
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 14 december 2020 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

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

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

Mariestad den 7 december 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag  
Sven-Inge Eriksson (KD) 
Britta Wänström (V) 

1. n
k 

Anmälningsärenden  

2. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

3. n
k 

Anmälan av nya motioner   

mailto:eleonor.hultmark@mariestad.se
http://www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige
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ÄRENDELISTA  

4. n
k 

Frågor och interpellationer  

5. n
k 

Regler för intern styrning och 
kontroll 

 

6. n
k 

Regler för representation  

7. n
k 

Riktlinje om spelmissbruk  

8. n
k 

Flytt av ansvar gällande 
kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak 
och liknande produkter 

 

9. n
k 

Beslut om antagande: Ändring av 
detaljplan för Katrineforsområdet i 
Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

Notera att ärendet hanteras på 
kommunstyrelsen samma eftermiddag. 
Detta eftersom underlaget behövt revideras 
efter kommunstyrelsens förra 
sammanträde 

10. n
k 

Gemensamt färdtjänstreglemente 
för Skaraborg  

 

11. n
k 

Gemensam avtalsnämnd för  
MTG-kommunerna 

 

12. n
k 

Revidering av lönenämndens 
reglemente 

 

13. n
k 

Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk 
förening 

 

14. n
k 

Motion om att utöka budget- och 
skuldrådgivningens uppdrag 

 

15. n
k 

Valärenden   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 180                                                   Dnr 2020/00352  

Regler för intern styrning och kontroll 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för intern styrning och 
kontroll.  

2. Förslaget ersätter det tidigare reglementet för intern kontroll, (ks § 38/14).  

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett 
redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, 
utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat för att 
säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 
tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten 
inte kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det 
behövs sätta in kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid 
en avvägning mellan kostnad och nytta. 

Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads 
kommun och den service som kommunen erbjuder. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ett nytt förslag till regler för intern styrning och kontroll har upprättats och föreslås 
ersätta det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-02-10 § 38). Anledningen 
till att nya regler tagits fram är att påbörja ett arbete med att höja kvaliteten på 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. I det tidigare reglementet ingår 
mallar för risk- och kontrollmatriser och intern kontrollplan. Tillämpningsanvisningar 
kommer att utvecklas där nya mallar etc. för dokumentation av kommunens arbete 
med intern kontroll kommer ingå.  

De nya reglerna tydliggör vikten av att arbetet med intern styrning och kontroll utgår 
från en i respektive nämnd utförd riskanalys. Riskanalysen, som utgår från riskernas 
sannolikhet och konsekvens, ska genomföras inför upprättandet av nämndens intern 
kontrollplan. Detta ska ske i samband med framtagandet av internbudget och 
aktivitetsplan för kommande år. De nya reglerna kommer att tillämpas av alla 
nämnder från och med verksamhetsår 2021.  

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 § 327/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 

Förslag regler för intern styrning och kontroll 

Från 2014 Reglemente för intern kontroll 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Regler för intern styrning och kontroll 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för intern styrning 
och kontroll.  

 
2. Förslaget ersätter det tidigare reglementet för intern kontroll, (ks § 38/14).           

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem 

och ett redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, 

hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av 

verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål 

nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska 

utformas för att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 

är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med 

verksamheten inte kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten 

om riskerna och där det behövs sätta in kontrollåtgärder för att reducera 

eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan kostnad och nytta. 
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Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för 

Mariestads kommun och den service som kommunen erbjuder. 

Ett nytt förslag till regler för intern styrning och kontroll har upprättats och 
föreslås ersätta det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-02-10 § 38). 
Anledningen till att nya regler tagits fram är att påbörja ett arbete med att höja 
kvaliteten på kommunens arbete med intern styrning och kontroll. I det tidigare 
reglementet ingår mallar för risk- och kontrollmatriser och intern kontrollplan. 
Tillämpningsanvisningar kommer att utvecklas där nya mallar etc. för 
dokumentation av kommunens arbete med intern kontroll kommer ingå.  
 

De nya reglerna tydliggör vikten av att arbetet med intern styrning och 

kontroll utgår från en i respektive nämnd utförd riskanalys. Riskanalysen, 

som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens, ska genomföras inför 

upprättandet av nämndens intern kontrollplan. Detta ska ske i samband 

med framtagandet av internbudget och aktivitetsplan för kommande år. De 

nya reglerna kommer att tillämpas av alla nämnder från och med 

verksamhetsår 2021.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 
 
Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 
 
Förslag regler för intern styrning och kontroll.          
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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 Ekonomiavdelningen 
Christina Ohlsson, ekonomichef  
Mia Nordblom, kvalitetscontroller 

Kommunfullmäktige 

 

Regler för intern styrning och kontroll 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för intern styrning och 
kontroll. Förslaget ersätter det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-
02-10 § 38).  

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem 

och ett redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, 

hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av 

verksamhetens resultat för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål 

nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska 

utformas för att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten 

är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med 

verksamheten inte kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten 

om riskerna och där det behövs sätta in kontrollåtgärder för att reducera 

eller eliminera riskerna. Det är alltid en avvägning mellan kostnad och nytta. 

Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 
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Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för 

Mariestads kommun och den service som kommunen erbjuder. 

Ett nytt förslag till regler för intern styrning och kontroll har upprättats och 
föreslås ersätta det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-02-10 § 38). 
Anledningen till att nya regler tagits fram är att påbörja ett arbete med att höja 
kvaliteten på kommunens arbete med intern styrning och kontroll. I det tidigare 
reglementet ingår mallar för risk- och kontrollmatriser och intern kontrollplan. 
Tillämpningsanvisningar kommer att utvecklas där nya mallar etc. för 
dokumentation av kommunens arbete med intern kontroll kommer ingå.  
 

De nya reglerna tydliggör vikten av att arbetet med intern styrning och 

kontroll utgår från en i respektive nämnd utförd riskanalys. Riskanalysen, 

som utgår från riskernas sannolikhet och konsekvens, ska genomföras inför 

upprättandet av nämndens intern kontrollplan. Detta ska ske i samband 

med framtagandet av internbudget och aktivitetsplan för kommande år. De 

nya reglerna kommer att tillämpas av alla nämnder från och med 

verksamhetsår 2021.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef och kvalitetscontroller, 
daterad 2020-09-30. 

 

 Förslag regler för intern styrning och kontroll.  
 

 
 

Christina Ohlsson 
Ekonomichef och  
Mia Nordblom 
Kvalitetscontroller   

Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 



 

 

 

Förslag regler för intern 
styrning och kontroll 
Mariestads kommun 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2020-12-XX 

 



 
 

 

Datum: 2020-09-XX 
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Regler för intern styrning och kontroll 

Typ av styrdokument: Regel 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2020-12-XX 

Diarienummer: KS 2020/352 

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder 

Giltighetstid: Tills vidare 

Tidpunkt för aktualisering: 2024 

Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

ska användas. 

Plan 

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

Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

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

ange ramar för handlingsutrymme. 

 Regel 

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

tolkningsutrymme. 

Rutin eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Regler för intern styrning och kontroll 

Inledning och syfte 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna 

kontrollen är tillräcklig. 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett 

redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, 

utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat för att säkerställa 

att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med rimlig 

grad av säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten inte 

kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det behövs 

sätta in kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid en 

avvägning mellan kostnad och nytta. 

Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads kommun 

och den service som kommunen erbjuder. 

Ansvarsfördelningen 

Kommunfullmäktige 

Fullmäktige ger uppdrag och ansvar till styrelse och nämnder. Fullmäktige förväntar sig 

en återkoppling för att kunna följa upp och eventuellt omprioritera, ta nya initiativ och 

slutligen också utkräva ansvar från kommunstyrelse, nämnder och enskilda 

förtroendevalda. I fullmäktiges ansvarsprövning utgör bedömningen av den interna 

kontrollen en viktig del.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag att leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över de andra nämnderna. Detta ger styrelsen ett 

övergripande ansvar för att de övriga nämnderna arbetar med intern kontroll på ett 

tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i 

kommunen och att övergripande regler upprättas.  

Nämnder 

Nämnder har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 

verksamhetsområden. I detta ingår att: 

 säkerställa att kommunens regler för intern styrning och kontroll efterlevs inom 

nämndens ansvarsområde. 

 vid behov utfärda nämndspecifika riktlinjer/regler för den interna kontrollens 

organisation, utformning och funktion. 

Sektor-/verksamhetschefer med ansvar mot nämnd 

Sektor-/verksamhetschef med ansvar mot nämnd har det yttersta verksamhets- och 

resultatansvaret inför nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 

organisationen. I detta ansvar ligger att sektor-/verksamhetschef ska leda arbetet med 

att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll och säkerställa att regler 

efterlevs.  

Sektor-/verksamhetschef är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd. 

Det är sektor-/verksamhetschefs ansvar att omgående ta initiativ till åtgärder. 

Avdelningschefer, enhetschefer och personal i arbetsledande ställning 

Avdelningschefer, enhetschefer och personal i arbetsledande ställning är skyldiga att 

följa beslutade regler om intern kontroll samt att informera medarbetare om innebörden 

av dessa. Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna 

kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller via 

visselblåsarfunktionen om det gäller misstänkta oegentligheter. 

Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa beslutade regler i sin arbetsutövning. Brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller via 

visselblåsarfunktionen om det gäller misstänkta oegentligheter. 
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Arbetet med intern styrning och kontroll  

Nämndernas skyldighet 

Nämnder är skyldiga att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom 

sitt verksamhetsområde. Nämnder ska som grund för sin styrning genomföra 

riskbedömningar för sin verksamhet. En riskanalys som utgår från riskernas sannolikhet 

och konsekvens ska genomföras inför upprättandet av nämndens intern kontrollplan. 

Detta ska ske i samband med framtagandet av internbudget och aktivitetsplan för 

kommande år.  

Intern kontrollplan 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning 

av den interna kontrollen. Planen ska baseras på en riskanalys där riskernas sannolikhet 

och konsekvens bedöms. Planen ska tillsammans med riskanalysen överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer för kännedom. 

Uppföljning av intern kontrollplan 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnd i den 

omfattning som fastställts i intern kontrollplanen. 

Nämndernas rapporteringsskyldighet 

Nämnderna ska i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Vid eventuella brister ska rapporteringen innehålla information om vilka åtgärder som 

vidtagits eller som planeras att vidtas. Rapporteringen i samband med upprättandet av 

årsredovisningen ska även innehålla en samlad bedömning av nämndens arbete med 

intern kontroll under året.   

Kommunstyrelsens skyldighet 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov föreslå åtgärder 

till förbättringar. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 

kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Allvarligare brott mot eller brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den interna kontrollen görs 

årligen i samband med upprättandet av årsredovisning. Rapporteringen vid årets slut ska 

även ske till kommunens revisorer. I samband med upprättandet av delårsrapport 

ansvarar kommunstyrelsen även för sammanställning av en summerad lägesbild för 

samtliga nämnder. 
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Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut § 38/14. 

 

Syfte med reglementet 

§  1  Syfte 

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en 

tillfredsställande intern kontroll. 

Med intern kontroll ska följande mål uppnås: 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

3. Efterlevnad av lämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler med mera 

Organisation av intern kontroll 

§ 2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern 

kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas 

inom kommunen samt att denna rapporterar utifrån kommunstyrelsens behov av 

kontroll. 

§  3   Nämnderna 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska se till att en organisation 

upprättas för den interna kontrollen. 
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§  4  Verksamhetschef 

Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschefen för att 

tillämpningar följs. I detta ingår att upprätthålla en god intern kontroll. 

 

§  5  Enhetschef 

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 

följa antagna tillämpningar och anvisningar samt informera övriga anställda om 

dess innebörd. Vidare ska de verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål 

och att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 

§  6  Övriga anställda 

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna tillämpningar och anvisningar i sin 

yrkesutövning. 

Uppföjlning av intern kontroll 

§ 7 Styrning och uppföljning av intern kontroll 

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra en risk- och 

väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att styra 

och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. 

§  8  Risk- och väsentlighetsanalys 

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmomenten 

som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och 

ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En 

motivering ska finnas med i analysen till varför de olika kontrollmomenten lyfts in 

eller inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Risk- och väsentlighetsanalysen ska 

lämnas till kommunstyrelsen samtidigt som den interna kontrollplanen 

§  9  Internkontrollplan 

Nämnderna ska varje år anta en internkontrollplan. Internkontrollplanen för 

kommande år ska upprättas och antas av nämnderna senast vid årets första 

nämndsmöte. Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från 

risk- och väsentlighetsanalysen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera 

nämndernas planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga 



Sida: 4 (5) 

 
 

 

nämnder. Kommunstyrelsen ska besluta om obligatoriska kontrollmoment senast 

under december månad året innan. Internkontrollplanen ska minst innehålla: 

1. Process/rutin/system som ska följas upp 

2. Kontrollmoment (vad som ska kontrolleras) 

3. Kontrollmetod (hur kontrollen ska genomföras) 

4. Typ av kontroll (manuell eller automatisk) 

5. Kontrollfrekvens (hur ofta kontrollen ska göras) 

6. Kontrollansvarig (vem som ska utföra kontrollen) 

7. Kontrollrapportnummer (kontrollrapportens löpnummer) 

8. Till vem resultatet av kontrollen ska lämnas 

9. Riksnivå (nivå 1-16) 

10. Resultat från genomförd kontroll (ingen, mindre eller större avvikelse) 

§ 10 Uppföljning av internkontrollplan 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 

internkontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett 

utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra 

verksamheten. Verksamhetschef ansvarar för rapporteringen till nämnden. 

Utförda kontroller dokumenteras skriftligen med hjälp av kontrollrapport och 

registrerat utfall av kontrollen under avsnittet ”Resultat” i internkontrollplanen. 

§ 11 Nämndens rapportskyldighet 

Nämnden ska i samband med årsredovisningens upprättande och senast i januari 

månad året efter rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens 

revisorer. Verksamhetschefen ansvarar för rapporteringen till kommunstyrelsen 

och revisorer. Rapportering sker med hjälp av rapporten ”Verksamhetschefens 

återrapportering – intern kontroll”. Allvarligare förseelser mot eller brister i den 

interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. 
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§ 12 Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från verksamhetschefernas 

återrapportering utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och 

föreslå åtgärder till förbättring om det behövs. Kommunstyrelsen ska även 

informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. 

Övergripande tillämpning 

Med nämnd avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, gemensamma nämnder, 

överförmyndarnämnd, lönenämnd, IT-nämnd och de kommunala bolagen. 

Reglementet omfattar också externa utförare av kommunal verksamhet till den del 

som faller under kommunstyrelsens uppsynsplikt. 

