uppenbar att beräkningar av till exempel behov av bostäder och välfärdstjänster inte blir 
korrekta. 

Kommunstyrelsen 
Vi vill skapa förutsättningar för rekreation, välbefinnande och hälsa. Att kunna erbjuda en 
aktiv fritid blir viktigt. Tillgång till grönområden med varierad växtlighet inom rimligt avstånd, 
som här i Mariestad, är av stor betydelse. Vårt tidigare förslag om grönstrukturplan blir ett 
centralt planeringsinstrument.  
Vi lyfter åter igen förslaget om en Fritidsbank, ett fyra år gammalt fullmäktigebeslut efter en 
motion från Vänsterpartiet.  
Fullmäktige har beslutat om ett nytt kulturpolitiskt program med skrivningar om ett ökat och 
varierat kulturutbud. Det kräver resurser för att kunna förverkligas. För att ge fler möjlighet 
att ta del av Musikskolans verksamhet vill vi sänka avgifterna och samtidigt se över 
tillgängligheten. Det finns även behov att köpa in nya instrument.  
Simundervisning för sexåringar ska vara avgiftsfri.   
Kommande år blir målen i strategin för Agenda 2030 viktiga i kommunens planering. 
Vänsterpartiet menar att alla invånare i kommunen ska få information och kunskap för att bli 
delaktiga. Det kan ske genom att erbjuda öppna föreläsningar, nyhetsbrev och/eller utnyttja 
olika informationskanaler.  
Strategin kräver också en kraftig ökning av det miljö- och klimatstrategiska arbetet. Vägen till 
att bli en cirkulär och hållbar kommun kräver rejäla satsningar. Idag befinner vi oss på en 
nivå där vi inte ens fullt ut tillhandahåller utrustning för källsortering av avfall i 
verksamheterna.  
Tjänsten som miljö- och klimatstrateg bör utökas till heltid och placeras under 
kommunstyrelsen för att tidigt medverka i planeringsprocesser. Det kommer att krävas 
ytterligare miljö- och klimatpåverkande åtgärder. Vi har t.ex. i motioner föreslagit att 
arbetskläder lagas, att delar av centrum kan vara bilfritt samt att resultatet av det lokala 
miljömålsarbetet årligen ska redovisas i fullmäktige. 

Tekniska nämnden 
Det behövs åtgärder för att bevara och utöka den biologiska mångfalden. Det kräver 
skötselplaner för alla skogsområden i våra tätorter. Dessutom att invasiva arter utrotas samt 
att vi vidtar kompensationsåtgärder för ekosystemtjänsterna som försvinner när 
grönområden exploateras i vår kommun.  



Utbildningsnämnden 
Elevhälsan och stöd till elever med särskilda behov är viktiga områden inte minst efter 
pandemin. Vi vet inte fullt ut hur den undervisning som skett digitalt under pandemin 
påverkat elevernas möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper. Detta bör kommunen följa upp 
och ha beredskap för att sätta in extra undervisning där så behövs. 
Vi noterar ett högt söktryck inom vuxenutbildningen. En glädjande utveckling men samtidigt 
viktigt att vi kan möte upp med de resurser som krävs. 
En stor andel av barngrupperna i Mariestads förskolor är större än vad Skolverket 
rekommenderar. Mariestad har dessutom fler barn per personal jämfört med riket. Det finns 
ett fortsatt behov av att kommunen bevakar detta och, trots en ansträngd ekonomi, arbetar 
strategiskt för att barngrupperna i Mariestads förskolor ska bli mindre och att 
personaltätheten ska öka. Vi föreslår också att förskolan ges bättre förutsättningar att köpa 
in det material och den utrustning som behövs för att bedriva undervisning enligt förskolans 
läroplan.  

Socialnämnden 
Socialnämnden får ett tillskott i budgetförslaget. Det har varit ett återkommande problem i 
flera år att nämnden inte kompenserats för höga kostnader för bland annat försörjningsstöd 
och placeringar.  
Det är viktigt att kunna klara välfärdsuppdraget med trygga brukare och med personal som 
känner arbetsglädje, trygghet och vilja att stanna kvar i verksamheterna. Det kräver 
återkommande uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt ledarskapsstöd där bl.a. kommunens 
rekommendation om max 30 medarbetare/chef bör efterlevas. 
Åtgärder för att få kontinuitet inom äldreomsorgen har påbörjats, efter motion från 
Vänsterpartiet. 15 besök hos en brukare under en tvåveckorsperiod ska ses som ett första 
delmål.  
Det finns behov av ett demensboende för att förbättra demensvården och utveckla 
kompetensen. Alla dessa åtgärder kommer att kräva resurser. 
Pandemin innebär att många människor fått en ansträngd ekonomi. Vi har lagt en motion 
om en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Den gruppen måste 
uppmärksammas. Det ska vara en målsättning att alla barn ska ha möjlighet till goda 
levnadsvillkor och en aktiv fritid.  
Det finns risk för ökat våld i nära relationer till följd av pandemin. Vi måste säkerställa att de 
som är i behov av stöd och hjälp också får det. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett 
stort ansvar.  
Det är viktigt att det finns åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Det 
har arbetats fram åtgärder i kommunen samlade i en handlingsplan. Vi menar att den ska 
kompletteras med att kommunen stöttar frivilligorganisationer. Dessa organisationers 
betydelse för att förhindra ensamhet och utsatthet kan inte underskattas. 



Åtgärder i budget: 2022 2023 2024 

Kommunstyrelse: 
Fritidsbank och öppettider  1 500 1 500 1 500 
Utveckling kommunikationskanaler    600    600    600 
Säker digital kommunikation    240    240    240 
Utökad ram AME    600    600    600 
Hälsofrämjande arbete  1 800 1 800 1 800 
Tillkommande post 4 000 4 000 4 000 

8 740 8 740 8 740 

Utbildningsnämnden 
Höjd elevpeng gymn/grundskola 8 500 8 500 8 500 
Tillkommande post 5 000 5 000 5 000 

 13 500   13 500    13 500 

Teknisk nämnd 
Hyra sjukhus plan 3    300 1 800 1 800 
Underhåll hyrda lokaler 1 800 1 800 1 800 
Tillkommande post    500    500    500 

2 600 4 100 4 100 

Socialnämnd:       
Försörjningsstöd, utökad kostnad 4 000 4 000 4 000 
Nya Krontorp (LSS boende) drift 2 175 4 350 4 350 
Placering barn o unga 3 500 3 500 3 500 
Tillkommande post 8 000 8 000 8 000 

 17 675   19 850    19 850 

Överförmyndarnämnd: 
Överförmyndarärenden    500    500    500 

   500    500    500 

Totalt 43 015   46 690     46 690 



Vänsterpartiets budgetförslag 

BUDGET 2022 -2024
Nämnd Budget Plan Plan 
(tkr) 2022 2023 2024
Kommunstyrelsen 139 664 139 204 139 944
Teknisk nämnd 170 671 172 171 171 962
Utbildningsnämnd 530 116 530 116 530 116
Socialnämnd 606 853 609 028 609 028
Miljö- och byggnadsnämnd 6 614 6 614 6 614
RÖS 29 450 30 200 31 100
Revision 900 900 900
Överförmyndarnämnden 2 032 2 032 2 032
Verksamhetens kostnader -1 486 300 -1 490 265 -1 491 696

Finansverksamhet -38 792 -90 620 -145 492

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 181 926 1 213 693 1 247 553
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 400 758 394 731 396 565
Finansiella intäkter 26 540 26 740 26 940
Finansiella kostnader -21 500 -22 500 -24 500

Årets resultat 62 632 31 779 9 370
Årets resultat i % av skatter o bidrag 4,0% 2,0% 0,6%
Finansiellt mål 2% 31 654 32 168 32 882

Befolkningsprognos 24 582 24 622 24 658



Vänsterpartiets budgetförslag 

2022 2023 2024
Säker digital kommunikation 240 240 240
Fritidsbank och utökade öppettider för Elvärket 1 500 1 500 1 500
Utveckling kommunikationskanaler 600 600 600

Utökad ram för AME för minskat stöd från Arbetsförmedlingen 600 600 600
Hälsofrämjande arbete 1 800 1 800 1 800
Omställningsfonden 800 800 800
Underhållskostnader hyrda lokaler 1 800 1 800 1 800
Hyra sjukhus plan 3 300 1 800 1 800
Höja elevpengen för gymnasiet och grundskola 8 500 8 500 8 500
Försörjningsstöd, utökad kostnad 4 000 4 000 4 000

Nya krontorp (LSS boende) bemanning och driftkostnader 2 175 4 350 4 350
Placeringar Barn och unga 3 500 3 500 3 500
Fler överförmyndarärenden utan egen finansiering och fler svåra 
ärenden 500 500 500

Spec. budget 2022-2024 2022 2023 2024
Finansverksamhet 38 792 90 620 145 492

Demografiindex 0 10 728 25 645
Pott för löneökningar 19 790 56 790 93 999
Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -10 000 -2 500 -1 500
Tillkommande kapitalkostnader 10 999 14 899 18 599
Internränta -16 883 -16 883 -16 883
PO-pålägg från verksamheten -368 000 -380 000 -391 500
Arbetsgivaravgifter 287 000 296 000 305 000
Konjunkturbuffert 10 000 6 500 0
Förvaltningsavgifter 250 250 250
Avs till pensioner efter 1998 59 967 61 618 63 442
Pensionsutbetalningar före 1998 33 397 32 577 32 329
Försäkring komplett pension 12 272 10 640 16 110

Summa nettokostnad 1 525 092 1 580 885 1 637 187

Underlag till Budget prioriteringar

Kommunstyrelse 2022 2023 2024
Utökad budget 4000

4 000 0 0

Teknisk nämnd 2022 2023 2024
Utökad budget 500

500 0 0 

Utbildningsnämnd 2022 2023 2024
Utökad budget 5000

5 000 0 0

Socialnämnd 2022 2023 2024
Utökad budget 8000

8 000 0 0



Vänsterpartiets budgetförslag 

Spec. budget 2022-2024 2022 2023 2024
Budget Plan Plan

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024
Ram föregående år 126 197 139 664 139 204

Föregående års ks reglering -8800 -8800 -8800
Personalkostnadsindex 1637 - -             
Inflationsindex 731 - -             
Reformpaket -400 - -             
Politiska satsningar 4000 - -             
Verksamhetsövergångar 8530 -460 740
KS Centralt avsatta medel 2500 2500 2 500
Socioekonomiska insatser 1200 1200 1 200
Effektivisering 1% -1031 - -             
E20 5100 5100 5 100

Årets ram 139 664             139 204            139 944      
Budget Plan Plan

Teknisk nämnd 2022 2023 2024
Ram föregående år 172 530 170 671 172 171

Personalkostnadsindex 911 - -             
Inflationsindex 514 - -             
Hyresersättning 1 689 - -             
Reformpaket -1 133 - -             
Politiska satsningar 500  - -             
Verksamhetsövergångar -2 601 1 500  -209
Effektivisering 1% -1 738 - -             

Årets ram 170 671 172 171 171 962
Budget Plan Plan

Utbildningsnämnd 2022 2023 2024
Ram föregående år 511 647 530 116 530 116

Personalkostnadsindex 9 136 - -             
Inflationsindex 1 641 - -             
Demografiberäkning 566 - -             
Reformpaket -500 - -             
Politiska satsningar 5 000  - -             
Verksamhetsövergångar 7 796 - -             
Effektivisering 1% -5 171 - -             