Bilagor 

1. Mall Risk- och kontrollmatris 

2. Mall Internkontrollplan 

3. Mall Kontrollrapport 

4. Mall Verksamhetschefens återrapportering – intern kontroll 
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MARIESTADS KOMMUN 

RISK- OCH KONTROLLMATRIS 

 

År:  

Datum:  

Process/rutin/system:  

Risktyp utifrån/ 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

2. Tillförlitlig information- och finansiell rapportering om verksamheten 

3. Efterlevnad av lagar och regler 

 

Nr Aktivitet 
Risk-

beskrivning 
Risk-
typ 

Riskägare 
Sannolikhet 

1-4 
Konsekvens 

1-4 
Riskvärde 

1-16 
Åtgärd/ 
kontroll 

 
Kontroll- 
moment 

 

Kontroll-
metod 

Typ av 
kontroll 

Kontroll-
frekvens 

Kontrollansvarig 

1              

2              

3              

4              

5              

Nr 
Process/ 

rutin/ 
system 

Risk-
beskrivning 

Risk-
typ 

Riskägare 
Sannolikhet 

1-4 
Konsekvens 

1-4 
Riskvärde 

1-16 
Åtgärd/ 
kontroll 

 
Kontroll- 
moment 

 

Kontroll-
metod 

Typ av 
kontroll 

Kontroll-
frekvens 

Kontrollansvarig 

1              

2              

3              

4              
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Nr 
Process/ 

rutin/ 
system 

Risk-
beskrivning 

Risk-
typ 

Riskägare 
Sannolikhet 

1-4 
Konsekvens 

1-4 
Riskvärde 

1-16 
Åtgärd/ 
kontroll 

 
Kontroll- 
moment 

 

Kontroll-
metod 

Typ av 
kontroll 

Kontroll-
frekvens 

Kontrollansvarig 

6             
 
 

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              
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Nr 
Process/ 

rutin/ 
system 

Risk-
beskrivning 

Risk-
typ 

Riskägare 
Sannolikhet 

1-4 
Konsekvens 

1-4 
Riskvärde 

1-16 
Åtgärd/ 
kontroll 

 
Kontroll- 
moment 

 

Kontroll-
metod 

Typ av 
kontroll 

Kontroll-
frekvens 

Kontrollansvarig 

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              



MARIESTADS KOMMUN

INTERNKONTROLLPLAN

År:

Datum: Resultat

Nämnd: R1: Ingen avvikelser mot process/rutin/system-beskrivning.

Verksamhet: R2: Mindre avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

Datum för återrapportering till nämnd: R3: Större avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

R1 R2 R3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Process/rutin/systemNr Kontrollmoment Kontrollfrekvens KontrollansvarigKontrollmetod Typ av kontroll

Resultat

Rapportering till Risk (1-16)Kontrollrapport nr
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R1 R2 R3

13

14

15

16

17

18

19

20

Rapportering till Risk (1-16)

Resultat

Nr Process/rutin/system Kontrollmoment Kontrollmetod Typ av kontroll Kontrollfrekvens Kontrollansvarig Kontrollrapport nr

Sida 2 av 2



MARIESTADS KOMMUN

KONTROLLRAPPORT

År:

Nämnd: 

Verksamhet:

Process/rutin/system: 

Kontrollrapport nr:

RESULTAT

R1: Ingen avvikelse mot rutin/process/system-beskrivningen.

R2: Mindre avvikelse mot rutin/process/system-beskrivningen.

R3: Större avvikelse mot rutin/process/system-beskrivningen.

Kommentar om avvikelse mot process/rutin/system-beskrivning.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontrollen utförd (datum) ……………………………….

Kontrollansvarig …………………………………………………………………



 

MARIESTADS KOMMUN 
 

VERKSAMHETSCHEFENS ÅTERRAPPORTERING – INTERN KONTROLL 

Enligt reglemente för intern kontroll § 10 och 11 

 

Ansvarig: Datum: 

 

Återrapportering 
till nämnd 

Datum Resultat Vidtagna/föreslagna åtgärder 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

Kommentar: 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 179                                                   Dnr 2020/00292  

Regler för representation 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till regler för representation.  

Bakgrund 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av 
allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med reglerna för representation 
är att klargöra Mariestad kommuns inställning gällande extern och intern 
representation och enkel förtäring, för att skapa en gemensam kultur som bygger på 
gott omdöme och en god hushållning av kommunens ekonomiska resurser. 

Reglerna gäller vid representation såväl inom, som utom Sveriges gränser. 

Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta innebär att all 
representation ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska hållas 
inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all representation ska 
vara till nytta för verksamheten, ha en klar målinriktning och ett direkt samband med 
verksamheten. 

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig till 
närmsta chef för råd och vid tveksamheter inte representera, alternativt tacka nej. 
Avsteg från dessa regler kan innebära ett personligt betalningsansvar och 
arbetsrättsliga konsekvenser. Om representationen bedöms vara otillbörlig kan även 
straffansvar aktualiseras.  

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 § 300/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01 

Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 

Förslag till regler för representation 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
(Vd Mariehus, Stefan Rånes) 
(Vd VänerEnergi, Rolf Åkesson) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-09-01 
Dnr: KS 2020/00292   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Regler för representation  

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till regler för representation.            

Bakgrund 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av 
allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med reglerna för 
representation är att klargöra Mariestad kommuns inställning gällande extern 
och intern representation och enkel förtäring, för att skapa en gemensam kultur 
som bygger på gott omdöme och en god hushållning av kommunens 
ekonomiska resurser. 

Reglerna gäller vid representation såväl inom, som utom Sveriges gränser. 

Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta innebär att all 
representation ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska 
hållas inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all 
representation ska vara till nytta för verksamheten, ha en klar målinriktning och 
ett direkt samband med verksamheten. 

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig 
till närmsta chef för råd och vid tveksamheter inte representera, alternativt 
tacka nej. Avsteg från dessa regler kan innebära ett personligt betalningsansvar 
och arbetsrättsliga konsekvenser. Om representationen bedöms vara otillbörlig 
kan även straffansvar aktualiseras.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-01 
 
Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 
 
Förslag till regler för representation         
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Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 

  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-08-31  
Dnr: KS 2020/292 
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 Ekonomiavdelningen 
Christina Ohlsson, ekonomichef  
Mia Nordblom, kvalitetscontroller 

Kommunstyrelsen 

 

Regler för representation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till regler för representation.  

Bakgrund 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av 
allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med reglerna för 
representation är att klargöra Mariestad kommuns inställning gällande extern 
och intern representation och enkel förtäring för att skapa en gemensam kultur 
som bygger på gott omdöme och en god hushållning av kommunens 
ekonomiska resurser. 

Reglerna gäller vid representation såväl inom som utom Sveriges gränser. 

Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta innebär att all 
representation ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska 
hållas inom skäliga och försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all 
representation ska vara till nytta för verksamheten, ha en klar målinriktning och 
ett direkt samband med verksamheten. 

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig 
till närmsta chef för råd och vid tveksamheter ej representera eller tacka nej. 
Avsteg från dessa regler kan innebära ett personligt betalningsansvar och 
arbetsrättsliga konsekvenser. Om representationen bedöms vara otillbörlig kan 
även straffansvar aktualiseras. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef och kvalitetscontroller, 
daterad 2020-08-31. 

 

 Förslag regler för representation.  
 

Christina Ohlsson 
Ekonomichef och  
Mia Nordblom 
Kvalitetscontroller   
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Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
 



 

 

 

Förslag regler för 
representation 
Mariestads kommun 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2020-xx-xx 

 



 
 

 

Datum: 2020-08-31 
Dnr: KS 2020/292 
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Regler för representation 

Typ av styrdokument: Regel 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2020-xx-xx 

Diarienummer: KS 2020/292 

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder 

Giltighetstid: Tills vidare 

Tidpunkt för aktualisering: 2024 

Dokumentansvarig: Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

ska användas. 

Plan 

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

Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

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

ange ramar för handlingsutrymme. 

 Regel 

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

tolkningsutrymme 

Rutin eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Regler för representation i Mariestads kommun 

Inledning 

Reglerna riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda inom Mariestad kommuns 

verksamheter.  

Reglerna utgår från nuvarande lagstiftning (inkomstskattelagen (1999:1229)) och 

Skatteverkets allmänna råd. Skulle lagstiftningen ändras gäller alltid lagstiftningen och 

Skatteverkets tolkning av denna.  

Syfte 

För offentligt finansierad verksamhet är säkerställandet och upprätthållandet av 

allmänhetens förtroende av central betydelse. Syftet med reglerna är att klargöra 

Mariestad kommuns inställning gällande extern och intern representation och enkel 

förtäring för att skapa en gemensam kultur som bygger på gott omdöme och en god 

hushållning av kommunens ekonomiska resurser. 

Reglerna gäller vid representation såväl inom som utom Sveriges gränser. 

Ansvar och roller 

Varje nämnd ansvarar för att reglerna efterlevs. Anställda och förtroendevalda har ett 

eget ansvar för att inte bryta mot gällande lagstiftning och dessa regler.  

Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta innebär att all representation 

ska ske med gott omdöme, måttfullhet och kostnaderna ska hållas inom skäliga och 

försvarbara gränser. Av detta följer vidare att all representation ska vara till nytta för 

verksamheten, ha en klar målinriktning och ett direkt samband med verksamheten. 

Vid tveksamheter om vad som är rätt eller fel ska den anställde alltid vända sig till 

närmsta chef för råd och vid tveksamheter ej representera eller tacka nej. Avsteg från 

dessa regler kan innebära ett personligt betalningsansvar och arbetsrättsliga 

konsekvenser. Om representationen bedöms vara otillbörlig kan även straffansvar 

aktualiseras. 

Representation 

Representation har betydelse för att skapa och upprätthålla goda relationer och 

samarbetsförhållanden med parter både utanför organisationen (extern) och inom 

organisationen (intern). För all representation gäller att:  

 representationen ska vara av rimlig omfattning. 

 det finns ett direkt samband och är till nytta för den verksamhet som 

bedrivs. Valet av ort och tidpunkt för representation har betydelse för 



 Sida 5 (9) 

 

bedömning om det föreligger ett samband med den verksamhet som 

bedrivs. 

 den ska vara motiverad både vad gäller ändamålet och tidpunkten för 

representationen. 

En felaktig representation riskerar att kunna tolkas som en otillbörlig förmån, vilket kan 

utgöra tagande eller givande av muta enligt brottsbalken. Otillbörlig är representationen 

när den ur ett objektivt perspektiv kan tänkas påverka mottagaren och därmed 

mottagarens handlande i tjänsten. 

Extern representation 

Med extern representation avses representation som riktas utåt, det vill säga till 

företrädare för verksamheter i syfte att utveckla eller inleda goda relationer som är 

viktiga för verksamheten eller som är ett led i Mariestad kommuns marknadsföring och 

näringslivsfrämjande åtgärder. Även sammankomster med våra tidigare anställda eller 

förtroendevalda är att betrakta som extern representation.  

I tillägg till vad som gäller för all typ av representation gäller för extern representation 

även att:  

 endast i undantagsfall får anhöriga bjudas in, vilket i förhand ska vara 

godkänt av närmast behörig chef. 

 försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och 

samma person eller grupp av personer. 

 den inte får förekomma i samband med pågående upphandling. 

 den inte får förekomma i samband med myndighetsutövning. 

Intern representation 

Med intern representation avses representation som riktas inåt till kommunens 

medarbetare eller förtroendevalda. Representationen är intern om samtliga deltagare är 

anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Intern representation ska ha som 

mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för goda arbetsresultat i den egna verksamheten. I 

tillägg till vad som gäller för all typ av representation gäller för intern representation 

även att:  

 sammankomsten är tillfällig (inte möten som hålls regelbundet med korta 

mellanrum varje eller varannan vecka). 

 sammankomsten är kortvarig (exempelvis får en internutbildning högst 

pågå i en vecka). 

 det inte är fråga om interna möten för det löpande arbetet. 
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 det inte är fråga om arbetsluncher. 

 måltidsarrangemangen är gemensamma för arbetsgruppen. 

Informationsmöte 

Med informationsmöte avses till exempel ett möte där arbetsgivaren samlar personal, 

projektgrupp eller liknande och delger viktig information eller planerar ett nytt projekt. 

Här ska finnas en agenda med program eller dagordning där syftet och innehåll framgår 

samt uppgift om deltagare och eventuell inbjudan. Informationsmöten där 

representation ingår får inte hållas regelbundet med kortare mellanrum. 

Gäller mötet information om eller planering av det löpande arbetet är det inte att se som 

intern representation. Vid dessa tillfällen utgör en kostnadsfri måltid istället en 

skattepliktig arbetsmåltid. Om en mindre grupp anställda träffas för ett arbetsmöte och 

därefter går på lunch och arbetsgivaren betalar så är det också en skattepliktig 

arbetsmåltid. 

Kurser, konferenser och liknande arrangemang 

Interna kurser, planeringskonferenser och liknande arrangemang är att betrakta som 

verksamhetsrelaterade driftskostnader. Huvudregeln är att måltider och övriga förmåner 

vid dessa tillfällen är skattepliktiga och ska förmånsbeskattas hos den anställde. För att 

måltidskostnaderna eller övriga kostnader i dessa sammanhang inte ska bli föremål för 

förmånsbeskattning hos den anställde ska samtliga villkor nedan uppfyllas: 

 sammankomsten ska vara intern. 

 sammankomsten ska ha en varaktighet på högst en vecka. 

 det ska inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta 

mellanrum. 

 måltidsarrangemangen ska vara gemensamma. 

 sammankomsten ska omfatta minst sex timmars effektivt arbete per dag, 

jämt fördelade på 30 timmar under en vecka. Inslaget av nöje/rekreation 

får inte vara för omfattande. 

 fullständigt program ska upprättas och bifogas redovisningsunderlaget. 

 om mötet är förlagt till en normalt ledig dag gäller tidskravet som om 

dagen var en arbetsdag. 

 interna kurser, konferenser och liknande arrangemang ska alltid vara 

måttfulla, ske kostnadsmedvetet och med klar målinriktning där nyttan vid 

varje tillfälle är tydlig. 
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Arbetsluncher med mera 

Regeln är att interna arbetsluncher som eventuellt bekostas av arbetsgivaren är en 

verksamhetsrelaterad driftskostnad, sådana måltider är skattepliktiga och ska 

förmånsbeskattas hos den anställde. Detta är inte att betrakta som intern representation. 

Personen som har intagit måltiden ansvarar för att redovisa förmånen. Mariestads 

kommun ansvarar för redovisning av sociala avgifter. 

I samband med internt arbete eller möten inom eller mellan avdelningar får 

undantagsvis enklare förtäring, till exempel smörgås, ingå. Detta förutsätter att det finns 

särskilda skäl och att tids- eller effektivitetsvinster kan påvisas samt att det som serveras 

inte utgör en måltid. Vid sådan enklare förtäring förmånsbeskattas inte den anställde. Se 

vidare under trivselfrämjande åtgärder nedan. 

Alkohol vid representation 

Mariestads kommun är en drog- och alkoholfri arbetsplats och kommunens 

representation är alkoholfri.  