Årets ram 530 116 530 116 530 116
Budget Plan Plan

Socialnämnd 2022 2023 2024
Ram föregående år 573 653 606 853 609 028

Personalkostnadsindex 11 284 - -             
Inflationsindex 2 790 - -             
Demografiberäkning 6 873 - -             
Hyresersättning 36 - -             
Reformpaket -867 - -             
Politiska satsningar 8 000  - -             
Verksamhetsövergångar 10 840 2 175  -             
Effektivisering 1% -5 755 - -             

Årets ram 606 853 609 028 609 028

Budget Plan Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2022 2023 2024
Ram föregående år 6 413 6 614 6 614

Personalkostnadsindex 214 - -             
Inflationsindex 23 - -             
Reformpaket - - -             
Verksamhetsövergångar 30 - -             
Effektivisering 1% -67 - -             

Årets ram 6 614 6 614 6 614

Budget Plan Plan
2022 2023 2024

RÖS 29450 30200 31100

Revision 900 900 900

Överförmyndarnämnden 2 032 2 032 2 032

Summa förvaltningar 1 486 300 1 490 265 1 491 696



Vänsterpartiets budgetförslag 

 

Balansbudget (tkr) Budget Plan Plan 

2022 2023 2024
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar 1 782 875 1 831 175 1 841 975
Finansiella anläggningstillgångar 1 137 200 1 187 200 1 237 200
Bidrag till statlig infrastruktur 34 400 29 300 24 200
Summa anläggningstillgångar 2 954 475 3 047 675 3 103 375

Omsättningstillgångar
Förråd och exploatering 60 000 60 000 50 000
Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800
Likvida medel 76 557 106 036 98 606
Summa omsättningstillgångar 226 357 255 836 238 406

SUMMA TILLGÅNGAR 3 180 832 3 303 511 3 341 781

EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 62 632 31 779 9 370
Övrigt eget kapital 588 069 650 701 682 480
Summa eget kapital 650 701 682 480 691 850

Avsättningar
Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 200
Bidrag till statlig infrastruktur 41 600 26 100 9 800
Summa avsättningar 62 800 47 300 31 000

Skulder
Långfristiga skulder 2 327 100 2 477 100 2 527 100
Kortfristiga skulder 140 231 96 631 91 831
Summa skulder 2 467 331 2 573 731 2 618 931

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 180 832 3 303 511 3 341 781

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 504 801 486 595 469 908
bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 49 900 47 000 44 100
- varav borgen till kommunägda företag 0 0 0

Soliditet inkl pension 20% 21% 21%
Soliditet exkl pensionsskuld 5% 6% 7%
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Presentation av budgetunderlaget inför 

MÅL och BUDGET 

2022 – 2024
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Inledning
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Tidplan för 2021 års budgetprocess

• 20 januari Ksau beslutar om 

planeringsförutsättningarna

• 21 januari MTG styrgrupp bereder 

planeringsförutsättningarna för MTG nämnder

• 24 februari Budgetupptakt 

• 12 april Mål och budgetunderlag 

överlämnas till politiken

• 26 maj Ksau

• 31 maj Ks

• 14 juni Kf
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Syftet med dagen

• Att ge förtroendevalda ett underlag 

inför det politiska arbetet med mål och 

budget 2022-2024

• Visa vilka utmaningar och möjligheter 

vi ser för att klara uppdraget i 

framtiden
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Styrmodellen
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Kommunfullmäktiges beslutade mål för åren 

2020-2022 + 1 år 2023

1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk 

hushållning

2. Mariestad – en trygg kommun för alla

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott 

bemötande

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
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Mariestads 
kommun

Mandatår
1

Mandatår
2

Mandatår
3

Mandatår
4

Förslag på nya kommunfullmäktigemål för 

mandatperioden arbetas fram

Tidplan: våren mandatår 1

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 

fastställs. 

Tidplan: juni.

Nämndernas mål för mandatperioden 

fastställs. 

Tidplan: oktober.

Verksamheternas aktiviteter 

för mandatår 2 fastställs. 

Tidplan: december.

Kommunfullmäktiges och nämndernas 

måluppfyllelse mandatår 2 utvärderas 

genom uppföljning och analys av 

verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter. 

Tidplan: delår och helår.

Verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter för mandatår 1 fastställs. 

Tidplan: december

Verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter för mandatår 3 fastställs. 

Tidplan: december.

Kommunfullmäktiges och nämndernas 

måluppfyllelse mandatår 3 utvärderas 

genom uppföljning och analys av 

verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter. 

Tidplan: delår och helår.

Verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter för mandatår 4 fastställs. 

Tidplan: december.

Kommunfullmäktiges och nämndernas 

måluppfyllelse mandatår 4 utvärderas 

genom uppföljning och analys av 

verksamheternas aktiviteter och 

delaktiviteter. 

Tidplan: delår och helår.

Verksamheternas delaktiviteter 

för mandatår 2 fastställs. 

Tidplan: februari.
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Agenda budgetöverlämning

• Inledning 

• Övergripande ekonomiska förutsättningar

• Budgetunderlaget 2022-2024

• Investeringar 2022-2024

• Avstämning av budgetunderlaget till Kommunfullmäktige målen

• Överlämning av budgetunderlaget till den politiska beslutsprocessen
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Övergripande ekonomiska förutsättningar

2021-04-12 Budgetunderlag 2022-2024



2021-04-12

Finansiella förutsättningar

Budgetunderlag 2022-2024

BEFOLKNING

Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid 
och kultur, miljö- och samhällsskydd

KOMMUNAL SERVICE

efterfrågar

DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR

SKATTER, BIDRAG
AVGIFTER

genererar genererar

genererar

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

REGERING

påverkar påverkar påverkar

Bostads-
byggande

Flyttning

Födda

Döda

påverkar

OMVÄRLDEN



Befolkningsutvecklingen
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Antal invånare i Mariestads kommun 

utifrån SCB prognos och skattningar i 

födda, döda, in- ut flyttning
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Folkmängden i åldersklasser
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Våra intäkter 
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Konjunkturläget
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Nyckeltal för svenska ekonomin 
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Skatteunderlagets utveckling
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Statsbidragsutvecklingen
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Statsbidrags trappan enligt BP 21

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024

Generella

statsbidrag

16,0 mkr 8,0 mkr 0 0

Riktade 

statsbidrag:

ÄO riktade 13 mkr 13 mkr 13 mkr 13 mkr

ÄO lyftet 5 mkr 1 mkr 0,5 mkr 0
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Skatt och statsbidragsutvecklingen 

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 % förändring 

Skatteintäkter 1 161 922 1 195 180 1 226 616 Ökning  + 5,5%

Statsbidrag 393 208 383 664 385 288 Minskning - 3 %

Totalt summa 

intäkter

1 555 130 1 578 845 1 611 904 
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Utmaningar till långsiktig hållbar ekonomi
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Budgetunderlaget
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Våra kostnader
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Budget för två år 2021 och 2022-2023

• I samband med att budgeten beslutades för år 2021 beslutades det även om fördelning 

av budgetramar till nämnderna för åren 2022-2023. Beslutet är: 

• ”Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut budgetramar till nämnderna för åren 2022-

2023 som en del av flerårsplanen. Nämndernas budgetramar kan komma att 

förändras/justeras mellan åren 2022-2023 utifrån demografiska förändringar enligt 

beslutad resursfördelningsmodell. Eventuella förändringar/justeringar kommer att 

hanteras i kommande års budgetbeslut. ”

• Reformpaketet på 95 mkr från 2020-2022 
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Planeringsförutsättningarna inför budget 2022 -

2024

1. Att fortsätta arbetet med att genomföra reformpaketet och eventuella revideringar för att 

uppnå beslutat resultat.

2. Effektivisering om 1 % per nämnd för år 2022 och 0 % i effektivisering för åren 2023 

och 2024.

3. För år 2022 kvarstår uppräkning av personalindex om 2 %, vilket har tillförts 

nämnderna i samband med budgetbeslutet för 2021. Riktade insatser räknas upp 

med 1,0 % och budgeteras centralt inom finansförvaltningen.

4. För plan perioden 2023-2024 räknas lönerna upp med 2,5 % och budgeteras centralt 

inom finansförvaltningen.

5. Uppräkning av övriga kostnader med ett inflationsindex. Inflationsindexet kommer att 

beräknas utifrån två olika nivåer, ett hyresindex och ett index för köpta tjänster.

Dessa nivåer kommer att beräknas och analyseras.

6. Skatt och statsbidragsberäkning enligt SCB:s befolknings prognos. 

7. Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i 

konjunkturen. 
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• OM  1 % 

• OM  2 %

• 1,0  mkr 

• 2,0 mkr
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Uppräkning av hyresindex

Uppräkning av övriga kostnader, köpta tjänster 

mm

• OM   1 %

• OM   1,5 %

• 6 mkr

• 9 mkr



• Befolkningsprognos för beräkning av skatt och statsbidrag

• Baseras på befolkningsvolymen året innan, tex utfall 2020 gäller för budgetåret 2021
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Befolkningsprognos 

• ÅR 2022 = 24 582 lika med 1 nov 

2021

• ÅR 2023 = 24 622 lika med 1 nov 

2022

• ÅR 2024 = 24 657 lika med 1 nov 

2023

Antal invånare den 31/12 år 2020 var 24 532



BUDGETHÄRLEDNING 2021-2022
Nämnd Finans- och Personalkostnads- Inflationsindex Hyresindex Demografi Verksamhets- Reformpaket Effektivisering 1% Politiska Budget 

skatteförändringar index inkl PO tilldelning tilldelning förändringar satsningar

(tkr) 2021 2022

Kommunstyrelsen 126 197 1 637 731 3 790 -400 -1 031 0 130 924

Teknisk nämnd 172 530 911 514 1 689 -4 701 -1 133 -1 712 0 168 097

Utbildningsnämnd 511 647 9 136 1 641 566 -704 -500 -5 171 0 516 616

Socialnämnd 573 653 11 284 2 790 36 6 873 1 165 -867 -5 755 0 589 178

Miljö- och byggnadsnämnd 6 413 214 23 30 -67 6 614

RÖS 27 600 850 28 450

Revision 900 900

Överförmyndare 1 525 7 0 1 532

Verksamhetens kostnader -1 420 466 0 -23 181 -5 706 -1 725 -7 439 -430 2 900 13 736 0 -1 442 311

0

Finansverksamhet -37 534 -1 258 -38 792

0

Skatteintäkter 1 108 847 53 075 1 161 922

Generella statsbidrag 375 391 17 817 393 208

Finansiella intäkter 12 000 14 540 26 540

Finansiella kostnader -15 000 -6 500 -21 500

Årets resultat 28 531 79 067
Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 5%

Finansiellt mål 2% 28 530 31 103

Budget
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Finansförvaltningen
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Budget 2020 ett steg närmare en långsiktig 

ekonomi i balans 

Reformpaketet på 52 mkr på en treårsperiod

 Reformpaketet omfattar följande:

 Utökad samarbete 4,9 mkr

 Översyn verksamhetslokaler 1,3 mkr

 Översyn vaktmästarorganisation 1,5 mkr

 Förändrade arbetssätt som ger en effektivare 

verksamhet 6,8 mkr

 Generell besparing 200 tkr inom Utbildning

 Utökade verksamhetsintäkter 1,3 mkr

 Organisationsförändring 1,6 mkr

 Förändringar inom finansverksamheten 35 mkr

 Årlig effektivisering om 1% per nämnd 42 mkr

94 miljoner kronor i besparing och 

effektivisering

Koncernbank 
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Klarat av 24 mkr år 2020 och 

budgeterat för 20 mkr år 2021 

och 8 mkr år 2022



BUDGETHÄRLEDNING 2021-2022
Nämnd Finans- och Personalkostnads- Inflationsindex Hyresindex Demografi Verksamhets- Reformpaket Effektivisering 1% Politiska Budget 

skatteförändringar index inkl PO tilldelning tilldelning förändringar satsningar

(tkr) 2021 2022

Kommunstyrelsen 126 197 1 637 731 3 790 -400 -1 031 0 130 924

Teknisk nämnd 172 530 911 514 1 689 -4 701 -1 133 -1 712 0 168 097

Utbildningsnämnd 511 647 9 136 1 641 566 -704 -500 -5 171 0 516 616

Socialnämnd 573 653 11 284 2 790 36 6 873 1 165 -867 -5 755 0 589 178

Miljö- och byggnadsnämnd 6 413 214 23 30 -67 6 614

RÖS 27 600 850 28 450

Revision 900 900

Överförmyndare 1 525 7 0 1 532

Verksamhetens kostnader -1 420 466 0 -23 181 -5 706 -1 725 -7 439 -430 2 900 13 736 0 -1 442 311

0

Finansverksamhet -37 534 -1 258 -38 792

0

Skatteintäkter 1 108 847 53 075 1 161 922

Generella statsbidrag 375 391 17 817 393 208

Finansiella intäkter 12 000 14 540 26 540

Finansiella kostnader -15 000 -6 500 -21 500

Årets resultat 28 531 79 067
Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 5%

Finansiellt mål 2% 28 530 31 103

Budget

2021-04-12 Budgetunderlag 2022-2024



BUDGET 2022 -2024
Nämnd Budget Plan Plan 

(tkr) 2022 2023 2024

Kommunstyrelsen 130 924 130 464 131 204

Teknisk nämnd 168 097 168 097 167 888

Utbildningsnämnd 516 616 516 616 516 616

Socialnämnd 589 178 589 178 589 178

Miljö- och byggnadsnämnd 6 614 6 614 6 614

RÖS 28 450 29 300 30 200

Revision 900 900 900

Överförmyndarnämnden 1 532 1 532 1 532

Verksamhetens kostnader -1 442 311 -1 442 701 -1 444 132

Finansverksamhet -38 792 -94 120 -155 016

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 161 922 1 195 180 1 226 616

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 393 208 383 664 385 288

Finansiella intäkter 26 540 26 740 26 940

Finansiella kostnader -21 500 -22 500 -24 500

Årets resultat 79 067 46 264 15 196

Årets resultat i % av skatter o bidrag 5,1% 2,9% 0,9%

Finansiellt mål 2% 31 103 31 577 32 238

Befolkningsprognos 24 582 24 622 24 658

Kvar att förbruka 47 964 14 687 -17 042
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2022 2023 2024

Årets resultat 79 067 46 264 15 196

Kvar att förbruka 47 964 14 687 -17 042

Åtgärder med resultatpåverkan:

Säker digital kommunikation -240 -240 -240

Fritidsbank och utökade öppettider för Elvärket -1 500 -1 500 -1 500

Utveckling kommunikationskanaler -600 -600 -600

Utökad ram för AME för minskat stöd från 

Arbetsförmedlingen -600 -600 -600

Hälsofrämjande arbete -1 800 -1 800 -1 800

Omställningsfonden -800 -800 -800

Underhållskostnader hyrda lokaler -1 800 -1 800 -1 800

Hyra sjukhus plan 3 -300 -1 800 -1 800

Höja elevpengen för gymnasiet och grundskola -8 500 -8 500 -8 500

Försörjningsstöd, utökad kostnad -4 000 -4 000 -4 000

Nya krontorp (LSS boende) bemanning och 

driftkostnader -2 175 -4 350 -4 350

Placeringar Barn och unga -3 500 -3 500 -3 500

Fler överförmyndarärenden utan egen finansiering 

och fler svåra ärenden -500 -500 -500

Summa -26 315 -29 990 -29 990
2021-04-12 Budgetunderlag 2022-2024



Hur mycket kan budget 2022 öka?

• Budgeten kan öka med 15 mkr.

• Då blir resultatet 2022 = 64 380

• Finansiellt mål 4 %

• Kan finansiera investeringarna med 136 mkr utan nya lån

• Konsekvens

– Vi klarar budget 2023 enligt finansiellt mål = 2 %

– Vi klarar inte budget 2024 utan att lägga en effektiviseringsrad på 17 mkr

– År 2024 är det ny mandatperiod

– Ny statsbidrag ?

– Hur har pandemin påverkat? 
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Verksamhetsförändringar för att nå 

kommunstyrelsens mål 2022

Vi har ett professionellt förhållningsätt med 

fokus på att skapa mervärde för de vi är till för

• Utökade öppettider El-verket 

Ny verksamhet – fritidsbanken detta ökade  

personalkostnader om 1 500 tkr

Mariestad ligger i framkant och andra aktörer 

inspireras av oss

• Utveckling kommunikationskanaler  600 tkr

• Säker digital kommunikation  240 tkr
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HR

• Hälsoarbete – centralt placerade medel

För att arbetsgivarens förebyggande hälsoarbete ska kunna genomföras med en 

effektiv styrning, planering och genomförande av hälsorelaterade insatser, bör medel 

som tidigare sagts ska ligga på respektive sektor, istället ligga centralt.

• Omställningsfonden

Det är oklart i vilken mån Omställningsfonden kommer att fakturera kommunerna 

under den kommande avtalsperioden och av detta skäl bör 800 tkr avsättas för detta.
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Minskade intäkter – AME 600 tkr

• Genom att Arbetsförmedlingen har fått ett förändrat uppdrag så görs bedömningen att 

AME under 2022 kommer att tappa minst hälften av AF-finansierade uppdragen till de 

privata aktörer som nu har upphandlats av AF. 

• AF:s förändrade arbetssätt kommer också att göra så att vissa individer inte längre 

kommer att uppfylla kraven för de AF-finansierade insatserna och kommer då att 

hamna hos AME.
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Tekniska nämnden

Fastighetsunderhåll i förhyrda lokaler

- Hyresavtal konstruerade med en låg hyra men att vi som har hyresgäst står för 

underhållsåtgärder

- Inga kostnader som ”drabbat” kommunen än, men underhållsskulden växer

- Via nyckeltal och statusbesiktningar har en summa av 1,8 mnkr per år f

föreslagits budgeteras för detta.

Utökad hyra sjukhuset

- Projektering av att ta plan 3 på sjukhuset i anspråk för att skapa ett särskilt 

boende för äldre med psykisk sjukdom har startats med Västfastigheter.

- Ett preliminärt hyreskontrakt kommer presenteras för KSAU under april för 

eventuellt beslut att gå vidare.

- Nu aktuell tidplan ger kostnadspåverkan på max 300 tkr under år 2022

(inflyttning 1 nov.).  
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Öka möjligheterna att nå 

skolans mål 2022

Möjlighet att höja elevpengen till grundskola och 
gymnasieskola för att möjliggöra utmaningar 
med ett tillskott om 8 500 tkr 

Särskilt stöd

• Anpassa skolans verksamhet så att alla barn ska 
kunna nå så långt som möjligt i måluppfyllelsen 
utifrån sina förutsättningar ställer krav på både 
pedagoger och lokala förutsättningar.

Kompetensförsörjning

• Finna utbildade medarbetare för alla kategorier 
av yrken eller möjliggöra att fler kan 
kompetensutvecklas.

Undervisning med hjälp av digital teknik

• Öka kompetensutvecklingen för att nå en 
utveckling kring digital undervisning och digitala 
läromedel.
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Fortsatt utveckling av stöd och omsorg till Mariestads

invånare med ett tillskott på 11 850 tkr

Försörjningsstöd

Allas rätt till försörjning är en central i del i sektorns arbete. 

För att  möta utmaningar under 2022 förstärkts budgeten för

försörjningsstöd med  4 000 tkr miljoner

Placeringar av barn och unga

Alla barn rätt till goda uppväxtvillkor innebär bland att barn 

och unga får särskilt stöd utanför det egna hemmet

Detta är ett viktigt åtagande, och för vissa barn under 

många år varför  en förstärkning görs med 3 500 tkr

Boende för unga vuxna enl. LSS
Allt fler unga får diagnoser inom det neuropsykiatriska området.

Detta ställer nya krav på oss som vårdgivare där gamla lösningar i

form av gruppbostäder osv inte är tillämpliga. Kommunen behöver ett träningsboende för de som är på 

väg ut i vuxenlivet och där de får den hjälp och det stöd de behöver för ett så självständigt liv som möjligt. 

Detta till en halvårskostnad på 2 175 tkr  dvs 4 350 tkr i helårseffekt, 
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Investeringar
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Investeringsplan 2022-2024

Budget 

2022

Plan    

2023

Plan       

2024

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringspott 2 000 2 000 2 000

Industri och handel 9 000 7 000 4 000

Exploateringsmark och bostäder 12 000 12 000 17 000

Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 3 000

Digitalisering Kultur och Fritid 575

Webbplats 400

Investering Dacapo 300 300 300

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 27 000 55 000 26 000

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens investeringspott 1 000 1 500 1 500

Socialnämnden

Socialnämndens investeringspott 1 000 1 000 1 000

Journalsystem 2 000 2 000
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Investeringsplan 2022-2024

Budget 

2022

Plan    

2023

Plan       

2024

Tekniska nämnden skattefinansierat

Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500

Fastigheter

Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön 15 000 15 000 15 000

Skolgård och utemiljö 3 000 3 000

Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000

Övriga lokaler, anpassat lokalbehov 300

Stöd och omsorg, anpassat lokalbehov 1 000 1 000 1 000

Gator/Allmän plats 0

Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 18 000 18 500 19 000

Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 7 000 7 000 7 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar VA 16 000 21 000 23 000

Utvecklingsinvesteringar VA 24 500 27 000 18 000

Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 104 075    130 800    96 300        

Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 40 500       48 000       41 000        

Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 144 575 178 800 137 300
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Investeringar kommunstyrelsen

• Kultur och fritidsavdelningen 575 tkr

Speldatorer till Elvärket.75 tkr.

IT-utrustning och WIFI på samtliga våningsplan på musikskolan.100 tkr.

Uppdatering och nyinköp av elektriska och akustiska instrument på musikskolan. 200 

tkr.

Utveckling av biblioteksdatabas och bild- och föremålsdatabas. 200 tkr.