Vid särskilda tillfällen vid extern representation kan kommunstyrelsens ordförande fatta 

beslut om undantag och låta måttlig mängd öl eller vin erbjudas som ett komplement till 

alkoholfria alternativ. Särskilda tillfällen kan vara då kommunen är värd för 

internationella gäster. Kommunen bekostar dock aldrig starksprit. Beslut ska fattas i god 

tid innan representationen ska ske och bifogas utlägget eller fakturan.  

Gåvor vid representation 

Huvudregeln är att vi inte tar emot eller ger gåvor i samband med vårt arbete eller 

uppdrag. Gåvor som följer som ett naturligt led i representation kan vara tillbörliga men 

detta måste avgöras från fall till fall utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 

Exempel är: 

 reklamgåvor av mindre värde som har direkt anknytning till verksamheten 

och som inte har någon personlig karaktär. 

 representationsgåvor av mindre värde som ges i samband med ett 

jubileum, internationella besök eller liknande. 

Gåvor som inte följer som ett naturligt led i representation och troligen inte bedöms ha 

ett samband med vårt arbete eller uppdrag medför att det finns stor sannolikhet att 

tagande eller givande av gåva kan anses som otillbörlig, det vill säga vara förknippad 

med viss prestation. Att observera är att även gåvor av ringa värde kan bedömas som 

otillbörliga.  
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Trivselfrämjande åtgärder 

Trivselfrämjande åtgärder är inte intern representation utan en personalvårdsförmån 

som arbetsgivaren ger till sina anställda för att skapa trivsel och samhörighet i arbetet 

och en god psykisk och fysisk hälsa hos personalen. 

För alla personalvårdsförmåner gäller att de:  

 ska vara av mindre värde. 

 inte ska kunna bytas mot kontant ersättning eller vara ersättning för utfört 

arbete. 

 ska erbjudas samtliga medarbetare på en arbetsplats oavsett 

anställningsform. 

 ska tillhandahållas på arbetsplatsen.  

Förfriskningar och enklare förtäring 

Med förfriskningar och enklare förtäring avses när medarbetare eller förtroendevalda 

bjuds på kaffe, te, smörgås eller annan enklare förtäring i samband med arbete. Kosten 

ska dock vara så pass begränsad att den inte kan anses ersätta normal frukost, lunch eller 

middag. 

Arbetsgivaren bjuder inte på förtäring vid kontinuerligt återkommande arbetsplatsträffar 

och verksamhetsmöten med information om det löpande arbetet som inte erbjuds alla 

på arbetsplatsen. 

Kostnaderna för förfriskningar och enklare förtäring är inte föremål för 

förmånsbeskattning hos den anställde. 

Krav på redovisningsunderlag 

Vid representation ska redovisningsunderlag alltid finnas. Det ska bestå av följande 

uppgifter: 

 datum för representationstillfället. 

 måltidens benämning (lunch, middag etc.). 

 syftet med representationen. 

 namn på samtliga deltagare. 

 namn på den organisation/företag etc. som gästerna företräder. 

 i förekommande fall ska program bifogas. 
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 mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra 

kvitton. 

 till faktura eller begäran om ersättning för utlägg ska kvitton i original 

bifogas. 

 faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och 

dryck. 

Skatteverkets regelverk för representation med aktuella avdragsmöjligheter med 

kostnader och moms måste följas. Vid eventuella tveksamheter ska ekonomi kontaktas.  

Beslut om representation och attest 

Beslut om representation följer budgetansvaret. Det är inte tillåtet att beslutsattestera 

egna representationskostnader utan det måste ske av överordnad chef, det vill säga 

chefen får inte själv har deltagit i representationen som denne beslutsattesterar.  

Information och uppföljning 

Alla anställda och förtroendevalda inom Mariestad kommuns verksamheter ska ta del av 

regler för representation. Detta ska ske vid anställning/introduktion och åtminstone 

årligen vid arbetsplatsträffar. Gällande regler finns tillgängliga på intranätet.  
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Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 75, att anta policy 
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syn och ansvar beträffande spelmissbruk beskrivs. Vid samma tillfälle 

beslutade kommunfullmäktige även om riktlinjer om alkohol och 

droger. HR-chefen har nu återkommit med förslag till riktlinje vid 

spelmissbruk.  

Riktlinjen vid spelmissbruk har tagits fram i samarbete med 

Beroendecenter. Riktlinjen innehåller en beskrivning av vilka typer av 

agerande som kan falla in under begreppet spelmissbruk, samt hur ett 

sådant kan påverka individen och hur denne kan agera vid 

spelmissbruk.  

Riktlinjen beskriver vilket ansvar som chefer, medarbetare och 

stödfunktioner har, hur chefen ska agera vid misstanke samt en 

beskrivning av att stöd kan ges av HR, företagshälsovård och 

Beroendecenter. 

Dokumenten har samverkats. De fackliga företrädarna hade inga 

synpunkter på innehållet.  
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Riktlinje vid spelmissbruk 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta riktlinje vid spelmissbruk 

 

Bakgrund 

I arbetet med att revidera kommunens policy mot alkohol och droger, har tagits 

med kommunens syn och ansvar rörande spelmissbruk. I samarbete med 

Beroendecenter. 

Riktlinjen innehåller en beskrivning av vilka typer av agerande som kan falla in 

under begreppet spelmissbruk samt hur ett sådant kan påverka individen och hur 

denne kan agera vid spelmissbruk. Riktlinjen beskriver vilket ansvar som chefer, 

medarbetare och stödfunktioner har, hur chefen ska agera vid misstanke samt att 

stöd kan ges av HR, företagshälsovård och Beroendecenter. 

Dokumenten har samverkats. De fackliga företrädarna hade inga synpunkter på 

innehållet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av HR-chef Per Johansson 2020-10-16 samt muntlig 

information på mötet. 

Riktlinje vid spelmissbruk 

-- 

 

Per Johansson 

HR-chef 
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Inledning 

I Mariestads kommuns ” Policy om alkohol,  droger och spelmissbruk” redovisas 
kommunens förhållningssätt gällande spelmissbruk. Policyn omfattar alla anställda, 
förtroendevalda och övriga som utför arbete åt kommunen. Dokumentet ska användas som 
stöd till chefer som har medarbetare med problematik eller beroende av hasardspel (spel om 
pengar).  

 

Dokumentet innehåller praktiska rutiner och ansvarsfördelning för olika roller.  

 

Vad är spelberoende? 
 
Spelberoende kallas även hasardspelssyndrom. Hasardspel är spel vars utgång beror på 
slumpen och inte av de spelandes skicklighet. En hasardspelare tar risker och förlitar sig på 
tur och lyckosamhet. Hasardspel är ofta synonymt med spel om pengar. 
 
Några typer av spel som kan vara hasardspel är lotterier, kortspel, tärningsspel, och bingo. 
På kasinon spelas typiska hasardspel.  

Hasardspelande, oftast i kombination med vadslagning kan leda till problemspelande eller 
spelberoende. Störst risk finns i snabba och lättillgängliga spel som spelautomater eller på 
internet i form av nätpoker, nätkasino eller nätbingo. Vid lotterispel finns mindre risk att 
utveckla ett beroende.  

En person som är spelberoende har förlorat kontrollen över sitt spelande. Spelandet går ut 
över viktiga relationer, arbete och ekonomi, och man misslyckas med sina försök att sluta 
spela. Att vara spelberoende innebär ofta att man spelar för att försöka vinna tillbaka det 
man har förlorat. 

En person som är spelberoende kan låna pengar eller använda pengar som egentligen 
behövs till annat för att kunna fortsätta spela. Det händer också att brott begås för att 
fortsätta spela. Förutom den rent ekonomiska förlusten tar spelet ofta upp mycket av 
personens vakna tid. Spelberoendet kan liknas vid en mental besatthet av att planera för 
spel, utföra spel, vinna tillbaka förluster och försöka reda ut ekonomiska bekymmer. 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotteri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kortspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4rningsspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bingo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kasino
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelberoende
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelautomat
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tpoker
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tkasino
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A4tbingo&action=edit&redlink=1
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Roll och ansvar 

Samtliga anställda inom vår organisation, såväl medarbetare som chefer, ska 

reagera på beteenden som kan tyda på ohälsa av något slag.  

Här nedan tydliggörs de olika roller och ansvarsområden som finns inom 

organisationen.    

 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivarens grundsyn är att det inte ska förekomma något riskbruk, skadligt 

bruk eller beroende på våra arbetsplatser.  

- Arbetsgivarens ansvar är att tillsammans med de fackliga organisationerna 

dra upp riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

- Arbetsgivaren ska tillse att det finns skriftlig arbetsmiljödelegation för 

varje sektor som redogör för fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, 

befogenheter och resurser inom verksamhetsområdet. 

 
 

Chefs ansvar  

- Ansvarig chef säkerställer att policyn för spelmissbruk är väl förankrad i 

den egna verksamheten. Detta sker genom samtal på APT minst en gång 

per år.   

- Chef medvetandegör och försäkrar sig om att medarbetarna förstått 

policyns innebörd.  

- I chefs arbetsmiljöansvar ingår ett undersökningsansvar, vilket innebär att 

när chef får signaler på att något inte fungerar föreligger skyldighet att 

undersöka, klarlägga och åtgärda eventuella problem. Dokumentationen är 

viktig. Om det i utredningen kommer fram att ett rehabiliteringsbehov 

föreligger ska rehabilitering initieras. 

- Chef har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen. Det finns olika 

anledningar till att en medarbetare inte är tjänstbar. Denna bedömning 

görs av ansvarig chef. 

- Spelmissbruk kan påverka arbetsförmågan i likhet med alkohol och andra 

droger. När graden av misskötsamhet är bedömd kan stödjande insatser 
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erbjudas medarbetaren. Men om en brottslig handling har skett som följd 

av ett missbruk ska detta utredas enligt kommunens vanliga arbetsrättsliga 

rutiner. Rehabiliteringsskyldigheten omfattar inte brottsliga handlingar.  

 

- Chef ska genomgå en anpassad utbildning gällande berörda områden. 

HRs ansvar 

- Ge stöd till chef i rehabiliteringsarbetet. 

- Ge stöd vid tolkningar av lag- och avtalsfrågor. 

- Årligen revidera enhetens policy och riktlinjer.  

- Ge verksamheterna kontinuerlig uppdaterad information inom HR-

området. 

 

Medarbetares ansvar 

- Reagera och signalera till chef när en arbetskamrat visar tecken på ett 

förändrat beteende som påverkar arbetssituationen.  

- Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö på arbetsplatsen (AML 3 kap 4 §). 

- Vid eget behov begära att chef gör en rehabiliteringsutredning. Det är en 

rättighet att som medarbetare kunna begära att en hälsoutredning görs. Du 

som medarbetare har rätt till en facklig representant vid utredningen om 

du vill. 

- Som medarbetare ska jag medverka i min egen rehabilitering (AML § 1 

och 4, AFS 1994:1, § 10, 13 samt AFL 22 kap § 4). 

- Medarbetare är skyldiga att följa kommunens arbetsmiljöpolicy samt 

tillämpa arbetsmiljöföreskrifter och de instruktioner som finns. 
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Rutiner vid orossamtal om skadligt bruk 

Chef med personalansvar är ansvarig för arbetsmiljön. När chef misstänker eller 

vet att en medarbetare har eller löper risk för att hamna i ett skadligt bruk, 

hasardspelberoende/problematik ska chef förbereda sig för ett samtal med 

medarbetaren som handlar om oron för dennes hälsa.  

Samtal 

Förberedelser inför orosamtal 

- Boka en ostörd plats och avsätt ordentligt med tid, en tumregel brukar 

vara minst 1- 1 ½ timma. 

- Förbered dig inför samtalet och ha en klar strategi. Vad vill du uppnå med 

samtalet?  

- Informera medarbetaren att hen har rätt att ha en stödperson eller en 

facklig representant med sig vid mötet. 

- Ha grundligt med fakta, dokumentera arbetsprestationer och signaler 

(datum, händelse och tidpunkt). Utgå från de förändringar du noterat på 

arbetsplatsen, till exempel oplanerad frånvaro, ökad korttidsfrånvaro och 

försämrad arbetsprestation, att pengar försvunnit. Var noga med sakliga 

argument gällande personens arbetsprestation. 

- Förbered dig på att personen kommer med försvar och förnekande samt 

bortförklaringar. 

 

Under samtalet 

- Redogör sakligt för det som inte fungerar och samtala om din oro. Det är 

viktigt att ha fakta om situationer, händelser och tider.  

- Chefs uppgift är inte att diagnostisera. 

- Samtalet bör sluta med någon form av åtagande t.ex. ytterligare möte 

planeras in för samtal och rehabutredning. 
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- Dokumentera och gör minnesanteckningar under samtalet, båda parter 

skriver under vad man har pratat om. 

 

Dokumentera och följ upp 

Chef ska alltid följa upp ett orossamtal eller en åtgärd. Om det sker en förbättring 

eller försämring måste arbetstagaren få veta det.  

 

Checklista för dig som chef 

- Orossamtal  

- NODS-clips, ett instrument för att mäta och upptäcka spelproblem.        

(Ta kontakt med HR för mer information)  

- Dokumentation 

- Rehabiliteringsplan 

- Uppföljning 

 

Tidiga signaler som kan tyda på skadligt bruk 

- Beteendeförändringar  

- Försämrad arbetsprestation 

- Sömnrubbningar  

- Trötthet 

- Dålig allmän hälsa 

- Pengar som försvinner 

- Frånvaro utan förklaring eller orimlig förklaring för sin frånvaro, 

upprepad korttidsfrånvaro, tar ofta ut oplanerad ledighet, begär semester 

samma dag. 

- Oregelbunden arbetsprestation  
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- Magproblem 

- Oro 

- Irritation 

- Drar sig undan, färre sociala interaktioner med kollegor. 

- Begär löneförskott 

 

Rehabiliteringsplan 

Det är chefen som beslutar vilka kontakter som ska tas när första indikationen på 

skadligt bruk uppdagas. Kontakta HR-enheten för råd och stöd. 

 

- Rehabiliteringsplanen ska utformas individuellt och utifrån de behov som 

för tillfället finns för individen.  

- Chef har kontinuerlig kontakt med medarbetaren.  

- Rehabiliteringsplanen ska betraktas som en överenskommelse mellan chef 

och medarbetaren. Chef har ansvar för att planen följs upp och 

medarbetaren ansvarar för att genomföra de planerade aktiviteterna.  

- Den medarbetare som inte medverkar i upprättandet eller genomförandet 

av de planerade åtgärderna, alternativt avbryter påbörjade åtgärder riskerar 

uppsägning pga. personliga skäl.  

 

Återfall 

Återfaller medarbetaren i sitt skadliga bruk ska eventuellt rehabiliteringsplanen 
revideras och ytterligare stödåtgärder övervägas. 
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Externa resurser 

Företagshälsovård  

Beställning av företagshälsovård görs av medarbetarens chef via leverantörens 

webbportal som nås via intranätet. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att 

ställa diagnos, utreda och rekommendera behandling.  

- Företagshälsovården utfärdar förstadagsintyg om detta krävts för att 

medarbetaren ska bevisa att frånvaron inte beror på någon problematik 

eller beroende av hasardspel. 

- Företagshälsovårdens uppdrag är inte att överta vårdcentralens uppgift när 

det gäller behandlande av sjukdom eller som sjukskrivande instans, se 

”Riktlinjer för beställning av företagshälsovård”. 

För kontakt med företagshälsovården se leverantörens hemsida. 

Beroendecentrum MTG 

Beroendecentrum MTG arbetar med behandling av spelberoende för personer 18 

år och uppåt boende i Mariestad, Töreboda eller Gullspångs kommun. Anhöriga 

och närstående till personer med beroendeproblematik kan ta kontakt med 

Beroendecentrum för råd och stöd. 

Beroendecentrum MTG kan erbjuda följande: 

- Kognitiv beteendeterapeutiskt arbetssätt både individuellt och i grupp 

- Motiverande samtal 

- Behandlingssamtal 

- Nätverksarbete 

- Återfallsprevention 

- Eftervårdsgrupp 

- Anhörigstöd 

Om du har frågor, behöver råd, stöd eller hjälp kontakta socialtjänsten i respektive 

kommun. Kontaktuppgifter finner man på respektive kommuns hemsida. Du kan 

även kontakta Beroendecentrum.  
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Beroendecentrum finns Maria Nova i Mariestad, via kommunens växel telefon: 

0501-75 50 00. 

 

Självhjälpsgrupper 

Det finns ett flertal självhjälpsgrupper dit man kan ringa för att få hjälp och stöd. 

- Behandling för spelberoende finns via Beroendeenheten MTG för mer 

information se även Spelberoendes riksförbunds hemsida; 

www.spelberoende.se 

- www.spelberoendegruppen.com 

- www.stodlinjen.se 

- www.1177.se 

http://www.spelberoende.se/
http://www.spelberoendegruppen.com/
http://www.stodlinjen.se/
http://www.1177.se/
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Kommunfullmäktige 

Kf § 75 Dnr 2020/00026  

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk samt riktlinjer 
om alkohol och droger 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar policy om alkohol, droger och spelmissbruk.  

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer om alkohol och droger.  

Bakgrund 

I dialog med Aleforsstiftelsen har det i arbetsgivarens policy och riktlinje 
avseende alkohol och droger gjorts ett antal förändringar. Syftet med arbetet 
har varit att policy och riktlinje dels ska ligga närmare aktuell praxis inom 
området, dels förtydliga arbetsgivarens intentioner avseende missbruksfrågor. 

Vid sitt sammanträde den 5 februari 2020, ksau § 45, återremitterade 
kommunstyrelsens arbetsutskott verksamhetens förslag till policy samt riktlinje 
för alkohol och droger, med uppdrag till HR-chefen att komplettera underlagen 
med hur arbetsgivarens ser på och hanterar spelmissbruk. Efter att ha 
undersökt hur andra arbetsgivare gör, samt stämt av med Aleforsstiftelsen i 
Alingsås om hur de olika typerna av beroende hanteras, konstateras att det 
skiljer sig åt med avseende på process, stöd och insatser. För tydlighets skull 
bedömer HR-chefen att beroendeorsakerna bör hållas åtskilda i olika 
styrdokument, varför policy samt riktlinjer för alkohol- och droger bör beslutas 
i sin nuvarande utformning och att HR-chef tar fram nödvändiga underlag för 
hur arbetsgivaren ser på och hanterar spelmissbruk och att dessa beslutas för 
sig. 

Policyn 

Den tydligaste förändringen är att policyn ändrat namn från ”Policy för 
riskbruk, skadligt bruk och beroende” till ”Policy om alkohol och droger”. 
Förändringen ska primärt ses som ett förtydligande av regerverkets syfte. 
Samtidigt innebär namnändringen att risken för begreppsförvirring minskar 
kring olika typer av användande. Fokus har skiftats från olika termer rörande 
användandet av alkohol och droger till arbetsgivarens inställning och reaktioner. 
Vidare har i policyn tagits in en definition av begreppet droger samt en 
skrivning om medicinskt motiverat användande av läkemedel.  

Avslutningsvis har skrivningen om hur arbetsgivaren agerar då en medarbetare 
påträffas påverkad av narkotika ändrats så att skrivningen följer rådande praxis. 
Nolltolerans gäller fortfarande.  
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Riktlinjen 

Riktlinjen har förtydligats med avseende på vilka som omfattas av kommunens 
regler. Vidare uttrycks ett krav på att den som använder läkemedel, som kan 
påverka arbetsförmågan, har en skyldighet att informera närmaste chef. Även i 
riktlinjen har begreppen om olika typer av bruk tagits bort och istället lyfts 
arbetsgivaren syn på användande av alkohol och droger fram samt hur 
arbetsgivaren har för avsikt att reagera på beteenden i strid mot regelverket. 
Hantering av positivt utfall på alkolås har lagts till samt ett förtydligande för hur 
arbetsgivaren arbetar med alkohol och drogtester. 

Kommunens medlemskap i Alna sagdes upp per den sista december 2019. 
Utöver företagshälsovården är Aleforsstiftelsen den expertresurs som 
arbetsgivaren vänder sig till avseende såväl insatser som utbildningar. 

Båda dokumenten har samverkats. De fackliga företrädarna hade inga 
synpunkter på förändringen. 

Policyn har därefter gjorts om något. På arbetsutskottets sammanträde den  
27 maj 2020, § 206, diskuterades ändring av policyn att även omfatta 
spelmissbruk. Inför kommunstyrelsens sammanträde reviderade HR-chefen 
policyn för att överensstämma med de diskussioner som fördes på 
arbetsutskottets sammanträde. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut      

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Jan Wahn (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks 121/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Protokollsutdrag ksau § 45/20 Återremiss 

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk (rev. inför beslut i ks) 

Riktlinje om alkohol och droger       

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 204                                                   Dnr 2020/00387  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och uppdrag enligt 

alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd 

flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, men anledning av ovanstående, om följande 

revidering i socialnämndens reglemente: 

 

Punkt nr 4 ”Fullgöra kommunens uppgifter avseende alkohol- och tobakslagen avseende 

tillstånd (ej tillsyn av rökfria lokaler som åligger miljö- och byggnadsnämnden” i 

reglementets § 1 utgår. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av ovanstående, om följande 

revidering i miljö- och byggnadsnämndens reglemente:  

 

§ 7 i reglementet ska ha följande lydelse: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen 

(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och Lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).  

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för kommunens 

samtliga uppgifter för tillstånd, tillsyn och prövning enligt alkohollagen, lagen 

om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel.    

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Ekeroth Claussons (S) yrkande.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om taxor 
för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess tillståndsenhet i  
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samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte accepterade taxenivåerna 
beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av försäljningstillstånd för tobak 
skulle hanteras i egen regi med de föreslagna taxorna. Fullmäktige ställde sig även 
positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, kommunchefen i 
uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens uppgifter enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) samt Lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Inriktningen är att miljö- och 
byggnadsnämnden ska ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunchefen har överlåtit uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) är 
delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan socialnämnden sedan 
den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622). 
Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av alkohol samt anmälan 
om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är i dessa ärenden 
remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla kommunens 
uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen 
(2010:1622) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i en och 
samma organisation. Förslaget ligger i linje med kommunens strävan att förenkla för 
näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel behöver då till 
exempel bara ha en kontakt med kommunen. Genom att miljö- och 
byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda uppgifter erhålls en naturlig samordning 
med kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det 
innebär också att ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några 
interna remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare 
bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt som 
organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför ingen 
överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra tillkommande 
uppgifter enligt Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal från Lidköpings 
kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom verksamhet miljö- och bygg.  

Sektor stöd och omsorgs ledningsfunktion har ställt sig positivt till att nämndens 
uppgifter enligt  Alkohollagen (2010:1622) och tillstånd enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) flyttas till miljö- och byggnadsnämnden. Även miljö- 
och byggs ledningsfunktion har uttalat sig i ärendet och ser fördelar med att ansvaret 
flyttas till den egna nämnden då samordningen blir enklare och effektivare då 
samtliga uppdrag inom området ligger hos en och samma nämnd.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.      
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Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ansvaret för serveringstillstånd inte ska flyttas från 
socialnämnden. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 394/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 39/19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 350/20 

Protokollsutdrag socialnämnden § 133/20 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden  § 104 /20       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (mbn@mariestad.se) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-11-04 
Dnr: KS 2020/00387   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Flytt av ansvar gällande kommunens 

uppgifter enligt alkohollagen och lagen om 

tobak och liknande produkter 

Kommunchefens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och 

uppdrag enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 

produkter avseende tillstånd flyttas från socialnämnden till miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och med 1 

januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, men anledning av ovanstående, 

om följande revidering i socialnämndens reglemente: 

 

Punkt nr 4 ”Fullgöra kommunens uppgifter avseende alkohol- och 

tobakslagen avseende tillstånd (ej tillsyn av rökfria lokaler som åligger miljö- 

och byggnadsnämnden” i reglementets § 1 utgår. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av ovanstående, 

om följande revidering i miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente:  

 

§ 7 i reglementet ska ha följande lydelse: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt 

Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730).  

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för 

kommunens samtliga uppgifter för tillstånd, tillsyn och prövning 

enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  
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Kommunchefens förslag till beslut i arbetsutskottet 

Det noteras att miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden kompletterar 
med sina respektive nämndsbeslut inför hantering i kommunstyrelsen och 
beslut i kommunfullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 
17 november och socialnämnden den 24 november. Det vill säga först efter att 
arbetsutskottet hanterat ärendet.           

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, 

§ 39, om taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter som då gällde avtal 

med Lidköpings kommun och dess tillståndsenhet i samverkan (TIS). 

För det fall att Lidköpings kommun inte accepterade taxenivåerna 

beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av 

försäljningstillstånd för tobak skulle hanteras i egen regi med de 

föreslagna taxorna. Fullmäktige ställde sig även positiv till möjligheten 

att se över alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, 

kommunchefen i uppdrag att föreslå en ny organisation för 

kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) samt Lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel (2009:730). Inriktningen är att miljö- och 

byggnadsnämnden ska ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunchefen har överlåtit uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) är delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och 

socialnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsyn av 

rökfria miljöer, medan socialnämnden sedan den 1 januari 2020 

handhar frågor om tillstånd för försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt 

Alkohollagen (2010:1622). Uppgifterna omfattar ansökningar om 

tillstånd för servering av alkohol samt anmälan om försäljning av 

folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är i dessa ärenden remissinstans 

och ska bland annat yttra sig om lokalernas lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att 

samla kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande 

produkter (2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) och Lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i en och samma 

organisation. Förslaget ligger i linje med kommunens strävan att 

förenkla för näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak och receptfria 

läkemedel behöver då till exempel bara ha en kontakt med 

kommunen. Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för 

nämnda uppgifter erhålls en naturlig samordning med kommunens 
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uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det 

innebär också att ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte 

behövs några interna remisser. En gemensam organisation för 

nämnda uppgifter innebär vidare bättre möjlighet till 

kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt som 

organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 

byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och 

föranleder därför ingen överföring av budgetmedel mellan 

nämnderna. För att fullgöra tillkommande uppgifter enligt 

Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal från Lidköpings 

kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom verksamhet 

miljö- och bygg.  

Sektor stöd och omsorgs ledningsfunktion har ställt sig positivt till att 

nämndens uppgifter enligt  Alkohollagen (2010:1622) och tillstånd 

enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) flyttas till 

miljö- och byggnadsnämnden. Även miljö- och byggnads 

ledningsfunktion har uttalat sig i ärendet och ser fördelar med att 

ansvaret flyttas till den egna nämnden då samordningen blir enklare 

och effektivare då samtliga uppdrag inom området ligger hos en och 

samma nämnd.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 39/19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 350/20 

Protokollsutdrag socialnämnden § XX /20 

 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden  § XX /20         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (mbn@mariestad.se)) 

mailto:mbn@mariestad.se
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(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark)  
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 



Datum: 2020-10-23 
Dnr: KS 2020/387 
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Sektor samhällsbyggnad 

Thomas Johansson 

Samhällsbyggnadschef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter 

enligt alkohollagen och lagen om tobak och 

liknande produkter 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och uppdrag enligt 

alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd 

flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och med 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, men anledning av ovanstående, om följande 

revidering i socialnämndens reglemente: 

 

Punkt nr 4 ”Fullgöra kommunens uppgifter avseende alkohol- och tobakslagen avseende 

tillstånd (ej tillsyn av rökfria lokaler som åligger miljö- och byggnadsnämnden” i 

reglementets § 1 utgår. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av ovanstående, om följande 

revidering i miljö- och byggnadsnämndens reglemente:  

 

§ 7 i reglementet ska ha följande lydelse: 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen 

(2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) och Lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).  

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för kommunens 

samtliga uppgifter för tillstånd, tillsyn och prövning enligt alkohollagen, lagen om 

tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel.  
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Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om 

taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess 

tillståndsenhet i samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte 

accepterade taxenivåerna beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av 

försäljningstillstånd för tobak skulle hanteras i egen regi med de föreslagna 

taxorna. Fullmäktige ställde sig även positiv till möjligheten att se över 

alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, kommunchefen 

i uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens uppgifter enligt Lagen 

om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) samt 

Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Inriktningen är att 

miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunchefen har överlåtit uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) är delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan 

socialnämnden sedan den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för 

försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen 

(2010:1622). Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av 

alkohol samt anmälan om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är i 

dessa ärenden remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas 

lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla 

kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) och Lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (2009:730) i en och samma organisation. Förslaget ligger i linje med 

kommunens strävan att förenkla för näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak 

och receptfria läkemedel behöver då till exempel bara ha en kontakt med 

kommunen. Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda 

uppgifter erhålls en naturlig samordning med kommunens uppgifter inom 

livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det innebär också att 

ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några interna remisser. 

En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare bättre möjlighet 

till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt som 

organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 

byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför 

ingen överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra 

tillkommande uppgifter enligt Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal från 

Lidköpings kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom verksamhet 

miljö- och bygg.  
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Sektor stöd och omsorgs ledningsfunktion har ställt sig positivt till att nämndens 

uppgifter enligt  Alkohollagen (2010:1622) och tillstånd enligt Lagen om tobak 

och liknande produkter (2018:2088) flyttas till miljö- och byggnadsnämnden. 

Även miljö- och byggnads ledningsfunktion har uttalat sig i ärendet och ser 

fördelar med att ansvaret flyttas till den egna nämnden då samordningen blir 

enklare och effektivare då samtliga uppdrag inom området ligger hos en och 

samma nämnd. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Thomas Johansson daterad 

2020-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-27, § 39 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 350 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-11-XX, § XX (sn den 24/11) 

 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-xx, § xx (mbn 17/11) 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-14 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 350                                                    

Handläggning av serveringstillstånd m.m. 