• Demokrati och kommunikation 400 tkr

Utvecklat digitalt stöd för extern kommunikation för att tillmötesgå kommuninvånarnas 

krav på allt snabbare ärendehantering, säkrare, snabbare och tydligare information 

samt ökad möjlighet till självservice. Detta kräver investeringar i nya och befintliga 

kommunikationsmedia 400 tkr.
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Avstämning av budgetunderlaget till 

Kommunfullmäktige målen
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar 

ekonomi och god ekonomisk hushållning

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. För ekonomin ska det anges 

finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. De finansiella målen ska ge uttryck för realism och 

handlingsberedskap och vara anpassade till kommunens 

ekonomiska förutsättningar.
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Mariestad – en kommun med 

långsiktig hållbar ekonomi och god 

ekonomisk hushållning

Tre aktiviteter under mandatperioden

• Resultatet ska vara minst två procent över 

mandatperioden

2020 = 2%, 2021 =2%, 2022 =2%

Måluppfyllelse :

2020 = 3 %

• Soliditeten ska öka med minst 1 procent per 

år för att uppnå en positiv soliditet (inkl

pensionsskulden) vid mandatperiodens 

utgång

Måluppfyllelse :

2020 = 2 %
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Målet beräknas 

att uppnås 2022

Målet beräknas 

att uppnås 2022



Mariestad – en kommun med 

långsiktig hållbar ekonomi och god 

ekonomisk hushållning
• Investeringsmål, total investeringsram för 

perioden 2020-2022 samt att minska 

lånefinansieringen över tid.

- Skattefinansierade investeringar ska vara 

självfinansierade 270 mkr 

- Taxefinansierade investeringar kan vara 

lånefinansierade 216 mkr för perioden

- Koncernens samlade investeringsram 

791 mkr

- Mariestads kommun 486 mkr

- Mariehus fastigheter AB 170 mkr

- VänerEnergi AB 135 mkr 

Måluppfyllelse 2020:

110,4  mkr är skatte-

finansierade investeringar och 

vi har 109,4 mkr att investera 

för av egna medel

Taxefinansierat 26,4 mkr

Totalt i kommunen 185 mkr 

kvar att investera 301 mkr
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Investeringsmålet

2021-04-12 Budgetunderlag 2022-2024

Mål för 2023 är 137,0 – skattefinansierade kan högst vara  117 tkr 



Finansiering av investeringar

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Resultat 2% 43 30 31 31 32

Avskrivningar 67 70 79 82 85

Summa att investera för utan nya lån 110 100 110 113 117

Investeringar utfall/ budget 185,8 239 144,6 178,8 137,3

Skattefinansierade investeringar 145,3 196 104,1 130,8 96,3

Taxefinansierade investeringar 40,5 43 40,5 48 41

% förbrukad av budget 75%

Nya lån 80 139 34,6 65,8 20,3
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Varje 1 % ökning av resultatet påverkar 
finansiering av investeringar med 15 mkr.



Överlämning av budgetunderlaget till den politiska 

beslutsprocessen
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Sammanfattning

• Osäkerhet i konjunkturen

• Nya statsbidrag stärker resultatet 2022 och till viss del 2023

• Finns möjlighet att öka budgeten för år 2022 med 15 mkr men då finns det 

konsekvenser för år 2024 

• Klarar resultat och soliditets målet men osäkerhet kring investeringsmålet

2021-04-12 Budgetunderlag 2022-2024



Tidplan för 2021 års budgetprocess

• 20 januari Ksau beslutar om 

planeringsförutsättningarna

• 21 januari MTG styrgrupp bereder 

planeringsförutsättningarna för MTG nämnder

• 24 februari Budgetupptakt 

• 12 april Mål och budgetunderlag 

överlämnas till politiken

• Dialog med ledningsgruppen 

• 26 maj Ksau

• 31 maj Ks

• 14 juni Kf
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Budget 2022 för Mariestads kommun med plan 
för 2023-2024 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2022 samt flerårsplan för åren 
2023-2024 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att 
omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 615 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina 
kommunala bolag för 2022:  

 Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 940 000 000 kronor 

 VänerEnergi AB 375 000 000 kronor 

4. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag från och med den 1 januari 
2022. Detta ersätter tidigare räntepåslag för 2021. 

5. Räntepåslag 2022 för VänerEnergi AB fastställs till 0,26 procent av bolagets 
nyttjade utlåningsram.  

6. Räntepåslag 2022 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,47 
procent av bolagets nyttjade utlåningsram. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller till betalning under år 2022. 

8. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 104/17. 

9. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

10. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige § 140/13.  

11. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten 2022 för 
kapitalkostnader och förändringar inom reformpaket, samt förändringar av 
investeringsriktlinjer som påverkar budgeten mellan nämnder. 

12. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till 
berörda nämnder under år 2022.  
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13. Kommunstyrelsen får rätt att revidera investeringsbudgeten utifrån 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsram, syfte att inte behöva 
ombudgetera investeringar mellan åren. Beslutet gäller från och med år 2021.  

14. Nämnderna ska informera om beslutad internbudget för år 2022 till 
kommunstyrelsen före decembers utgång.  

15. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska 
erhålla det generella statsbidraget för ökade krav inom övergripande 
ledningssystem om 4 kronor per kommuninvånare för 2021-2023.        

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskrivs 

budgetprocessen. Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av 

kommundirektörens ledningsgrupp och överlämnas till den politiska 

beslutsprocessen. Överlämning genomfördes den 12 april 2021. 

Beslutspunkt 13 syftar till att ta bort hanteringen av ombudgeteringar 

mellan åren för att styra emot kommunfullmäktiges beslutade 

investeringsram respektive år. Syftet är också att erhålla en tydligare styrning 

och kontroll av investeringsprojekten kopplat till finansieringen. 

Detta medför en förändrad styrning av investeringsbudgeten under 

pågående budgetår. Förändringen blir att det sker en revidering av 

investeringsbudgeten efter delårsbokslutet i oktober. Revideringen sker 

inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för innevarande år 

och nästkommande års budget. Efter revidering av investeringsram ska 

respektive investeringsbudget återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Räddningstjänsten i Östra Skaraborg (RÖS) har i en hemställan begärt att få 

det statsbidrag som medlemskommunerna har erhållit för ökade krav på 

övergripande ledningssystem. Statsbidraget har inkommit till 

medlemskommunerna som en del i det generella statsbidraget. I 

specifikationen till det generella statsbidraget anges det att 4 kr per invånare 

ska täcka de kostnaderna som kommunen har för att genomföra de ökade 

kravet på ett övergripande ledningssystem. Detta statsbidrag fördelas ut till 

kommunerna fr om år 2021- 2023.  

Underlag för beslut 

"[Skriv text här]"          
 

   

Thomas Johansson  Christina Olsson 
Tf. kommundirektör  Ekonomichef 
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Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 123                                                   Dnr 2021/00227  

Justering av avgifterna i VA-taxan 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens 
VA-taxa med +3,0 procent, att gälla från och med 2022-01-01.    

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
etc.  

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel, men klaras av utan taxeökning 
då VA-verksamheten gjorde ett större överskott för år 2020.  

Under år 2021 planeras ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för 
Mariestadssjön vilket också kan finansieras med det överskott som gjordes för år 
2020. Anledningen till överskottet år 2020 låg främst i att förnyelseprojekt 
senarelades vilket verksamheten i stora delar planerar att arbeta ikapp under år 2021. 
Med anledning av ovan föreslås en justering av VA-taxans brukningsavgifter med 
+3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver.  

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20 kronor per månad. 

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 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Protokollsutdrag tn § 71/21 

Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2022  

Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2021 Mariestads kommun    
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
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(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Tf. VA-chef Simon Ravik) 
(Abonnentansvarig Sandra Schödin) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan för år 2022 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 13-17) i 
kommunens VA-taxa med +3,0 procent, att gälla från och med 2022-01-01.            

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, 
material etc.  
 
De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel, men klaras av utan 
taxeökning då VA-verksamheten gjorde ett större överskott för år 2020.  
 
Under år 2021 planeras ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för 
Mariestadssjön vilket också kan finansieras med det överskott som gjordes för år 
2020. Anledningen till överskottet år 2020 låg främst i att förnyelseprojekt 
senarelades vilket verksamheten i stora delar planerar att arbeta ikapp under år 
2021. Med anledning av ovan föreslås en justering av VA-taxans brukningsavgifter 
med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver.  
 
Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20 kronor per månad.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
 
Protokollsutdrag tn § 71/21 
 
Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2022  
 
Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2021 Mariestads kommun      
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 71                                                   Dnr 2020/00501  

Justering av avgifterna i VA-taxan Mariestad 2022 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +3,0 procent fr. o m 
2022-01-01.  

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
etc.  

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel, men klaras av utan taxeökning 
då VA-verksamheten gjorde ett större överskott för år 2020. Under år 2021 planeras 
ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för Mariestadssjön vilket också kan 
finansieras med det överskott som gjordes för år 2020. Anledningen till överskottet 
år 2020 låg främst i att förnyelseprojekt senarelades vilket verksamheten i stora delar 
planerar att arbeta ikapp under år 2021. 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-18, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Mariestad”.     

Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari år 2022  
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Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den <<datum>>. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mariestads 
kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mariestads kommun.  

 

§ 1  

För att täcka nödvändiga kostnader för Mariestads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten gata är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 
vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2   

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  

§ 3  

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt. 

 
 
 

Kontor Förvaltning Stormarknad 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Hantverk 
Småindustri Utbildning Sjukvård 
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Annan fastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df 
inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 
informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 
bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar 
för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 
27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
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4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5   

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 81 130 kronor om 101 412 
kronor 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df, 

om 19 138 kronor om 23 922 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om 44,90 kronor om 56,12 kronor 
d) en avgift per lägenhet om 17 843 kronor om 22 303 kronor 
e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

om 4 099 kronor om 5 123 kronor 

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 
upprättats. 

Servisavgift Kostnadsrelaterad avgift, den ska täcka kostnader för 
anläggande av ledningar från huvudledning till tomtgräns. 

Förbindelsepunktsavgift Nyttorelaterad avgift. Det är en avgift som ska motsvara 
den nytta fastigheten har av att huvudmannen anordnar 
och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 
fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

I fråga om fastighet som är bebyggd med bostadshus för en eller två familjer anses 
tomtytan för avgiftsuttag enligt 5.1 c) inte överstiga 2000 m2. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 
5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 
beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter, ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 
anses vara förut erlagd. 

5.7 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 
begränsningsregeln i 5.3. 

5.8 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 
riven bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje 
tillkommande lägenhet. 

5.9 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 

  



Sida: 6 (16) 
 
 

 

§ 6  

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 
a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 81 130 
kronor 

om 101 412 
kronor 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

om 19 138 
kronor 

om 23 922 
kronor 

c) 
 en avgift per m2 tomtyta om 44,90 

kronor 
om 56,12 
kronor 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

Om 4 099 
kronor 

om 5 123 
kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det 
fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 
eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 
upprättats. 

Servisavgift Kostnadsrelaterad avgift, den ska täcka kostnader för 
anläggande av ledningar från huvudledning till tomtgräns. 

Förbindelsepunktsavgift Nyttorelaterad avgift. Det är en avgift som ska motsvara 
den nytta fastigheten har av att huvudmannen anordnar 
och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 
fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 
med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 
gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för 
tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 
anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 
att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 
Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  
Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jämför 5.3 andra stycket. 
  