 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att föreslå 
en ny organisation för hantering av serveringstillstånd. Den nya 
organisationen ska ha hand om kommunens uppgifter rörande frågor om 
tobaksförsäljning, tobakstillsyn, läkemedelsförsäljning samt tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för beredning och beslut av ovan 
nämnda ärenden. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess 
tillståndsenhet i samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte 
accepterade taxenivåerna beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av 
försäljningstillstånd för tobak ska hanteras i egen regi med de föreslagna 
taxorna. Fullmäktige ställde sig positiv till möjligheten att se över 
alkoholkontroller i egen regi. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunchefen ska ta fram 
förslag till den nya organisation som ska ha hand om kommunens uppgifter 
rörande frågor om tobaksförsäljning, tobakstillsyn, läkemedelsförsäljning samt 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för beredning och beslut av ovan 
nämnda ärenden. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ansvaret för serveringstillstånd inte ska 
flyttas från Socialnämnden. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 Dnr 2019/00104  

Avtal med Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping samt 
taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till samverkansavtal med 
Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping gällande tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom vad gäller den av 
Tillståndsenheten i samverkans föreslagna nivåer på taxor och kontrollavgifter. 
Fullmäktige ställer sig bakom en taxenivå som uppgår till en tredjedel av vad 
som föreslås i avtalet.  

 
Kommunens avtalstecknare är socialchefen. 
 
Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar om följande taxa för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter: 
 

 Kommunstyrelsens 
förslag (kronor) 

Ansökan om 
försäljningstillstånd tobak: 

2 400 

Ansökan om tillfälligt 
försäljningstillstånd: 

1 867 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden:   

1 467 

Anmälan om förändrat 
försäljningstillstånd: 

667  

Tillsyn av försäljningstillstånd: 
  

2 000 

 
3. Taxan ska gälla från och med 2019-07-01. 
 
4. I det fall de föreslagna taxenivåerna inte accepteras av Lidköpings kommun 

beslutar fullmäktige att handläggning av försäljningstillstånd för tobak ska 
hanteras i egen regi med ovanstående taxor.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 
 
5. Fullmäktige ställer sig positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen 

regi. 
 
6. Kommunfullmäktige konstaterar att reglementet för miljö- och 

byggnadsnämnden samt reglementet för socialnämnden ska revideras med 
anledning av ovanstående beslut. 

 
Ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Engström Rosengrens (V) förslag.   

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av 
bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den nya lagen.  

Sammanfattning av den nya lagen 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn.  
 
Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning (partihandel). 
Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med 
tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från 
EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till 
tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya lagen innebär även att straffansvaret 
för illegal handel skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 
 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av den 
som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen 
avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. 
Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  
 
Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 

 
Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen har 
rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut en skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av 
tillståndsansökningar. 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar enligt tobakslagen 

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden: svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  
 
I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag till 
”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen”. Nämnden beslutade den 26 
februari 2019 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommuner att anta upprättat förslag till taxa enligt tobakslagen. 
Detta förslag har inte behandlats politiskt i någon av MTG-kommunerna. 
Anledningen till detta är Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har framfört att 
de, utöver handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga tillstånd och tillsyn 
enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen (1993:581) med 
flertalet av de övriga tolv kommunerna.  
 
TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av alkohol-
tillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl. MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag 
att snarast kontakta TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd 
och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-
kommunerna.  
 
I enlighet med styrgruppens uppdrag har enhetschefen för vuxenenheten i Lidköping 
kontaktats (ansvarig chef för TIS) för att förhandla taxenivåerna i avtalsförslaget. TIS 
framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att ett avtal skall gälla. 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 

 
Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för kommunerna. 
Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive kommun. 
 
För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara överens 
om att befintligt avtal avseende handläggning av alkoholtillstånd upphör samt att nytt 
avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall säger Lidköpings 
kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 2019-06-30 som 
löper ut 2020-12-31. 
 
För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal. Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. Förslaget till avtal innefattar inte ansvar för 
tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.      

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att fullmäktige ska besluta om taxenivåer i enlighet 
med de som anges i bilaga 1 i TIS förslag till samverkansavtal och att den sista meningen i 
punkt 1 ska utgå.  
 
Mats Karlsson (MP) tillstyrker Engström Rosengrens (V) förslag. 
 
Erik Ekblom (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ida Ekeroth (S) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet så att det kan 
klargöras om förslaget till avtal fortfarande gäller och hur en eventuell handläggning i egen 
regi skulle organiseras samt även vad självkostnadspriset skulle vara. 
 
Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 39 (forts). 

________________________________ 
 
Två förslag återstår således; Marie Engström Rosengrens (V) förslag och 
kommunstyrelsens förslag. Ordförande Jan Wahn (C) ställer dessa under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstnings begärs och genomförs i enlighet med följande av fullmäktige godkända 
propositionsordning: 
 
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Marie Engström 
Rosengrens (V) yrkande röstar nej.  
 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 4 nej-röster. 14 ledamöter avstår från att rösta. 
 
Kommunfullmäktiges beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan, bilaga 1.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 87/19 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-24 
 
Förslag till samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för 
tobak inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)  

 

Expedieras till: 
TIS i Lidköping, Töreboda kommun 
Gullspångs kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Socialnämnden 
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Socialnämnden 

Sn § 133                                                   Dnr 2020/00200  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till att kommunens ansvar och uppdrag enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter avseende tillstånd 
flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om 
taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess 
tillståndsenhet i samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte 
accepterade taxenivåerna beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av 
försäljningstillstånd för tobak skulle hanteras i egen regi med de föreslagna 
taxorna. Fullmäktige ställde sig även positiv till möjligheten att se över 
alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, 
kommunchefen i uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens 
uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), 
alkohollagen (2010:1622) samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730). Inriktningen är att miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för 
ovan nämnda uppgifter. 

Kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) är delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. 
Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan 
socialnämnden sedan den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för 
försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen 
(2010:1622). Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av 
alkohol samt anmälan om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är 
i dessa ärenden remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas 
lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla 
kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), alkohollagen (2010:1622) och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) i en och samma organisation. Förslaget ligger i linje med 
kommunens strävan att förenkla för näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak 
och receptfria läkemedel behöver då till exempel bara ha en kontakt med 
kommunen. Genom att miljö- och byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda 
uppgifter erhålls en naturlig samordning med kommunens uppgifter inom  



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-24 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det innebär också att 
ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några interna 
remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare 
bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt 
som organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför 
ingen överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra 
tillkommande uppgifter enligt alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal 
från Lidköpings kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom 
verksamhet miljö- och bygg.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) yrkande på 
avslag. 

Ann-Christine Gustavsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Ordförande Richard Thorell (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-10-26 
 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-27, § 39 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 350      

 

Expedierats till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige, sekr. Eleonor Hultmark 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Socialchef Karin Utbo 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 199                                                   Dnr 2020/00108  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för 
Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i 
Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, om uppdrag att 
ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 
Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation som 
Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat 
för risken till översvämning, olyckor med mera.  

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 § 387/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Risk 

PM Buller 

Granskningsutlåtande 
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Dnr: KS 2020/00108   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Ändring av 

detaljplan för Katrineforsområdet i 

Mariestad, Mariestad centralort, 

Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för 

Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads 

kommun.           

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, 

om uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och 

Katrinefors 1:1 i Mariestad. Bakgrunden och behovet av planändring 

utgörs av den om- och tillbyggnation som Metsä Tissue planerar för 

på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och 

granskning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De 

synpunkter som inkommit under granskningstiden har sammanställts 

och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Till 

antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat för risken 

till översvämning, olyckor med mera.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 
 
Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 
 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 
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PM Risk 

PM Buller 

Granskningsutlåtande         
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Sektor samhällsbyggnad 

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för 

Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad 

centralort, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för 

Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, Ksau § 5 om uppdrag att ändra 

detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 

Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation 

som Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 

enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som 

inkommit under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 

granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland 

annat för risken till översvämning, olyckor med mera. 

Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Risk 

PM Buller 

Granskningsutlåtande 
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Beslutet ska skickas till:  



Egenskapsgräns

Byggnadshöjd0.0

Del av Sp55 som har ersatts 
av nyare planer

Ersatt av Sp138

Prickmark utgår inom 
egenskapsområdet

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp86

Ersatt av Sp224

Ersatt av Sp222

Sp16

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp80

Ersatt av Dp344

Ersatt av Sp73

Sp55

Ersatt av Dp448

Ersatt av Dp399

Ersatt av Sp211

Ersatt av Dp407

Ersatt av Sp170

Skyddsvall med en höjd  mellan 2 - 5 meter skall finnas. 
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Detaljplanens syfte 

Syfte och huvuddrag
Planändring syftar till att medge utökad byggrätt inom stadsplan för Katrineforsområdet i 
Mariestad (16-MAF-1020). 

Planändringen innebär att:
• mark som i gällande stadsplan omfattas av prickmark och som ej får bebyggas tas 

bort och ersätts med byggrätt
• mark som i gällande stadsplan är avsedd för skyddsområde tas bort och ersätts till 

delar med byggrätt och skyddsvall
• högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 10,8 meter till 20 respektive 32 meter inom 

delar av området
• mark som omfattas av skyddsområde för högspänningsledning tas bort och ersätts 

med byggrätt
• skyddsvall föreskrivs inom område som i gällande stadsplan är planlagt för skydds-

område
• bestämmelser om hur nya byggnader ska utföras (byggnadstekniskt) införs

Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och tillbyggnad av 
befintlig industri på området. 

Marken inom planområdet är avsedd för industriändamål genom stadsplan för Katri-
neforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020). Området är bebyggt och har används för 
industriändamål under väldigt lång tid.

Planändringen avser ändra bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd, borttagande 
av prickmark och skyddsområde samt införandet av erfoderliga bestämmelser för att inte 
risken till människors hälsa och säkerhet ska öka. Ändringarna bedöms kunna prövas 
genom en planändring, detta eftersom åtgärderna bedöms rymmas i gällande stadsplans 
syfte. Således genomförs inte hela den lämplighetsbedömning som vanligtvis sker vid 
upprättande av en ny detaljplan. Föreslagen planändring ska därmed inte ersätta gällande 
stadsplan utan ändringarna görs i den ursprungliga planen. Således gäller stadsplanen i 
den ändrade formen när den fått laga kraft.



5

Planområdets lokalisering och omfattning
Planändringen omfattar en begränsad del av stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad 
(16-MAF-1020). Planändringens omfattning framgår av plankartan samt i illustrationen 
på sidan 7. Berörd fastighet av planändringen är del av Gärdet 4:2 och del av Luten 14. 
Gärdet 4:2 ägs av Metsä Tissue AB och Luten 14 ägs av Mariestads kommun.

Planförfarande
Kommunen beslutade att starta planändringen 2020-01-13. Planändringen handläggs 
med standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förslag till ändring 
av detaljplan var föremål för samråd under våren 2020 och granskning under sommaren 
2020. 

Gällande plan
Gällande plan för området är stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-
1020). Planen fastställdes 1 november 1946. Planen anger att markområdet är avsett för 
industriändamål och högsta byggnadshöjd är 10,8 meter. Inom delar av området har 
skyddsområden lagts ut. Delar av stadsplanen har ersatts av nyare detaljplaner, vilka delar 
som ersatts och omfattningen redovisas i plankartan.

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 

Kulturvärden
Riksintresse för kulturmiljövård Mariestad [R17] 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) omfat-
tar de allra mest centrala delarna av Mariestad och Gamla stan. I riksintressebeskrivningen 
och uttryck för riksintresset omnämns domkyrkan enskilt. 

Som underlag för prövning av planerad utveckling av området och med byggnadshöjd 
på 35 meter har påverkan på riksintresset utretts särskilt. Bedömning av påverkan på 
riksintresset har skett från två siktstråk, från söder (Väg 26) och från norr (Skeberga/
Vänern). Bedömningen är att från söder är de negativa konsekvenserna små och från norr 
är konsekvenserna måttliga. För att minimera konsekvenserna och undvika påtaglig skada 
föreslås till exempel att använda material och uttryck för de nya byggnaderna som lättar 
upp det horisontella avtrycket mot horisonten genom ljusa kulörval och avtrappande 
volymer. Detta ska beaktas vid utformning av tillkommande bebyggelse och i prövning 
om lov. Övriga åtgärder för att motverka fortsatt fragmentisering och hindra utarmning 
som föreslås i kulturmiljöutredningen genom att undvika ytterligare storskalig bebyggelse 
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Plankarta tillhörande stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020)
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Område som omfattas av planändringen

Flygfoto från 2018 med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt markerat område som omfattas av 
planändringen. Planändringens omfattning framgår mer detaljerat i plankartan.
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inom eller i direkt anslutning till de bebyggelsestrukturer som är av riksintresse och som 
skulle konkurrera med Domkyrkans dominans kan inte regleras eller uppnås i denna de-
taljplaneändring utan får hanteras i kommunens övriga utvecklingsarbete.

Risker för människors hälsa och säkerhet
Metsä Tissue AB som bedriver verksamhet inom planområdet är klassad som en Seveso-
verksamhet med lägre kravnivå. Anledningen till att verksamheten omfattas av Seveso-
lagstiftningen är på grund av att verksamheten använder ämnen och gränsmängder som 
tillhör den lägre kravnivån. 

Verksamhetsutövaren förvarar gasol i tre tankar om 98 m3, 150 m3 samt 11 m3 (propan-
tank för trucktankning). Gasolen levereras 4-5 gånger i veckan med lastbil och pumpas in 
till gasoltankarna. Gasoltank och lossningsplats är placerade i EX-område, vilket innebär 
att det inte ska förekomma någon tändkälla. Gasoltankarna är placerade på västra sidan 
av Tidan, drygt 40 meter från strandkanten och utanför det aktuella området som plan-
ändringen omfattar. Från det område som ligger närmst gasoltankarna och som omfattas 
av planändringen är avståndet drygt 200 meter, i detta området innebär planändringen 
att mark som i gällande plan utgör skyddsområde tas bort och ersätts med byggrätt. 
Det planerade skyddsområdet i gällande stadsplan från 1946 har inte till syfte att utgöra 
skyddsområde från gasoltankarna, motiveringen till skyddsområdet framgår inte i stads-
planen men avser troligtvis någon form av branskyddsområde enligt äldre planering och 
lagstiftning.

Vid bedömning och utredning av (PM Risk) aktuell planändrings påverkan på risken till 
allvarliga kemikalieolyckor har förutsättnignen varit att gasoltankarna är kvar på befintlig 
plats. Planändringen syftar inte till att peka ut någon ny lokalisering av gasoltankarna. 
Som underlag för utredningen har grovanalys, riskanalys, handlingsprogram Seveso m.fl. 
upprättade handlingar för Metsä Tissues verksamhet använts. 

Det konstateras att nuvarande och planerad verksamhet omfattas av den så kallade Se-
vesolagstiftningen vilken ställer särskilda krav på riskhantering för verksamheten, särskild 
prövning vid lov och för startbesked med mera. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har tagift fram aktuella vägledningar och rekommendationer som är gällande 
vid planändringens framtagande. Dessa kan komma att uppdateras och nya rekommenda-
tioner ges, det är viktigt att aktuell vägledning efterföljs i senare del av processen:
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I PM Risk redovisas ett antal skyddsåtgärder som behöver vidtas för att riskerna till allvar-
liga kemikalieolyckor ska vara acceptabla. Nedan redovisas åtgärderna samt i vilken del av 
samhällsbyggnadsprocessen dessa hanteras.

• Nya byggnder inom planområdet uppförs med fasader obrännbart material och i  
 brandteknisk klass minst EI60. Bärande vägg utförs i minst REI60 (MSB, 2020).  
 Åtgärden är ett tekniskt egenskapskrav för brandskydd och hanteras i bygglovs- 
 processen (tekniskt samråd). 

• Takbeläggningar och takdetaljer utförs i icke brännbara material. Exempel kan  
 ges på icke brännbara tak och väggmaterial enligt MSB:s handbok, men behöver  
 inte vara en del av stadsplanen. Exempel på obrännbar taktäckning är taktäckning  
 u klass A2-s1,d0 eller i lägst klass BROOF (t2)13 på obrännbart underlag.  
 Åtgärden är ett tekniskt egenskapskrav för brandskydd och hanteras i bygglovs- 
 processen (tekniskt samråd) 

• Utrymningsvägar från lokaler ska mynna till det fria på avstånd av minst 25 meter  
 från cisterner med brandfarligt innehåll. Redovisning av utrymning av lokaler  
 redovisas också i bygglovsprocessen (tekniskt samråd). En särskild bestämmelse  
 införs i plankartan. 

• Runt större cisterner (>100 m3) med brandfarlig gas eller brandfarlig vätska  
 klass 1 eller 2 samt oxiderande vätskor ska finnas med minst 60 cm tjock och 300  
 cm hög skyddsvall eller mur, utom på vägen till cisternen. Tjockleken på muren ( 
 60 cm) följer rekommendationer i MSB:s handbok (MSB, 2020). Åtgärden är en  
 rekommenderad och vanligt förekommande åtgärd för att minska risker   
 för Sevesoverksamheter. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet gäller till anlägg- 
 ningen ändras, åtgärden föreslås hanteras och tas med som åtgärd vid ansökan  
 om nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet. 

• Körväg till cisterner för brandfarlig gas eller vätska placeras i riktning bort från  
 byggnader. Åtgärden regleras som planbestämmelse i plankartan. 

• Friskluftsintag på byggnader placeras på motsatt sida byggnaderna relativt kemi 
 kalie- och gasförvaring. Åtgärden regleras som planbestämmelse i plankartan. 

• Parkeringsplatser och uppställningsytor för leveranser (andra än respektive kemi- 
 kalie) förläggs med skyddsavstånd till brandfarlig gas och vätska med minst 10 m.  
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 Åtgärden regleras som planbestämmelse i plankartan. 

• Vall införs på plankartan på östra sidan av planområdet mot angränsande bostä- 
 der. Vall kan även utföras utanför planområdet på västrasidan mot bostäder.  
 Dessa vallar bedöms främst skydda mot buller och eventuell brandrök samt   
 olycka med farligt gods. Skyddsvall regleras med planbestämmelse i plankartan i  
 planområdets östra del mot bostadsbebyggelse. Skyddsvall väster om verksam- 
 hetsområdet berör annan detaljplan och kan inte regleras i denna detaljplaneänd- 
 ring.

Föreslagna skyddsåtgärder avser i första hand ökat egendomsskydd och indirekt även 
skydd mot tredje man. I PM Risk föreslås även att byggnader förses med sprinker vil-
ket reducerar risken för exponering av tredje man med brandgaser i händelse av brand. 
Vidare rekommenderas att en utredning av risker för tredje man med avseende på farligt 
godstransporter på området genomförs. Brandteknisk konsutruktion och åtgärder ska 
redovisas för att erhålla startbesked för bygglov. Vidare utredning av risker för tredje man 
ska/har hanterats i den riskanalys verksamhetsutövaren tagit fram för Seveso III.

För området gäller i gällande stadsplan att marken är avsedd att användas för industri-
ändamål. Planändringen innebär ingen ändrad användning. Planändringen innebär att 
industribyggnader tillåts uppföras närmare befintlig bostadsbebyggelse i den östra delen 
av området mot bostadshusen på Hagalundsgatan och Stengårdshults allé och längs Sand-
bäcksvägen. Avståndet mellan föreslagen industribebyggelse och befintlig bostadsbebyg-
gelse är som minst knappt 70 meter. För att reducera i första hand buller och andra risker 
och störningar från industriområdet har en skyddsvall planerats uppföras mellan industri-
verksamheten och bostadsbebyggelsen. Skyddsvallen regleras i plankartan.

Översvämning till följd av skyfall har utretts (PM Skyfall) och har resulterat i att det re-
kommenderas att se över höjdsättning för att säkerställa att viktiga flödesvägar inte stängs 
igen alternativt skapa säkra flödesvägar mot Tidan utan att påverka områden innanför och 
utanför planområdet negativt. Det har inte bedömts nödvändigt att införa någon regle-
ring i plankartan utan beaktande av ovanstående får ske i samband med projektering av 
bebyggelse. 

Planändringen bedöms inte medföra någon förändring vad gäller lukt eller ljus, eventu-
ella förändringar hanteras i verksamhetstillstånd. Området är bebyggt och planlagt för 
industrianvändning. Ljussättning inom industriområdet ska ske på ett sådant vis att det 
inte ger upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Detta ska beaktas vid 
projektering.
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Högre byggnader är placerade som närmst knappt 70 meter från befintlig bostadsbebyg-
gelse. Den högre bebyggelsen väntas påverka bostäderna genom att områdena skuggas ti-
digare på eftermiddagen. Bostadsbebyggelse och tomter kommer dock fortsatt ha tillgång 
till sol- och dagsljus och den föreslagna förändringen bedöms inte innebära oacceptabla 
konsekvenser. Boverkets rekommendationer om sol- och dagsljus för bostäder bedöms 
uppfyllas.

Miljö
Planändringen bedöms inte medföra några förändringar vad gäller utsläpp till luft jämfört 
vad befintlig plan kan innebära. Utsläppsrestriktioner regleras i verksamhetens miljötill-
stånd. 

Infrastruktur
Planområdet är sedan tidigare bebyggt och är anslutet till kommunal infrastruktur såsom 
väg, gång- och cykelvägar, el, vatten- och avlopp m.m. Trafik till området angörs via 
Sandbäcksvägen öster om planområdet. I den planerade utbyggnaden sker all trafik till 
området via Marieforsleden.

Planeringsunderlag och utredningar
Till planändringen hör utöver denna planbeskrivning och plankarta följande underlag:

Bullerutredning, 2020-04-23 (Akustikverkstan)
Kulturmiljöutredning, 2020-04-28 (WSP)
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-03-17
PM Illustrationer - Ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Mariestad
PM Skyfall (Ramboll) 
PM Buller (Ramboll)
PM Risk (Ramboll)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplan inte an-
tas medföra betydande miljöpåverkan, därmed behöver inte en strategisk miljöbedömning 
genomföras, ej heller någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

De miljökonsekvenser som planändringen kan ge upphov till såsom påverkan på kul-
turmiljö och risker för miljö och människors hälsa och säkerhet bedöms kunna hanteras 
inom ramen för planbeskrivningen med särskilda utredningsunderlag.
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Beräknade bullervärden
En redovisning av beräknade bullervärden utgör underlag för planändringen, Bullerut-
redning 2020-04-23 (Akustikverkstan). Enligt utredningen bedöms Naturvårdsverkets 
riktvärden för industribuller vid bostadsbyggnader kunna uppfyllas om åtgärder vidtas. 
Erforderliga åtgärder som kan regleras i detaljplanen har införts i plankartan med planbe-
stämmelse om skyddsvall. Denna åtgärd reducerar buller från trafik, lastning och lossning 
på industriområdet. Buller från fläktar, ventilation och andra tekniska anläggningar som 
är placerade på tak har väldigt liten effekt av skyddsvallen, bullerreducerande åtgärder 
behöver istället hanteras genom placering av bullerkällor, ljuddämpande installationer och 
liknande. Detta kan inte regleras i plankartan utan hanteras i miljötillstånd.

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser
Planändringen innefattar ändring av utformningsbestämmelse byggnadshöjd, borttagande 
av prickmark och skyddsområden samt införande av bestämmelser om skyddsåtgärder, 
utförande av byggnader och villkor för startbesked.

Ändring av högsta tillåtna byggnadshöjd motiveras utifrån föreliggande behov samt att 
det i planeringsarbetet inte framkommit något som talar emot en högre byggnadshöjd. 
Den högre bebyggelsen bör utformas med beaktande av de rekommendationer som före-
slås i kulturmiljöutredning med till exempel ljusa kulörer. Rekommendationerna har inte 
formulerats till planbestämmelser utan kommer istället hanteras i samband med lovpröv-
ningen.

Borttagande av prickmark (mark som ej får bebyggas) motiveras med att den berörda 
marken redan är bebyggd och motivet till prickmarken i gällande plan, att området var 
avsett för järnvägsspår inte är aktuellt.

I planändringen föreslås olika områden som är avsedda för skyddsområden (Si) och (Sh) 
tas bort. Skyddsområde (Si) avser utgöra mark som inte får bebyggas eller användas för 
upplag, skyddsområde (Sh) utgör särskilt skyddsområde för högspänningsledning. 

Delar av bestämmelsen (Si) föreslås tas bort och ersättas med byggrätt. Området som är 
utlagt i väst-östlig riktning och skiljer två byggrätter ifrån varandra i nordlig och sydlig del 
väntas inte medföra några konsekvenser för allmänheten eller närboende. Det Si-område 
som delvis utgår i den östra delen motiveras utifrån rådande behov, anpassning och hän-
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syn till näraliggande bostadsbebyggelse ska ske. Mellan tillkommande industribyggnader 
och bostadshusen planeras en vall som skyddsåtgärd, denna är införd som bestämmelse i 
plankartan samt villkoras för att startbesked för ny industribebyggelse som planändringen 
medger.

Eftersom det inte finns någon eller planeras uppföras någon högspänningsledning i områ-
det föreslås denna bestämmelse (Sh) tas bort och ersättas med byggrätt för att tillgodose 
rådande behov.

I områdets östra del har bestämmelse om skyddsvall införts. Skyddsvallen syftar i första 
hand till att minska risken för bullerstörningar från industriområdet (trafik, lastning och 
lossning och liknande) men har även effekt på andra potentiella risker och störningar för 
närboende. Beroende på hur bestämmelsen Si i ursprunglig plankarta tolkas och används 
kan skyddsvall ingå i ”skyddsområde”. För att förtydliga att skyddsvall får och skall 
uppföras införs dock detta som särskild bestämmelse (m1). I Bullerutreding 2020-04-23 
(Akustikverkstan) har föreslagits en 4,5 meter hög skyddsvall som ska reducera buller från 
industriverksamheten mot bostadsbebyggelsen öster om industriområdet. Skyddsvallen 
behöver tillkomma för att möjliggöra industribebyggelse närmare bostadsbebyggelsen. 
För att säkerställa att skyddsvallen uppförs införs i plankartan även villkor för startbesked, 
det innebär att vallen måste uppföras för att startbesked för ny industibebyggelse som 
planen medger ska kunna ges. Skyddsvallen lokaliseras inom kvartersmark och det är fast-
ighetsägaren som är ansvarig för att skyddsvallen uppförs. För att skyddsvallen ska uppnå 
sitt syfte och den effekt den väntas ha behöver vallen vara minst 4,5 meter hög mot 
industriområdet. Skyddsvallen är totalt cirka 480 meter lång och de platsspecifika förut-
sättningarna varierar (avstånd mellan vall och bostadsbebyggelse, topografi, vad området 
mellan vallen och bostadsbebyggelsen utgörs av, till exempel skog, öppen yta med mera) 
vilket kommer påverka vallens höjd mot bostäderna. Skyddsvallens höjd anges i planbe-
stämmelsen och eftersom höjden på vallen kommer variera mot bostadsområdet enligt 
ovan anges att vallen ska vara mellan 2 till 5 meter beräknat från bostadssidan. Mot indu-
striområdet behöver vallen vara minst 4,5 meter för att dess syfte ska uppnås. Vallen har 
placerats på så långt avstånd från bostadsbebyggelsen som möjligt och så nära bullerkällan 
som möjligt för att inte påverka närboendes miljö och för att uppnå högsta effekt. Vallen 
väntas ge en släntlutning om cirka 1:3 mot bostadsområdet öster om planområdet och 
mot industriområdet används L-stöd. Vallen ska ge ett så naturligt intryck som möjligt, 
vara gräsbevuxen och planterad med buskar och träd. Vid högsta punkten på vallen pla-
neras ett stängsel/plank uppföras för att hindra obehöriga att ta sig in på industriområdet.
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För att säkerställa skyddsvallens tillkomst har bestämmelse om villkor för startbesked in-
förts (a1). I 4 kap. 14 § PBL anges att kommunen i detaljplanen får bestämma att lov eller 
startbesked för en åtgärd endast får ges under förutsättning att åtgärder som förebygger 
olägenheter från omgivningsbuller vidtagits. Eftersom skyddsvallen måste tillkomma för 
att reducera buller från industriområdet har detta reglerats genom villkorbestämmelse i 
plankartan. Enligt rådande lagstiftning finns ingen annan möjlighet att ställa dessa villkor 
än vid lov eller startbesked. 

För att uppfylla de rekommenderade åtgärderna som framgår i riskutredningen har sär-
skilda bestämmelser (b1, b2, b3, b4) för nybyggnation införts. De åtgärder som föreslås och 
som inte regleras genom bestämmelse i plankartan hanteras i andra delar av samhällsbygg-
nadsprocessen, till exempel i samband med prövning av lov och tillstånd för miljöfarlig 
verksamhet

Prövning enligt annan lag
Planerad utveckling av befintlig verksamhet på Katrinefors bruk är tillståndspliktig enligt 
9 och 11 kap. miljöbalken (1998:808).

I samband med planarbetet har inga forn- eller kulturlämningar påträffats inom de om-
råden som avses ändras genom denna detaljplan. Ingrepp i eller vid fornlämning kräver 
tillstånd från länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950). Om lämningar 
påträffas i samband med byggnadsarbeten ska arbetet avbrytas och anmälas till kulturmil-
jöenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas 
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket. Byggnader och andra föremål som är högre än 
45 meter ska anmälas av exploatören till Försvarsmakten enligt 6 kap. 25 § luftfartsför-
ordningen (2010:770) senast fyra veckor före byggstart. Med andra föremål avses t.ex. 
skorstenar, master eller liknande.
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Illustrationer
Planändringens konsekvenser för boende och miljön illustreras och redovisas i ett pla-
neringsunderlag som tillhör planändringen. Nedan beskrivs innebörden av ändringarna, 
motiv och konsekvenser.