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8  
 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 
  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 
e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 
inte tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 
arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9  

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 
 Utan moms Med moms 
en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning om 8,54 kronor om 10,68 kronor 

§ 10  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11  

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges 
i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en 
anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, 
om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 
avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 
11.2. 
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11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov 
för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 
tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12  

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 
än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället 
för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är 
fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, 
enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a), med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 
och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13  

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år om 2 424 kr om 3 029 kr 
b) en avgift per m3 levererat vatten om 19,54 kr om 24,42 kr 
c) en avgift per år och lägenhet för bostads-

fastighet och därmed jämställd fastighet om 824 kr om 1 030 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat  
150-tal m2 bruttoarea (BTA)  
för annan fastighet 

om 824 kr om 1 030 kr 

e) en dagvattenavgift per år för 
dagvattenavledning per 1000 m2 påbörjad 
tomtyta     

om 464 kr om 579 kr 

I fråga om fastighet endast bebyggd med ett en– eller tvåbostadshus ska tomtytan 
för avgiftsuttag enligt 13.1 e) inte anses överstiga 1000 m2. 

För bostadsbebyggelse vars tomt- och byggnadsyta som motsvarar max en halv 
normalvilla reduceras dagvattenavgiften med hälften av avgift enligt 13.1 e). 

Annan fastighet med en yta över 1000 m2, som delvis är ansluten till kommunens 
nät, kan få avdrag för den yta som överstiger fyra gånger ansluten hårdgjord yta. 

Om ingen dag- eller dränvattenanslutning finns till kommunens anläggning utgår 
ingen avgift enligt 13.1 e). 

Om dagvattnet från fastigheten enligt överenskommelse med huvudmannen 
fördröjs inom fastigheten innan den avbördas till den allmänna anläggningen 
reduceras dagvattenavgiften med ¾ av avgift enligt 13.1 e). 
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En extra avgift per år och abonnent (mätställe) utöver 13.1 a) beroende av 
vattenmätarens storlek. 

 Utan moms Med moms 
20 mm (qn 2.5) om 0 kr om 0 kr 
25 mm (qn 6.0) om 2 815 kr om 3 519 kr 
40 mm (qn 10.0) om 4 683 kr om 5 854 kr 
50 mm (qn 15.0) om 19 667 kr om 24 584 kr 
80 mm (qn 40.0) om 34 668 kr om 43 335 kr 
100 mm (qn 60.0) om 45 906 kr om 57 383 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 
  V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 
Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % - - 
Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 % - - 
Avgift efter bruttoyta, BTA 13.1 d) 40 % 60 % - - 
Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 
till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 
vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 
13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3 per lägenhet och år. 

13.4 För så kallat byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). 
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m3 per 
lägenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas 
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 
a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 
om fastighetsägaren begär det. 
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Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 
STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 
mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande 
avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska erläggas avgift med 20 % av 
avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Efter ansökan från fastighetsägaren och skriftligt medgivande av 
huvudman att bruka köksavfallskvarn utgår avgift per år. 

   
Enskilt hushåll  50 % av avgift enligt 13.1 a) 
Storhushåll, restaurang 
o likn. < 125 matportioner/dag 2,5 ggr avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 125 – 750 matportioner/dag 6,0 ggr avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. > 750 matportioner/dag 12,0 ggr avgift enligt 13.1 a) 

§ 14  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 
årligen erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 
 Utan moms Med moms 
en avgift per m2 ansluten allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten om 0,82 kronor om 1,03 kronor 
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§ 15  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 16  

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a) 
och 13.1 e). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 
fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 
Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 
avgifter: 

 Utan moms Med moms 
Uppsättning, nedtagning eller byte av vattenmätare 496 kr 621 kr 
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 496 kr 621 kr 
Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 496 kr 621 kr 

Avläsning av vattenmätare 428 kr 536 kr 
Undersökning av vattenmätare * * 
Länsning av vattenmätarbrunn 590 kr 738 kr 
Förgäves besök vid avtalad tid 496 kr 621 kr 
Extra vattenprov i fastighet 496 kr 621 kr 
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* Undersökningskostnader för vattenmätare utgörs av SWEDAC:s kontrollavgift, 
frakt samt arbetskostnad enligt tabell ovan.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19  

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 
förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 14. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 
Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 
övrig särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21  

Denna taxa träder i kraft <<datum>>. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 
13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 
som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 



VA-taxa 2022, Förslag. 3% höjning (brukningsavgifterna)
Mariestad

2021 2022
Utan moms Med moms Utan moms Med moms

13.1 a) Fast avgift 2 353 kr       2 941 kr       2 424 kr     3 029 kr       
b) levererat antal m3 18,97 kr       23,71 kr       19,54 kr     24,42 kr       
c) Avgift per lgh eller bostad 800 kr          1 000 kr       824 kr        1 030 kr       

d) 
Avgift / år och påbörjat 150-tals m2 area 
(BTA) för annan fastighet 800 kr          1 000 kr       824 kr        1 030 kr       

e)

Dagvattenavgift / år för 
dagvattenavledning per 1000 m2 påbrjad 
tomtyta 450 kr          563 kr          464 kr        579 kr          

Extra avgift / år och mätställe utöver 13.1
Qn 2,5 -  kr           -  kr           -  kr         -  kr           
Qn 6 2 733 kr       3 416 kr       2 815 kr     3 519 kr       
Qn 10 4 547 kr       5 684 kr       4 683 kr     5 854 kr       
Qn 15 19 094 kr    23 868 kr    19 667 kr  24 584 kr     
Qn 40 33 658 kr    42 073 kr    34 668 kr  43 335 kr     
Qn 60 44 569 kr    55 711 kr    45 906 kr  57 383 kr     

14
Avgift per m2 ansluten allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0,80 kr         1,00 kr         0,82 kr       1,03 kr         

17 Nedtagning av vattenmätare 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Uppsättning av vattenmätare 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Avstängning av vattentillförsel 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Påsläpp av vattentillförsel 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Avläsning av vattenmätare 416 kr          520 kr          428 kr        536 kr          
Länsning av vattenmätarbrunn 573 kr          716 kr          590 kr        738 kr          
Förgäves besök vid avtalad tid 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          
Extra vattenprov i fastighet 482 kr          603 kr          496 kr        621 kr          



 

 

 

Taxa 
Vatten och avlopp 
Mariestads kommun 
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Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mariestads 

kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mariestads kommun.  

 

§ 1  

För att täcka nödvändiga kostnader för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten gata är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs 

i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2   

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  

§ 3  

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Bostadsfastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det 
viktigaste sett från användarsynpunkt. 

 

 

 

Kontor Förvaltning Stormarknad 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

Småindustri Utbildning Sjukvård 



Sida: 3 (16) 

 
 

 

Annan fastighet Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med 
bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 
02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df 

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 

informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 

bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 

27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
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4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den 

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5   

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 81 130 kronor 
om 101 412 

kronor 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df, 

om 19 138 kronor om 23 922 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om 44,90 kronor om 56,12 kronor 

d) en avgift per lägenhet om 17 843 kronor om 22 303 kronor 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

om 4 099 kronor om 5 123 kronor 

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 

avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

Servisavgift Kostnadsrelaterad avgift, den ska täcka kostnader för 
anläggande av ledningar från huvudledning till tomtgräns. 

Förbindelsepunktsavgift Nyttorelaterad avgift. Det är en avgift som ska motsvara 
den nytta fastigheten har av att huvudmannen anordnar 
och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter. 

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 

tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 

fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 

upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

I fråga om fastighet som är bebyggd med bostadshus för en eller två familjer anses 

tomtytan för avgiftsuttag enligt 5.1 c) inte överstiga 2000 m2. 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 

5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande 

av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter, ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

5.7 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 

begränsningsregeln i 5.3. 

5.8 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts 

riven bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje 

tillkommande lägenhet. 

5.9 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§ 6  

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

om 81 130 
kronor 

om 101 412 
kronor 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

om 19 138 
kronor 

om 23 922 
kronor 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
om 44,90 
kronor 

om 56,12 
kronor 

d)* 
 

en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

Om 4 099 
kronor 

om 5 123 
kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det 

fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

Servisavgift Kostnadsrelaterad avgift, den ska täcka kostnader för 
anläggande av ledningar från huvudledning till tomtgräns. 

Förbindelsepunktsavgift Nyttorelaterad avgift. Det är en avgift som ska motsvara 
den nytta fastigheten har av att huvudmannen anordnar 
och upprätthåller en uppsättning förbindelsepunkter. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 

med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 

dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för 

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), 
jämför 5.3 andra stycket. 
  
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8  
 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 

e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 

inte tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 

avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 

tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 

övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 

etableringsavgift om 25 % av avgiften enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a). 

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9  

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

om 8,54 kronor om 10,68 kronor 

§ 10  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11  

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges 

i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 

skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en 

anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, 

om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av 

avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 

inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 

11.2. 
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11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov 

för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av 

tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12  

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 

än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället 

för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, 

enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a), med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 

den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 

dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 

servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13  

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 2 353 kr om 2 941 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 18,97 kr om 23,72 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet 

om 800 kr om 1 000 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat  
150-tal m2 bruttoarea (BTA)  
för annan fastighet 

om 800 kr om 1 000 kr 

e) en dagvattenavgift per år för 
dagvattenavledning per 1000 m2 påbörjad 
tomtyta     

om 450 kr om 563 kr 

I fråga om fastighet endast bebyggd med ett en– eller tvåbostadshus ska tomtytan 

för avgiftsuttag enligt 13.1 e) inte anses överstiga 1000 m2. 

För bostadsbebyggelse vars tomt- och byggnadsyta som motsvarar max en halv 

normalvilla reduceras dagvattenavgiften med hälften av avgift enligt 13.1 e). 

Annan fastighet med en yta över 1000 m2, som delvis är ansluten till kommunens 

nät, kan få avdrag för den yta som överstiger fyra gånger ansluten hårdgjord yta. 

Om ingen dag- eller dränvattenanslutning finns till kommunens anläggning utgår 

ingen avgift enligt 13.1 e). 

Om dagvattnet från fastigheten enligt överenskommelse med huvudmannen 

fördröjs inom fastigheten innan den avbördas till den allmänna anläggningen 

reduceras dagvattenavgiften med ¾ av avgift enligt 13.1 e). 
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En extra avgift per år och abonnent (mätställe) utöver 13.1 a) beroende av 

vattenmätarens storlek. 

 Utan moms Med moms 

20 mm (qn 2.5) om 0 kr om 0 kr 

25 mm (qn 6.0) om 2 733 kr om 3 416 kr 

40 mm (qn 10.0) om 4 547 kr om 5 684 kr 

50 mm (qn 15.0) om 19 094 kr om 23 868 kr 

80 mm (qn 40.0) om 33 658 kr om 42 072 kr 

100 mm (qn 60.0) om 44 569 kr om 55 711 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 % - - 

Avgift efter bruttoyta, BTA 13.1 d) 40 % 60 % - - 

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 

till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 

13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 m3 per lägenhet och år. 

13.4 För så kallat byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). 

Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 40 m3 per 

lägenhet. 

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas 

en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 

a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 

huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

om fastighetsägaren begär det. 
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Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, 

STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 

prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 

mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande 

avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska erläggas avgift med 20 % av 

avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Efter ansökan från fastighetsägaren och skriftligt medgivande av 

huvudman att bruka köksavfallskvarn utgår avgift per år. 

   

Enskilt hushåll  50 % av avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

< 125 matportioner/dag 2,5 ggr avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

125 – 750 matportioner/dag 6,0 ggr avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

> 750 matportioner/dag 12,0 ggr avgift enligt 13.1 a) 

§ 14  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska 

årligen erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 ansluten allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kronor om 1 kronor 

 

  



Sida: 14 (16) 

 
 

 

§ 15  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 

ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 

och spillvatten är avsevärd. 

§ 16  

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a) 

och 13.1 e). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 

fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 

av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 

avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Uppsättning, nedtagning eller byte av vattenmätare 482 kr 602 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 482 kr 602 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

482 kr 602 kr 

Avläsning av vattenmätare 416 kr 520 kr 

Undersökning av vattenmätare * * 

Länsning av vattenmätarbrunn 573 kr 716 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid 482 kr 602 kr 

Extra vattenprov i fastighet 482 kr 602 kr 
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* Undersökningskostnader för vattenmätare utgörs av SWEDAC:s kontrollavgift, 

frakt samt arbetskostnad enligt tabell ovan.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18  

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19  

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 13 och 14. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § 

räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. 

Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 

anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 

eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrig särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21  

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 

13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 

som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen 

jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 130                                                   Dnr 2021/00083  

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret för 
föreningsledare 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Detta med anledning 
av att samtliga föreningar i kommunen som uppbär föreningsbidrag redan följer eller 
ska införa det av Riksidrottsförbundets beslutade regelverk 2020-01-01 om utdrag ur 
polisens belastningsregister 

Bakgrund 

Riitta Holmblad och Beatrice Bark för Sverigedemokraterna har i en motion till 
fullmäktige föreslagit att förening med verksamhet för barn och ungdom under 18 år 
ska begära att ledare och tränare kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar 
att denne inte har dömts för brott samt att styrelsen i respektive förening ska avge en 
försäkran till kommunen om att så har skett för att erhålla föreningsbidrag.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2021, § 17, överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har beretts av kommunens kultur- och 
fritidschef. 

För att skydda barn i deras idrottsmiljö införde Riksidrottsförbundet den 1 januari 
2020 krav på begränsat registerutdrag. Det innebär att ledare och andra vuxna inom 
svensk idrottsrörelse som har direkt eller regelbunden kontakt med barn är skyldiga 
att lämna ett begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister till sin förening, 
distrikt eller förbund. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 2019 och är ett led i RF:s 
arbete ”Trygg idrott”. 

Efter kontakt med de föreningar i kommunen som har fått verksamhetsbidrag för 
åren 2019 och 2020, 26 stycken respektive år, svarar av dessa 24 att de följer 
Riksidrottsförbundets regelverk och återstående två föreningar att de omgående 
kommer att ansluta sig till Riksidrottsförbundet regelverk. 

Med ovanstående sammantaget är det kultur och fritidschefens bedömning att det 
inte finns anledning att införa ett liknande lokalt regelverk då efterlevnaden hos 
kommunens föreningar till Riksidrottsförbundet regelverk är så hög.  

Kultur- och fritidsberedningens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag kfb § 33/21 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström)  
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 Åsa Alvner 
Chef sektor ledning 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att begära utdrag ur 
belastningsregistret för föreningsledare 

Sektorchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Detta med 

anledning av att samtliga föreningar i kommunen som uppbär föreningsbidrag 

redan följer eller ska införa det av Riksidrottsförbundets beslutade regelverk 

2020-01-01 om utdrag ur polisens belastningsregister             

Bakgrund 

Riitta Holmblad och Beatrice Bark för Sverigedemokraterna har i en 

motion till fullmäktige föreslagit att förening med verksamhet för 

barn och ungdom under 18 år ska begära att ledare och tränare kan 

uppvisa utdrag ur belastningsregistret som visar att denne inte har 

dömts för brott samt att styrelsen i respektive förening ska avge en 

försäkran till kommunen om att så har skett för att erhålla 

föreningsbidrag.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2021, § 17, 

överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet 

har beretts av kommunens kultur- och fritidschef. 

För att skydda barn i deras idrottsmiljö införde Riksidrottsförbundet 

den 1 januari 2020 krav på begränsat registerutdrag. Det innebär att 

ledare och andra vuxna inom svensk idrottsrörelse som har direkt 

eller regelbunden kontakt med barn är skyldiga att lämna ett begränsat 

registerutdrag ur polisens belastningsregister till sin förening, distrikt 

eller förbund. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 2019 och är ett led i 

RF:s arbete ”Trygg idrott”. 

Efter kontakt med de föreningar i kommunen som har fått 

verksamhetsbidrag för åren 2019 och 2020, 26 stycken respektive år, 

svarar av dessa 24 att de följer Riksidrottsförbundets regelverk och 

återstående två föreningar att de omgående kommer att ansluta sig till 

Riksidrottsförbundet regelverk. 
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Med ovanstående sammantaget är det kultur och fritidschefens bedömning att 
det inte finns anledning att införa ett liknande lokalt regelverk då efterlevnaden 
hos kommunens föreningar till Riksidrottsförbundet regelverk är så hög.  

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-29 
 
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 
 
Protokollsutdrag kf § 17/21 
 
Motionen         
 

Åsa Alvner 
Chef sektor ledning   

Expedieras till: 
Motionärerna 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström  
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 Fritidsavdelningen 
Tomas Ekström 

[Huvudmottagare]  

 

Motion om att begära utdrag ur 
belastningsregistret för föreningsledare 

Förslag till beslut 

Då samtliga föreningar i kommunen som uppbär föreningsbidrag 

redan följer eller ska införa det av RF beslutade regelverket 2020-01-

01 om utdrag ur polisens belastningsregister  beslutar 

kommunstyrelsen att inte inrätta ett liknande lokalt regelverk då 

intentionerna i motionen redan är uppfyllda. 

Motionen anses därmed besvarad. 

           

Bakgrund 

Riitta Holmblad och Beatrice Bark för Sverigedemokraterna har i en 

motion föreslagit att förening med verksamhet för barn och ungdom 

under 18 år ska begära att ledare och tränare kan uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret som visar att denne inte har dömts för brott samt 

att styrelsen i respektive förening ska avge en försäkran till 

kommunen om att så har skett för att erhålla föreningsbidrag.  

För att skydda barn i deras idrottsmiljö införde Riksidrottsförbundet 

den 1 januari 2020 krav på begränsat registerutdrag. Det innebär att 

ledare och andra vuxna inom svensk idrottsrörelse som har direkt 

eller regelbunden kontakt med barn är skyldiga att lämna ett 

begränsat registerutdrag ur polisens belastningsregister till sin 

förening, distrikt eller förbund. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 

2019 och är ett led i RF:s arbete Trygg idrott. 

Efter kontakt med de föreningar i kommunen som har fått 

verksamhetsbidrag för 2019 och 2020, 26 st. vartdera året, svarar 24 

att de följer RF:s regelverk och återstående 2 föreningar att de 

omgående kommer att ansluta sig till RF:s regelverk. 

Med ovanstående sammantaget är det kultur och fritidschefens 

uppfattning att det inte finns anledning att införa ett liknande lokalt 
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regelverk då efterlevnaden hos kommunens föreningar till RF:s 

regelverk är så hög. 

  

Underlag för beslut 

Kultur och fritidschefens tjänsteskrivelse. 

         
 

Tomas Ekström 
   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
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Kf § 17 (forts.) 

 

Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret för 
föreningsledare (KS 2021/83) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Riitta Holmblad och Beatrice Bark för Sverigedemokraterna har i en motion 
föreslagit att förening med verksamhet för barn och ungdom under 18 år ska 
begära att ledare och tränare kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret som 
visar att denne inte har dömts för brott. Styrelsen i respektive förening ska avge 
en försäkran till kommunen om att så har skett för att erhålla föreningsbidrag 
m.m. 

 

Expedieras till: 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Kultur- och fritidschef Tomas Ekström 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 128                                                   Dnr 2019/00467  

Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad då verksamheten arbetar 
med frågan. En kartläggning ska göras av vilka fordon som är lämpliga att utrusta med 
alkolås och för vilka fordon det istället är mer lämpligt att förvara fordonsnyckeln i ett så 
kallat alkoskåp.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att de fordon som 
kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. Kommunfullmäktige beslutade att 
överlämna motionen för beredning till tekniska nämnden. Då frågan är av mer 
övergripande karaktär och innefattar ett generellt ställningstagande har ärendet 
lämnats över till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet på sammanträdet den  

30 september 2020, § 317, och återremitterade ärendet för komplettering av 
kostnader för alkolås. 

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger och 
spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen på alkohol och 
droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer samt medarbetare stöd för hur de 
ska upptäcka problem med alkohol och droger och hur de ska agera. Ett alkolås 
skulle kunna ses som ett komplement till ansvariga chefer och andra medarbetare att 
upptäcka påverkade kollegor.  

Kommunen har idag 311 registrerade fordon. Av dessa är 152 personbilar. De leasas 
vanligtvis på tre år. I några fall förlängs leasingtiden med två år. Av de drygt 150 
bilarna är 20 utrustade med alkolås. Att utrusta en personbil med alkolås kostar 
13 000 kronor. I genomsnitt byts 30 bilar per år. Den totala kostnaden för att utrusta 
30 nya bilar med alkolås skulle uppgå till 390 000 kronor per år. 

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för införandet, risken 
att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på att tekniken ska fånga upp en 
påverkad medarbetare, snarare än att själv agera vid tecken på problem. Det finns 
även en risk att den som ska använda en av kommunens bilar kringgår systemet och 
där med undgår upptäckt. 

Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att kontinuerligt utbilda och 
informera såväl chefer som övriga medarbetare i hur de ska upptäcka missbruks-
problem samt hur de ska agera i dessa frågor.  
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Arbetsutskottets förslag 

Ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen utan något förslag till beslut från 
arbetsutskottet. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med majoritetens förslag som innebär att kommunfullmäktige förslås besluta 
att motionen ska anses besvarad då verksamheten arbetar med frågan. En 
kartläggning ska göras av vilka fordon som är lämpliga att utrusta med alkolås och för 
vilka fordon det istället är mer lämpligt att förvara fordonsnyckeln i ett så kallat 
alkoskåp.    

 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 181/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 

Protokollsutdrag ksau § 317/20 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motion från Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S), 2019-11-22 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(HR-chef Per Johansson) 
(Tekniska nämnden) 
(Motionärerna) 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-30 
Dnr: KS 2019/00467   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade 
fordon 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.           

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att 

de fordon som kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen för beredning 

till tekniska nämnden. Då frågan är av mer övergripande karaktär och 

innefattar ett generellt ställningstagande har ärendet lämnats över till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet på sammanträdet 

den 30 september 2020, § 317, och återremitterade ärendet för 

komplettering av kostnader för alkolås. 

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger 

och spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen 

på alkohol och droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer 

samt medarbetare stöd för hur de ska upptäcka problem med alkohol 

och droger och hur de ska agera. Ett alkolås skulle kunna ses som ett 

komplement till ansvariga chefer och andra medarbetare att upptäcka 

påverkade kollegor.  

Kommunen har idag 311  registrerade fordon. Av dessa är 152 

personbilar. De leasas vanligtvis på tre år. I några fall förlängs 

leasingtiden med två år. Av de drygt 150 bilarna är 20 utrustade med 

alkolås. Att utrusta en personbil med alkolås kostar 13 000 kronor.  I 

genomsnitt byts 30 bilar per år. Den totala kostnaden för att utrusta 

30 nya bilar med alkolås skulle uppgå till 390 000 kronor per år. 