Planändringen innebär att:

1. mark som i gällande plan inte är avsedd att bebyggas och omfattas av prickmark 
tas bort och ersätts med byggrätt. Prickmarksområdet som lagts ut sammanfaller med 
järnvägsspår på området i den ursprungliga grundkartan tillhörande stadsplanen från 
1946. Området är idag överbyggt och det finns inget behov av järnvägsspår på området. 
Bedömningen är att prickmarken kan tas bort utan att det innebär några negativa kon-
sekvenser. Området är som nämnt redan bebyggt och ändringen är en anpassning till 
befintliga förhållanden.

2. mark som omfattas av skyddsområde (Si) och delar upp byggrätten i en nordlig och 
sydlig del tas bort. Skyddsområdet är utlagt mitt på industriområdet utan någon vidare 
motivering i beskrivningen tillhörande stadsplanen. För att möjliggöra en sammanbyggd 
enhet föreslås detta skyddsområde tas bort. Ändringen bedöms inte medföra några ne-
gativa konsekvenser för människors säkerhet, erforderliga skyddsåtgärder för till exempel 
brandspridning och liknande bedöms kunna uppfyllas på andra sätt än genom bebyg-
gelsefria zoner om så erfordras. Till exempel genom brandklassade konstruktioner. Vid 
närmare efterforskning kan skyddsområdet härledas till järnvägar och kabelkranar som 
använts vid den gamla vedgården och sulfitrenseriets verksamhet vid tiden för planens 
upprättande.

3. mark som omfattas av skyddsområde (Si) och skyddsområde för högspänningsledning 
(Sh) i den södra delen av området tas bort och ersätts med byggrätt. Inom det område 
som omfattas av bestämmelsen skyddsområde för högspänningsledning (Sh) finns ingen 
högspänningsledning och det planeras heller inte för att anläggas någon sådan ledning i 
detta område. Det skyddsområde (Si) som ligger i anslutning till skyddsområde för hög-
spänningsledning (Sh) bedöms också kunna tas bort utan påverkan på människors hälsa 
och säkerhet. I stadsplanen planlades en allmän väg strax söder om ovan angivna skydds-
områden. Området som berörs av vägen har ersatts av en senare plan i vilken marken är 
planlagd för enskilt ändamål, industri. Således finns inte längre något behov av skydd till 
allmän plats.

4. delar av mark som omfattas av skyddsområde (Si) i den östra delen utgår och ersätts 
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med byggrätt. Ändringen motiveras av rådande behov. För att inte öka riskerna för buller 
och andra risker eller olägenheter för näraliggande bostäder införs även bestämmelse om 
att en skyddsvall ska uppföras. Reglering av skyddsområdet härleds sannolikt till den om-
fattande tunga industriverksamhet som bedrivits och som innefattat bland annat industri-
järnvägsspår med mera.

5. högsta tillåtna byggnadshöjd inom två mindre delar av området ändras från 10,8 meter 
till 20 respektive 32 meter. Motivet till denna ändring är för att tillgodose rådande behov. 
I planeringsarbetet har den högre höjden utretts utifrån allmänna och enskilda intressen 
såsom påverkan på stadsbilden samt vad bebyggelsen ger för skuggningseffekter. Kom-
munens bedömning är att ändringen inte innebär någon konflikt med ovanstående.

6. bestämmelse om skyddsvall införs för att medge uppförande av vall som syftar till 
att minska risken för bullerstörningar från industriområdet och näraliggande bostäder. 
Skyddsvallen ska vara minst 4,5 meter hög mot industriområdet för att uppnå sitt syf-
te och planeras utformas för att ge ett så naturligt uttryck som möjligt genom att vara 
bevuxen med gräs, buskar och träd. Vallens slänt väntas bli cirka 1:3 mot bostäderna och 
mot industriområdet planeras för L-stöd. På vallens högsta punkt uppförs ett stängsel/
plank som hindrar obehöriga att ta sig in på industriområdet. Vallen får störst påverkan 
för boende och stadsbilden i den norra delen, väster om kvarteret Färgaren där ytan idag 
är öppen och obebyggd. För att motverka negativ påverkan har vallen placerats så långt 
som möjligt från bostadsbebyggelsen vid Hollänadaregatan  (mellan ca 55-85 meter). 
Vidare planeras vallen som anges enligt ovan utformas på så sätt att den ger ett naturligt 
intryck och förses med gräs, buskar och träd. I övrigt blir vallen placerad bakom befintlig 
skogsridå som finns mellan industriområdet och bostadsbebyggelsen och bedöms inte 
påverka boendes miljö negativt. Eftersom i första hand de topografiska förutsättningarna 
varierar längs den 480 meter långa sträckan som vallen ska uppföras på kommer vallens 
höjd sett från bostadsområdet variera mellan 2 till 5 meter.

Principsektion utformning av vall med omgivningar. Observera att illustrationen är ett exempel på 
utformning och ska inte tolkas som ett färdigt resultat. 
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7. särskilda bestämmelser om utförande av nya industribyggnader inom de byggrätter som 
tillkommer genom planändringen har införts för att uppnå acceptabel risknivå. Bestäm-
melserna innebär ingen påverkan som kan illustreras.

Förändringar i fastighetsindelning
Nedan beskrivs hur planändringen påverkar rättigheter inom planområdet. 

Fastigheten Gärdet 4:2 inom planområdet belastas av följande rättigheter i sin helhet eller 
delvis:

Ledningsrätt 1680-791.1 (dagvattenledning) till förmån för Mariestads kommun
Ledningsrätt 1680-791.4 (vattenledning) till förmån för Mariestads kommun
Ledningsrätt 1493-421.1 (dagvattenledning och tillhörande anordningar) till förmån för 
Mariestads kommun

Alla ledningsrätter föreslås upphävas. Ägaren till belastande fastighet ska hos lantmäte-
rimyndigheten ta initiativ till att ansöka om och bekosta erforderlig lantmäteriförrättning 
för upphävande av rättigheter.

Planavgift
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer
Planändringen ändrar stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad (16-MAF-1020). Ef-
ter planändringens lagakraftvinnande gäller planen i dess ändrade form och utgör under-
lag för prövning om till exempel fastighetsreglering och bygglov. 
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Processtöd framtagande av detaljplan Metsä Tissue 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

Ramboll Sweden AB har på uppdrag av Metsä Tissue AB fått i uppdrag att göra 
enbedömning av de konsekvenser som kan uppstå vid ett 100-årsregn samt 
klimatfaktor, vid planändringen av prickmark och skyddsmark till hårdgjorda ytor. 

1.1 Länsstyrelsens granskningsyttrande  
I Länsstyrelsens senaste granskningsyttrande (2020-07-08) är den samlade 

bedömningen att planen inte kan accepteras under de förhållanden som 

redogjorts. Detta då man anser att bebyggelsen blir olämplig med avseende på 

risken för olyckor och översvämningar. Länsstyrelsen skriver i sitt utlåtande att ” 

Kommunen beskriver att man avser ta bort skyddsområde samt prickmark. Om 

borttagandet av dessa områden medför en möjlighet till ökad andel hårdgjord yta, 

kan detta påverka konsekvenserna vid extrema väderhändelser/skyfall negativt.  

Länsstyrelsen vill därför att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 

klimatanpassat 100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen. Planens 

eventuella påverkan på området utanför planområdet behöver också ingå. 

Eventuella åtgärder behöver föras in på plankartan.  Tolkningen av Länsstyrelsen 

bedömning är att man vill att man utvärderar konsekvenserna som omfattar 

ändring av markanvändningen inom planändringen för minst ett 100-årsregn med 

klimatfaktor. 

1.2 Mariestads kommun skyfallsmodell 
Sweco har på uppdrag av Mariestads kommun gjort en översiktlig skyfallsanalys 

av Mariestads tätort, där bland annat Katrinefors industriområde ingår. I samband 

med skyfallsanalysen har en hydrodynamisk 2D-modell upprättats, där 

simuleringen utförts med ett 100-årsregn av typen CDS och med en klimatfaktor 

på 1,25. För en mer detaljerad beskrivning av uppbyggnaden av modellen och 

hänvisas läsaren till rapporten ”Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort” 

från 2019. 

 

I uppdraget har underlag tagits fram i form av översvämningsdjup, flöden och 

flödesvägar. Underlaget har använts för att beskriva de befintliga 

förutsättningarna vid skyfall och för att göra en förenklad bedömning av vad 

konsekvenserna vid ändrad planändring medför. 
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1.3 Områdesbeskrivning 
Katrineforsområdet ”norra” ligger på ett relativt centralt beläget industriområde i 

Mariestad i Västra Götalans län. Verksamhetsområdet ligger på mellan +50 till 

+62 meter över havet (RH2000) med lätt sluttning mot norr och Tidan. Stora 

delar är asfalterat eller bebyggt och endast en mindre yta av området är idag 

gräs- och trädbevuxet. Brukets lokalisering syns i svart på Figur 1 och befintliga 

verksamhetsområden har markerats. 

 

 

Figur 1. Områdets lokalisering, samt karta över nuvarande verksamhetsdelar. 
Planområdesgränsen har markerats med svart linje. 
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1.4 Avgränsning 
Planen som ändringen berör har till stor del ersatts av nyare detaljplaner (Dp448, 

Sp222, Sp80, Dp344, Sp86, Sp73, Sp224, Dp399, Sp211, Dp407, Sp 170 och 

Sp138), se i Figur 2, som markerats med röda sträcklinjer. I utredningen för 

skyfall berörs endast de delar av detaljplanen (Sp 55) som fortfarande är aktiva, 

samt enbart ändringarna som görs inom den aktiva stadsplanen. 

 

 

Figur 2. Planområdesgräns enligt gällande stadsplan vad den tillåter idag och vad 

som kommer att tillåtas enligt planändringen. 
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De planändringar som Länsstyrelsen berört som viktiga att utvärdera 

konsekvenserna av ur en skyfallssynpunkt är de markområden som benämns som 

prickmark och skyddsområde, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Planändring som berör markområden som benämns som prickmark 
(markerat med blått) och skyddsmark (markerat med gult). 
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2. Planändringens påverkan vid skyfall 

2.1 Konsekvenser av ökad exploateringsgrad 
Ökad grad av exploatering, bidrar till ökad andel hårdgjorda ytor som resulterar i 

att flödestoppen ökar i intensitet samt att regnvolymen rinner av snabbare från 

området, se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Exempel på hur den ytliga avrinningen varierar med ökad andel 

exploatering. 

2.2 Planerad verksamhet 
I Figur 3 visas en preliminär strukturplan över utformningen av den planerade 

verksamheten, där även detaljplanen för Katrinefors norra industriområde syns. 

 

I planen planeras bland annat verksamheten att utöka med flera byggnader, men 

endast en liten del av den planerade byggnationen går innanför 

planområdesgränsen för Katrineforsområde norra. En del byggnader planeras 

även att tas bort, bland annan den del av verksamheten som står för den södra 

konverteringen samt en byggnad på norra sidan om planen. Inom planen planerar 

man även att asfaltera nya ytor i anslutning till den nya byggnaden, bygga ut en 

skyddsvall samt skapa nya grönområden där en av de gamla byggnaderna står. 
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Figur 5. Preliminär utformning av planerad verksamhet inom 
Katrineforsområde norra, markerad med lila linje. 
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3. Flödesberäkningar 

3.1 Rationella metoden 
Flödesberäkningar för ytavrinningen från området vid skyfall har utförts med 

rationella metoden, som är en förenklad metod för beräkning av flöden. Belastas 

Tidan med ett relativt stort nytt inflöde kan det medföra ökad översvämningsrisk 

för bebyggelsen längs Tidan. Beräkningarna har därför gjorts för punktflödet mot 

Tidan och visar endast det momentana maxflödet.  

 

Den matematiska formel som beskriver den rationella metoden ges av Ekvation 1 

nedan (Svenskt Vatten, 2016). 

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓   (1) 

 

qdim är det dimensionerande flödet (l/s), A är avrinningsområdets area (ha), φ är 

avrinningskoefficienten (-) och i(tr) är den dimensionerande regnintensiteten (l/s, 

ha), beräknad med Dahlström 2010 (Svenskt Vatten 2011). tr står för regnets 

varaktighet vilken i rationella metoden likställs med områdets rinntid tc (s). kf är 

klimatfaktorn (-) som används för att kompensera för framtida klimatförändringar.  

 

Rinntiden avser den tid det tar för hela området att bidra till flödet i 

beräkningspunkten. Rinntider har uppskattats utifrån den längsta sträcka som 

vattnet rinner och vattenhastigheter i olika typer av avledning, hämtade från 

Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten 2016). Rinntiden har i detta fall 

beräknats till 60 minuter. Rinntiden bedöms inte ändras mer än försumbart vid 

ändrad markanvändning enligt planändringen. 
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3.2 Markanvändning 
I Tabell 1 redovisas den markanvändning som använts vid beräkning av 

dimensionerande flöden vid befintliga samt framtida förhållanden. Befintlig 

markanvändning visas i Figur 6och avser dagens markanvändning (dvs. inte den 

markanvändning som föreskrivs i gällande plan). Framtida markanvändning har 

ansatts till motsvarande tak för hela planområdet (”värsta scenario” dvs. 

maximering av hårdgjord yta), som en säkerhetsmarginal.  

 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter och reducerad area för befintlig och framtida 
markanvändning. 

  Nuläge Framtid 

Markanvändning 
Avr.koeff  

[-] 

Area 

[ha] 

Red. area  

[ha] 

Area  

[ha] 

Red. area  

[ha] 

Asfaltsyta 0,85 1,17 0,995 - - 

Tak 0,9 1,001 0,901 4,502 4,052 

Skog 0,1 0,765 0,077 - - 

Parker gräsmattor, 

ängar 
0,3 

1,567 0,47 
- - 

Totalt  4,502 2,441 4,502  4,052  

 

 

Avrinningskoefficienterna för de olika markanvändningarna har hämtats ur Figur 

7, som beskriver hur avrinningskoefficienten ökar med ökad regnintensitet. Notera 

att figuren bygger på en hypotes och Ramboll reserverar sig därför för eventuella 

felkällor. 
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Figur 6. Befintlig markanvändning inom områdena som innefattas av 
planändringen av prickmark och skyddsområde. Utredningen utgår från dagens 
markanvändning och inte den markanvändning som föreskrivs i planen. 

Asfalt Åkermark Skog Tak 
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Figur 7. Samband mellan avrinningskoeffcienten och regnets intensitet för olika 
typer av markanvändning. (VA-teknik, Chalmers 1995) 

3.3 Dimensionerande flöden 
Flödet har beräknats utifrån markanvändning, ytor och avrinningskoefficienter 

som redovisas i Tabell 1. Resultatet av flödesberäkningarna redovisas i Tabell 2. 

Flödesberäkningarna har utförts för ett 100-årsregn och en klimatfaktor på 1,25. 

Flödesberäkningarna visar att punktflödet mot Tidan kan komma att öka med 66% 

i jämförelse med oförändrad markanvändning, på grund av högre 

hårdgöringsgrad. 