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för 

införandet, risken att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på 

att tekniken ska fånga upp en påverkad medarbetare, snarare än att 

själv agera vid tecken på problem. Det finns även en risk att den som 
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ska använda en av kommunens bilar kringgår systemet och där med 

undgår upptäckt. 

Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att 

kontinuerligt utbilda och informera såväl chefer som övriga 

medarbetare i hur de ska upptäck  missbruksproblem samt hur de ska 

agera i dessa frågor.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 
 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 

 

Protokollsutdrag ksau § 317/20 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motion från Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S), 2019-11-22         

 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Hr-chef Per Johansson 
Motionärerna  
 





MARIESTAD Kommunfullmiktige
sammantrldesProtokoll
Sammantradesdatum
20't9-11-25

Motion om att direktsanda kommunfullmdktiges sammantrSden via webben

:(KS 2019/465) r

Komm unfullmiiktiges beslut

I(ommunfullmlktige beslutar att overldmna arendet till kommunsrytelsen fot

beredning,

Bakgrund

Nils Farken (S) och Lillemor Ag."r (S) for socialdemoktaterna har i en motion

foreslagit en utredning orn mojligheten att ditektsdnda kommunfullmiktiges

.u--orrtraden via webben for att fler ska kunna ta del av debatten, oavsett var

man befinner sig.

Motion om alkolAs i kommunens nyanskaffade fordo-
Komm unfullmdktiges beslut

I(ommunfull-rnziktige beslutar att ovetlhmna dtendet till tekniska niimnden fot
beredning.

Bakgrund

Lillemor Agren (S) och Nils Farken (S) for socialdemokratetna hat i en motion

foreslagit o[1 snryrtliga nyanskaffade fotdon i Madestads kommun ska vara

utrustade rned alkolis.

Expedierat til/:

U tbildningncinnden, ncialntimnden, leknirka ntimnden, (ttdnndrckn)

Adminirtratia iltef Malin Eikson
E ko n o n iclteJ' C b riili n a O lro n

S a n h ti / k blggn a d :c b e/ T h o n a t J o h a n s t o n
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 317                                                   Dnr 2019/00467  

Motion om alkolås i kommunens nyanskaffade fordon 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en komplettering med 
beskrivning av kostnaderna för alkolås.       

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att de fordon som 
kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. Kommunfullmäktige beslutade den 
25 november 2019, § 87, att överlämna motionen för beredning till tekniska 
nämnden. Då frågan är av mer övergripande karaktär och innefattar ett generellt 
ställningstagande har ärendet lämnats över till kommunstyrelsen för beredning. 
Frågeställningen har genom åren varit föremål för olika typer av ställningstaganden i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Inriktningen från detta forum är att Mariestads 
kommun inte ska ha alkolås. 

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger och 
spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen på alkohol och 
droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer samt medarbetare stöd för hur de 
ska upptäcka problem med alkohol och droger och hur de ska agera. Ett alkolås 
skulle kunna ses som ett komplement till ansvariga chefer och andra medarbetare att 
upptäcka påverkade kollegor.  

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för införandet, risken 
att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på att tekniken ska fånga upp en 
påverkad medarbetare, snarare än att själv agera vid tecken på problem. Det finns 
även en risk att den som ska använda en av kommunens bilar kringgår systemet och 
där med undgår upptäckt. 

Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att kontinuerligt utbilda och 
informera såväl chefer som övriga medarbetare i hur de ska upptäck 
missbruksproblem samt hur de ska agera i dessa frågor.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11 

Protokollsutdrag kf § 87/19 

Motionen       

Expedieras till: 

HR-chef Per Johansson 
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Sektor ledning 

HR-enheten 

Per Johansson 

HR-chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om alkolås i kommunens fordon 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avstyrker motionen. 

Bakgrund 

Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S) har i en motion föreslagit att de fordon 

som kommunen införskaffar ska utrustas med alkolås. Kommunfullmäktige 

beslutade att överlämna motionen för beredning till tekniska nämnden. Då frågan 

är av mer övergripande karaktär och innefattar ett generellt ställningstagande har 

ärendet lämnats över till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunens har en ny policy och riktlinjer avseende alkohol, droger och 

spelmissbruk, i vilken arbetsgivaren, förutom att klargöra synen på alkohol och 

droger på arbetsplatsen, även ger ansvariga chefer samt medarbetare stöd för hur 

de ska upptäcka problem med alkohol och droger och hur de ska agera. Ett 

alkolås skulle kunna ses som ett komplement till ansvariga chefer och andra 

medarbetare att upptäcka påverkade kollegor.  

Kommunen har idag 311  registrerade fordon. Av dessa är 152 personbilar. De 

leasas vanligtvis på tre år. I några fall förlängs leasingtiden med två år. Av de drygt 

150 bilarna är 20 utrustade med alkolås. Att utrusta en personbil med alkolås 

kostar 13 000 kr.  I genomsnitt byts 30 bilar per år. Den totala kostnaden för att 

utrusta 30 nya bilar med alkolås skulle uppgå till 390 000 kr per år. 

Mot införandet av alkolås i samtliga bilar är, utöver kostnaden för införandet, 

risken att chefer och andra medarbetare mer förlitar sig på att tekniken ska fånga 

upp en påverkad medarbetare, snarare än att själv agera vid tecken på problem. 

Det finns även en risk att den som ska använda en av kommunens bilar kringgår 

systemet och där med undgår upptäckt. 

Utifrån ovanstående bör kommunens resurser läggas på att kontinuerligt utbilda 

och informera såväl chefer som övriga medarbetare i hur de ska upptäck  

missbruksproblem samt hur de ska agera i dessa frågor. 

Underlag för beslut 
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Tjänsteskrivelse upprättad av HR-chef Per Johansson 2020-09-11, Svar på motion 

om alkolås i kommunens fordon 

 

Motion från Lillemor Ågren (S) och Nils Farken (S), 2019-11-22 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 129                                                   Dnr 2020/00402  

Motion om belysning av gång- och cykelvägar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås då samtliga befintliga 
armaturer på gång- och cykelvägarna under perioden 2016-2018 har fått en 
energibesparande nattsänkningsfunktion installerad.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att vid framtida 
nybyggnation av gång- och cykelvägar se över möjligheten att installera 
närvarostyrd belysning för att minska påverkan på livsmiljö för människor och 
djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson för Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska installera 
närvarostyrning av belysning på gång- och cykelvägar för att minska 
energiförbrukningen, kostnader och förekomsten av ljusföroreningar. Vidare menar 
motionärerna att det kan förbättra ljussituationen för biltrafiken på närliggande vägar 
och minska störande ljus för boende längs gång- och cykelvägar. Ljuset från lampor 
som lyser på natten påverkar också djurs naturliga livsmiljö.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2021, § 103) överlämnat motionen 
till tekniska nämnden för beredning.  

Närvarostyrd belysning minskar energiförbrukningen, minskar driftkostnaderna och 
minskar ljusföroreningar. Närvarostyrd belysning kan förbättra ljussituationen för 
intilliggande biltrafik, minska störande ljus för boende och påverka djurens livsmiljö 
mindre än annan belysning. Under 2016-2018 byttes alla armaturer på gång- och 
cykelvägarna i Mariestad. De armaturer som då monterades saknar närvarostyrning, 
men har en nattsänkningsfunktion installerad.  

Nattsänkningsfunktionen ger en energibesparing på 40 procent. En närvarostyrd 
armatur räknar man med ger en besparing på cirka 70 procent eller mer. Med dagens 
LED-armaturer ger detta en besparing på uppskattningsvis 34 kWh per år. Räknar vi 
med ett pris på 1 kr per kWh blir det en besparing på 34 kr per år och armatur.  

En närvarostyrd armatur är i dagsläget 2 000 kronor dyrare i inköp än en armatur 
med nattsänkning. Ekonomiskt tar det 60 år att räkna hem en investering i 
närvarostyrda armaturer. Om elpriset stiger till 2 kr per kWh tar det 30 år att räkna 
hem den dyrare investeringen. Armaturens livslängd beräknas till 25 år.  

 

 

 

Verksamhet teknik ser det som ett bra alternativ att vid nybyggnation av gång- och 
cykelvägar framöver installera närvarostyrd belysning för att minska påverkan på 
livsmiljö för människor och djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  
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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 § 190/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04 

Protokollsutdrag tn § 69/21 

Protokollsutdrag kf §  

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Motionären) 
(Tf. gatuchef, Emma Wiik) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om belysning av gång- och cykelvägar 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås då samtliga befintliga 
armaturer på gång- och cykelvägarna under perioden 2016-2018 har fått en 
energibesparande nattsänkningsfunktion installerad.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att vid framtida 
nybyggnation av gång- och cykelvägar se över möjligheten att installera 
närvarostyrd belysning för att minska påverkan på livsmiljö för människor och 
djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.         

Bakgrund 

Mats Karlsson för Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska 
installera närvarostyrning av belysning på gång- och cykelvägar för att minska 
energiförbrukningen, kostnader och förekomsten av ljusföroreningar. Vidare 
menar motionärerna att det kan förbättra ljussituationen för biltrafiken på 
närliggande vägar och minska störande ljus för boende längs gång- och cykelvägar. 
Ljuset från lampor som lyser på natten påverkar också djurs naturliga livsmiljö.  
Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2021, § 103) överlämnat 
motionen till tekniska nämnden för beredning.  
 
Närvarostyrd belysning minskar energiförbrukningen, minskar driftkostnaderna 
och minskar ljusföroreningar. Närvarostyrd belysning kan förbättra ljussituationen 
för intilliggande biltrafik, minska störande ljus för boende och påverka djurens 
livsmiljö mindre än annan belysning. Under 2016-2018 byttes alla armaturer på 
gång- och cykelvägarna i Mariestad. De armaturer som då monterades saknar 
närvarostyrning, men har en nattsänkningsfunktion installerad.  
 
Nattsänkningsfunktionen ger en energibesparing på 40 procent. En närvarostyrd 
armatur räknar man med ger en besparing på cirka 70 procent eller mer. Med 
dagens LED-armaturer ger detta en besparing på uppskattningsvis 34 kWh per år. 
Räknar vi med ett pris på 1 kr per kWh blir det en besparing på 34 kr per år och 
armatur.  
 
En närvarostyrd armatur är i dagsläget 2 000 kronor dyrare i inköp än en armatur 
med nattsänkning. Ekonomiskt tar det 60 år att räkna hem en investering i 
närvarostyrda armaturer. Om elpriset stiger till 2 kr per kWh tar det 30 år att räkna 
hem den dyrare investeringen. Armaturens livslängd beräknas till 25 år.  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

 
Verksamhet teknik ser det som ett bra alternativ att vid nybyggnation av gång- och 
cykelvägar framöver installera närvarostyrd belysning för att minska påverkan på 
livsmiljö för människor och djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04 
 
Protokollsutdrag tn § 69/21 
 
Protokollsutdrag kf §  
 
Motionen         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef 
Motionären 
Gatuchef 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-27 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 69                                                   Dnr 2020/00390  

Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar beredning till kommunstyrelsen Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

Mats Karlsson för Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att kommunen ska 
installera närvarostyrning av belysning på gång och cykelvägar för att minska 
energiförbrukningen, kostnader och förekomsten av ljusföroreningar. Vidare menar 
motionärerna att det kan förbättra ljussituationen för biltrafiken på närliggande vägar 
och minska störande ljus för boende längs gång- och cykelvägar. Ljuset från lampor 
som lyser på natten påverkar också djurs naturliga livsmiljö. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat motionen till tekniska nämnden för 
beredning (Kf § 103/20). 

Mats Karlsson har rätt i att närvarostyrd belysning minskar energiförbrukningen, 
minskar driftkostnaderna och minskar ljusföroreningar. Närvarostyrd belysning kan 
förbättra ljussituationen för intilliggande biltrafik, minska störande ljus för boende 
och påverka djurens livsmiljö mindre än annan belysning. Under 2016-2018 byttes 
alla armaturer på gång- och cykelvägarna i Mariestad. De armaturer som då 
monterades saknar närvarostyrning, men har en nattsänkningsfunktion installerad. 
Nattsänkningsfunktionen ger en energibesparing på 40 procent. En närvarostyrd 
armatur räknar man med ger en besparing på cirka 70 procent eller mer. Med dagens 
LED-armaturer ger detta en besparing på uppskattningsvis 34 kWh per år. Räknar vi 
med ett pris på 1 kr per kWh blir det en besparing på 34 kr per år och armatur. En 
närvarostyrd armatur är i dagsläget 2000 kr dyrare i inköp än en armatur med 
nattsänkning. Ekonomiskt tar det 60 år att räkna hem en investering i närvarostyrda 
armaturer. Om elpriset stiger till 2 kr per kWh tar det 30 år att räkna hem den dyrare 
investeringen. Armaturens livslängd beräknas till 25 år. 

Verksamhet teknik ser det som ett bra alternativ att vid nybyggnation av gång- och 
cykelvägar framöver installera närvarostyrd belysning för att minska påverkan på 
livsmiljö för människor och djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-27 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Motion om belysning av 
gång- och cykelvägar, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelning 2021-04-08 Motion om belysning av 
gång- och cykelvägar, Mariestad 

Kf § 103/20 Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 

Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 

  

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

Sida 2 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 103 (forts.) 

Motion om belysning av gång- och cykelvägar 
(KS 2020/402) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska för beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska installera så 
kallad ”närvarostyrning” av belysning på gång- och cykelvägar för att på så vis 
undvika full belysning när ingen vistas där. 

 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Teknisk chef Michael Nordin 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 131                                                   Dnr 2021/00079  

Motion om att göra Kungsgatan bilfri på sommaren 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till fullmäktige föreslagit att Kungsgatan görs 
bilfri sommartid. Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari, § 17, överlämnat 
motionen till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Planenheten har berett ärendet och menar att intentionen med motionen är lovvärd 
och som beskrivs har frågan varit aktuell tidigare och är även aktuell i pågående 
arbete med utveckling av centrum.  

Gatuavdelningen har på uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott under 2018 
utrett förutsättningar för att göra om Kungsgatan till gångfartområde. 
Gångfartsområde innebär att all trafik sker på gåendes villkor och trafiken får inte 
framföras snabbare än gångfart och förare har alltid väjningsplikt mot gående. Nu 
aktuell motion avser inte att göra om gatan till gångfartsområde utan att stänga av all 
biltrafik sommartid men förutsättningar och konsekvenser är snarlika. 

Vid trafikmätning i augusti 2018 uppmättes i genomsnitt cirka 3 360 fordon per dygn 
(årsdygnstrafik). Merparten av trafiken bedöms utgöra genomfartstrafik som inte har 
mål vid gatan. Detta utgör en viktig planeringsaspekt att ta i beaktande om gatan ska 
stängas av för biltrafik. 

Kungsgatans funktion och reglering ingår i pågående arbeten med utveckling av 
centrum, bland annat i det gestaltningsprogram för Nya torget som det pågår arbete 
med att ta fram som en del av beslutade aktiviteter för att uppnå kommunstyrelsens 
mål för 2021. Motionen föreslås avslås med hänvisning till pågående arbete med 
gestaltningsprogram för Nya torget.  

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 § 189/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollsutdrag tn § 181/18 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Planchef Adam Johansson)  
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-04-30 
Dnr: KS 2021/00079   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att göra Kungsgatan bilfri på 
sommaren 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.           

Bakgrund 

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

Kungsgatan görs bilfri sommartid. Kommunfullmäktige har i beslut 

den 22 februari, § 17, överlämnat motionen till kommunstyrelsen 

(sektor samhällsbyggnad) för beredning.  

Planenheten har berett ärendet och menar att intentionen med 

motionen är lovvärd och som beskrivs har frågan varit aktuell tidigare 

och är även aktuell i pågående arbete med utveckling av centrum.  

Gatuavdelningen har på uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott 

under 2018 utrett förutsättningar för att göra om Kungsgatan till 

gångfartområde. Gångfartsområde innebär att all trafik sker på 

gåendes villkor och trafiken får inte framföras snabbare än gångfart 

och förare har alltid väjningsplikt mot gående. Nu aktuell motion 

avser inte att göra om gatan till gångfartsområde utan att stänga av all 

biltrafik sommartid men förutsättningar och konsekvenser är snarlika. 

Vid trafikmätning i augusti 2018 uppmättes i genomsnitt cirka 3 360 

fordon per dygn (årsdygnstrafik). Merparten av trafiken bedöms 

utgöra genomfartstrafik som inte har mål vid gatan. Detta utgör en 

viktig planeringsaspekt att ta i beaktande om gatan ska stängas av för 

biltrafik. 

Kungsgatans funktion och reglering ingår i pågående arbeten med 

utveckling av centrum, bland annat i det gestaltningsprogram för Nya 

torget som det pågår arbete med att ta fram som en del av beslutade 

aktiviteter för att uppnå kommunstyrelsens mål för 2021. Motionen 

föreslås avslås med hänvisning till pågående arbete med 

gestaltningsprogram för Nya torget.  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-30 
 
Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 
 
Protokollsutdrag tn § 181/18 
 
Protokollsutdrag kf § 17/21 
 
Motionen         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Planchef Adam Johansson  
 



Datum: 2021-04-21 
Dnr: KS 2021/179 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om att göra Kungsgatan bilfri på 

sommaren 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion föreslagit att Kungsgatan görs bilfri 

sommartid. 

Motionen har överlämnats till planenheten för beredning. 

Planenheten bedömer att intentionen med motionen är lovvärd och som beskrivs 

har frågan varit aktuell tidigare och är även aktuell i pågående arbete med 

utveckling av centrum.  

Gatuavdelningen har på uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott under 2018 

utrett förutsättningar för att göra om Kungsgatan till gångfartområde. 

Gångfartsområde innebär att all trafik sker på gåendes villkor och trafiken får inte 

framföras snabbare än gångfart och förare har alltid väjningsplikt mot gående. Nu 

aktuell motion avser inte att göra om gatan till gångfartsområde utan att stänga av 

all biltrafik sommartid men förutsättningar och konsekvenser är snarlika. 

Vid trafikmätning i augusti 2018 uppmättes i genomsnitt cirka 3 360 fordon per 

dygn (årsdygnstrafik). Merparten av trafiken bedöms utgöra genomfartstrafik som 

inte har mål vid gatan. Detta utgör en viktig planeringsaspekt att ta i beaktande 

om gatan ska stängas av för biltrafik. 

Kungsgatans funktion och reglering ingår i pågående arbeten med utveckling av 

centrum, bland annat i det gestaltningsprogram för Nya torget som det pågår 

arbete med att ta fram som en del av beslutade aktiviteter för att uppnå 

kommunstyrelsens mål för 2021. Motionen föreslås avslås med hänvisning till 

pågående arbete med gestaltningsprogram för Nya torget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag 2018-10-16, Tn § 181 



Sida: 2 (2) 
 
 

 

 

Adam Johansson 

Planchef 

 

 

Beslutet ska skickas till:  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

Sida 14 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kf § 17 (forts.) 

 

Motion om att göra Kungsgatan bilfri på sommaren  
(KS 2021/79) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska tillse att 
Kungsgatan blir bilfri sommartid. 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 





 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 181                                                   Dnr 2018/00291  

Gångfartsområde på Kungsgatan i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) gav tekniska nämndens arbetsutskott 
verksamhet teknik i uppdrag att konsekvensbeskriva att göra om hela Kungsgatan till 
gångfartsområde. Utredningen ska visa på vilka insatser som krävs för genomförande, 
kostnader samt tidplan. 

Kungsgatan förbinder Hamngatan/Marieholmsbron med Nygatan/Göteborgsvägen och 
Mariestads centrum. Gatan är 225 meter lång och har trottoarer och parkeringsfickor på 
södra sidan och en gång- och cykelbana på norra sidan. Gata är ca 12 meter bred mellan 
fasaderna. Idag finns flertalet restauranger läng gatan och några butiker. Under sommaren 
tas en stor del av gång- och cykelbanorna i anspråk av uteserveringar vilket försämrar 
framkomligheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Under vintern finns 
inte dessa begränsningar och det är även färre oskyddade trafikanter som då rör sig i 
området. En hel del av biltrafiken på Kungsgatan bedöms vara genomfartstrafik, där 
alternativa vägar finns att använda. En mätning av trafikflödet genomfördes under 
sommaren 2018 och visar på ett årsdygnsmedel på 3358 fordon/dygn.  

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon (inkl. 
cyklar) får inte köras fortare än gångfart och förare har alltid väjningsplikt mot gående. 
Parkering får endast ske på särskilt anordnade parkeringsplatser. Vidare måste ett 
gångfartsområde vara utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och så att det 
inte inbjuder fordonsförare att köra fortare än gångfart. Ytan får alltså inte genom 
materialval delas in i ”olika” banor, utan ska ha samma beläggning och samma nivå från 
fasad till fasad. 

För att uppfylla kraven på ett gångfartområde krävs en ombyggnation av hela Kungsgatan 
för att skapa en sammanhängande markbeläggning utan längsgående stråk. En 
ombyggnation där kantstenen tas bort och hela gatan får samma beläggning i någon form 
av sten, liknande idag, skulle kosta 3 000 tkr. Det skulle ta minst 10 veckor att bygga om 
Kungsgatan, detta skulle förslagsvis etappindelas.  

Ett gångfartsområde fungerar bäst på torgbildningar eller kortare gator där gående har 
många målpunkter på respektive sida och där det inte förekommer in- och utfarter eller 
anslutande gator i någon större utsträckning. För stora trafikmängder gör det svårt att få till 
regelefterlevnaden och bilarna tar lätt över och vinsten för fotgängarnas tillgänglighet 
uteblir. Det finns också risk för att trafiksäkerheten försämras för de oskyddade 
trafikanterna om de är för få i förhållande till bilar/cyklar.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-10-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 181 (forts.)                                                   Dnr 2018/00291  

 
Verksamhet teknik föreslår att Kungsgatan inte byggs om och regleras till gångfartsområde 
utan att gatan bibehåller dagens utformning eller att annan reglering utreds.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tnau § 133/2018.  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin 
”Gångfartsområde på Kungsgatan i Mariestad”.  

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  

 