 

Tabell 2. Dimensionerande flöden vid ett 100-årsregn för befintliga samt framtida 
förhållanden. 

  Befintliga 
förhållanden 

Framtida  

förhållanden  

   Med kf 1,25 Med kf 1,25 

100-
årsregn 

Varaktighet 
(min) 

60 60 

Regnintensitet 

(l/s, ha) 

189,38 

 

189,38 

 

Reducerad area 
(ha) 

2,44 4,05 

Flöde (l/s) 462,36 767,32 



 
  

 

11 av 20 

 

 

 

Processtöd framtagande av detaljplan Metsä Tissue 

Unr 1320048569 
 o

:\
s
to

2
\s

s
t\

2
0
2
0
\1

3
2
0
0
4
8
5
6
9
\6

_
te

k
n
ik

\s
k
y
fa

ll
_
a
u
g
2
0
2
0
\r

a
p
p
o
rt

\n
o
rr

a
\u

tr
e
d
n
in

g
 a

v
 p

la
n
ä
n
d
ri
n
g
e
n
s
 p

å
v
e
rk

a
n
 v

id
 s

k
y
fa

ll
 f

ö
r 

n
o
rr

a
 d

e
le

n
 a

v
 k

a
tr

in
e
fo

rs
 i
n
d
u
s
tr

io
m

rå
d
e
 i
 m

a
ri
e
s
ta

d
 (

2
0
2
0
-1

0
-1

5
).

d
o
c
x
 

För att bedöma belastningen mot Tidan har en jämförelse gjorts mot Tidans 

vattenföring i form medellågvattenföring (MLQ) medelvattenföring (MQ), 10-

årsflöde (HQ10) 50-årsflöde (HQ50) och 100-årsflöde (HQ100), (SMHI 2020, 

Mark- och miljööverdomstolen 2002, MSB 2015). Medelvattenföringen beräknas 

till ca 20 m3/s, detta innebär att det tillkommande flödet vid ett 

medelflödesscenario innebär en ökning med ca 4 % och det bedöms vara 

försumbart i sammanhanget vad gäller påverkan av Tidans nivå och därmed 

översvämningsrisk. Det bedöms dessutom som troligt att Tidan pga. regn i 

avrinningsområdet har en högre vattenföring än medelvattenföring vid ett 

skyfallstillfälle, vilket gör tillflödet relativt Tidans flöde ännu mindre i %. I Figur 8 

visas en profil längs med Tidan för beräknat MQ, som startar 400 m uppströms 

Stadskvarnen och som mynnar ut i Vänern, (Sweco, 2016). Det bedöms att det 

ökade tillflödet har mycket liten påverkan på denna vattennivå. 

 

Tabell 3. Sammanställning av Tidans beräknade vattenföringar. 

 

Beräknat 

punktflöde 
vid 100-
årsregn 

[m3/s] 

MLQ* 

[m3/s] 

MQ* 

[m3/s] 

HQ10* 

[m3/s] 

HQ50* 

[m3/s] 

HQ100** 

[m3/s] 

Flöde 

 
0,77 4,85 19,9  133 170 267 

*SMHI (2020), Vattenwebb och Mark- och miljööverdomstolen, 2002-M 5242 
** MSB, 2015 Rapport nr 57 
 

 

Figur 8. Resultat av vattennivå vid medelvattenflödet, MQ. Profilen som visas 

startar 400 m uppströms Stadskvarnen och mynnar ut i Värnen. (Sweco, 2016) 

 

Kvarndämmet i Tidan planeras dessutom tas bort. ”Den partiella utrivningen 

kommer att innebära en permanent avsänkning av vattenytan 
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med cirka en meter från dämmet och ca 400 m uppströms, något beroende 

på vilken flödessituation som är rådande. Vid låga till medelhöga höga flöden 

kommer den moränbank som finns uppströms dammen att utgöra den 

bestämmandesektionen medan de kvarvarande delarna av dammen kommer att 

verkadämmande vid högre flöden”, se Figur 9. (TerraLimno Gruppen AB, 2016) 

Den planerade avsänkningen bedöms kunna bidra till ytterligare marginaler som 

kompenserar mer än väl för den ökade vattennivån. 

 

 

Figur 9. Översiktligt område som berörs av att Stadskvarnens planerar borttag av 

dämme. Avsänkningen kommer att bli som störst 1 m intill dämmet och därmed 
succesivt minska 400 m uppströms. 

Stadskvarne

n 

400 m 
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4. Skyfall befintlig situation 

Resultatet för beräknat maxdjup och maxflux som sker vid ett 100-årsregn samt 

en klimatfaktor på 1,25 har hämtats från Mariestads översiktliga skyfallskartering 

som gjorts av Sweco 2019. Man har utifrån deras underlag kunnat zoomat in på 

området som är av intresse. Simuleringarna har endast utförts för befintlig 

situation och analyserna som följer är därmed endast en preliminär bedömning. 

För en mer detaljerad analys rekommenderas att en simulering för 

framtidsscenariot utförs. 

 

I Figur 10 visas det beräknade maximala översvämningsdjupet och den potentiella 

utbredningen som inställer sig. Beräknade maximala flöden och flödesriktning 

representeras i Figur 11. Notera att varje cell representerar ett flöde och att det är 

den sammanlagda summan av celler över en viss tvärsektion som representerar 

det totala flödet genom en viss passage. 

 

Som framgår av figurerna uppträder störst översvämningsrisk inom planområdet 

vid de norra befintliga byggnaderna, som även planeras att behållas enligt det 

planerade planförslaget. Största beräknade vattendjup och flöden sker i anslutning 

till Rickard Hedlunds väg samt vid byggnaderna vars verksamhetsområden idag är 

PM35 och avsvärtning, där vattendjup upp till 1 meter identifierats. Större 

vattenansamlingar påvisas även längs med större skyfallsvägar (där antalet 

flödespilar intensifieras), bland annat längs med den sydöstra gränsen av 

planområdet, längs med den stora byggnaden i södra delen av planområdet 

(verksamhetsområde avsvärtning), samt i sydvästra hörnet av planområdet 

(verksamhetsområde sedimentering). 
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Figur 10. Beräknat maxdjup vid översvämning som beräknas ske vid ett 100-
årsregn med klimatfaktor 1,25 samt befintlig bebyggelsestruktur. 
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Figur 11. Beräknat maxflux vid översvämning som beräknas ske vid ett 100-
årsregn med klimatfaktor 1,25 samt befintlig bebyggelsestruktur.  Pilarna visar 
vattnets flödesriktning. 
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5. Sammanfattning av problembild 

Konsekvenserna av planändringen bidrar till att markavrinningens toppflöden 

kommer att bli större och kommer därmed även att bidra till ett ökat vattendjup 

eller utbredning längs med de flödesvägar som vattnet rinner längs med.  

 

Generellt kan sägas att då alla större skyfallsstråk passerar något område som 

omfattas av planändringen, se Figur 12, så kommer alla flöden och vattendjup öka 

något. Det bedöms dock att då varje enskilt stråk endast passerar ett kortare 

segment av planändringen bör ökningen vara relativt liten i relation till det totala 

flödet. Det område som bedöms få största ökning i översvämningsrisk har 

markerats med svart ring i Figur 12. Hur mycket flödet och vattendjupet ökar 

kräver mer detaljerad modellering. 

 

Två andra kritiska punkter som identifierats är på de platser inom planändringen 

där den planerade byggnaden skär av två skyfallsstråk, se markerat med röd ring 

i Figur 12. Dessa behöver bevakas vad gäller höjdsättning för att säkerställa att 

vattnet kan passera och inte skapar ett instängt område. 

 

Planändringens påverkan på områden utanför planområdet bedöms som 

försumbar, då planområdet ligger längst nedströms i området och ingen annan 

bebyggelse finns mellan planområdet och recipienten (Tidan). 

 

Punktflödet som når Tidan beräknas öka med 66% jämfört med idag, men bedöms 

i förhållande till Tidans totala medelvattenföring att inte bidra till en mer än 

försumbar ökning av vattennivån. 

 

Viktigt att notera är att bedömningen som redogjorts endast berör ändringen av 

markförändring i form av markens hårdgörningsgrad och säger ingenting om 

markförändringar i höjd. Vid förändringar av marknivåer gäller generellt att de nya 

höjderna behöver kontrolleras så att de inte skär av eller leder om befintliga 

skyfallsstråk vilket kan öka översvämningsrisken för befintlig bebyggelse. T ex kan 

nivåförändringar längs med planområdets östra gräns kan komma att bidra till en 

negativ påverkan på de befintliga byggnader som ligger uppströms (öster om) 

planområdesgränsen, se Figur 13. 
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Figur 12. Kritska punkter, samt flödesvägar som passerar områden som omfattas 
av planändringen. 
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Figur 13. Delavrinningsområde (markerat med grönt) öster om planområdesgräns 
(markerat med svart linje). 
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6. Rekommendation 

Det rekommenderas att se över höjdsättningen för att säkerställa att viktiga 

flödesvägar inte stängs igen, alternativt skapa säkra flödesvägar mot Tidan utan 

att påverka områden innanför och utanför planområdet negativt. 

En preliminär bedömning är att höjdsättning borde kunna ske så sätt att den 

största skyfallsvägen passerar diagonalt genom planområdet, då ingen bebyggelse 

planeras här samt att det idag redan till stor del är ett lågstråk, se Figur 13. 
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1 Bakgrund

Metsä Tissue AB i Mariestad har ansökt om nytt miljötillstånd för utökad
produktion av mjukvarupapper från 70 000 ton till 145 000 ton/år. Området
omfattas av två äldre stadsplaner, stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad
från 1946 och stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde i
Mariestad från 1970. Detaljplanerna innefattar regleringar som inte medger den
planerade byggnationen, till exempel vad gäller placering och höjd på
byggnader. Med anledning av detta har Mariestads kommun påbörjat arbete
med att ändra dessa detaljplaner så att bygglov kan ges i enlighet med plan.
Planerna har varit föremål för granskning under sommaren 2020 där
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har begärt att en bullerutredning ska
utgöra underlag för planändringarna för att påvisa att planändringarna inte
utgör risk för människors hälsa. I anslutning till industriverksamheten finns
bostäder och det finns risk att riktvärden för buller överskrids vid
bostadsbyggnaders fasad, eventuellt kan åtgärder inom planområdet bli
nödvändiga att reglera.

Som underlag för planändringarna har en bullerutredning (Konsekvenser för en
utbyggnad av Metsä-Tissue, Mariestad, rapport 20-024-R1, 2020-04-23,
Akustikverkstan) använts och som ursprungligen togs fram som en del av
bolagets tillståndsansökan. Bullerutredningens slutsats är att riktvärdet 40
dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid (40 dBA anses som dimensionerande värde)
vid bostadsbyggnaders fasad kan nås om de mest bullrande källorna reducerats
med 10 dB. Kommunen har inte infört någon reglering gällande buller i
plankartan i granskningshandlingen. Länsstyrelsen har i granskningsyttrande
framfört att utredningen inte har hanterat trafikbuller inom och i anslutning till
planområdet på ett tillfredsställande sätt.



2/7

Kommunen bedömer att framtagen bullerutredning (Akustikverkstan 2020) behöver genomlysas och
kompletteras så den uppfyller Länsstyrelsens krav. Eventuella skyddsåtgärder behöver föras in som
planbestämmelse.

I samband med planarbete för detaljplan Ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Mariestad (från
1946) och Ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad (från 1970),
har Länsstyrelsen inkommit med yttranden.

1. Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Mariestad, Västra
Götalands län, diarienummer 402-26463-2020, 2020-06-26

2. Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i
Mariestad, Mariestads kommun, Västra Götalands län, diarienummer 402-24444-2020, 2020-
06-26

I yttranden har Länsstyrelsen gjort följande bedömning avseende dels bullerpåverkan och dels
lämplighet att uppföra bebyggelse:

Yttrande 1 - Katrineforsområdet

Buller
Länsstyrelsen fortsatt saknar trafikbullerutredningens ansats vad gäller övriga trafiken för att kunna
bedöma om de ändrade förutsättningarna för planområdet är lämpliga. I och med planändringen
möjliggörs högre produktion för verksamheten som i sin tur alstrar mer trafik i och kring
verksamhetsområdet. Trafikfrågan behöver därför vara med utredningsmaterialet till planen.

Av kommunens underlag framgår nedanstående:
”Som för dagsläget har heller ingen trafikbullerberäkning utförts för kommande scenario då trafiken sker
på allmän väg och endast är en del av övrig trafik till och från planområdet.”

Yttrande 2 - södra delen av Katrinefors industriområde

Skyddsavstånd m.m.
Kommunen vill ta bort ett befintligt skyddsavstånd mellan industri och bostäder. Länsstyrelsen bedömer
att om ett skyddsavstånd tas bort behöver detta kompenseras med förhöjt skydd på annat sätt om det
inte kan visas att riskerna för de närboende inte ökar i samband med detaljplaneändring. Kommunen
nämner i planbeskrivningen att ”Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse och tillkommande
industribebyggelse får utgöra förutsättningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge
upphov till störningar för boende” – men detta är inte reglerat på plankartan.

Länsstyrelsen bedömer utifrån detta att det krävs en begränsning av markanvändningen inom berörd
del av planen och/eller tillkommande riskreducerande åtgärder. Dessa skyddsåtgärder ska föras in på
plankartan.

2 Katrineforsområdet och trafik

Enligt bullerutredningen (Akustikverkstan, 2020) har inga specifika trafikbullerutredningar utförts i
samband med detaljplanerna. För att ändå beskriva bullerpåverkan som alstras av trafiken till/från
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Metsä Tissue och till närliggande bostäder följer en beskrivning nedan utgående från uppgifter dels från
bullerutredningen och dels samrådsunderlaget för Metsä Tissues tillståndsansökan (WSP, 2020).

Det finns idag två större personalparkeringar, en vid anläggningens huvudport i nordost, vid Rickard
Hedlunds väg och Sandbäcksvägen, och en vid Förrådsgatan i väster. För lastbilstransporter sker
angöring via Förrådsgatan (inlastning) eller Bruksvägen (utlastning) och båda vägarna angör området
via Marieforsleden. Lastbilstransporter är inte tänkta att köra via Sandbäcksvägen men kan ibland köra
fel och blir då hänvisade till rätt port. Se figur 1 nedan.

Med planerad utbyggnad flyttas personalparkeringen till södra delen av området och trafiken till/från
området sker från Marieforsleden. Se figur 2 nedan.
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Figur 1 Nuvarande verksamhet (Samrådsunderlag 2020-04-15)

I bullerutredningen (Akustikverkstan, 2020) redovisas trafikuppgifter från 2009 för Sandbäcksvägen och
trafiken norr och söder om infarten. Norr om infarten var trafiken cirka 4400 fordon per dygn och söder
om infarten cirka 5200 fordon per dygn. Det antas att cirka 500-600 fordonsrörelser trafikerar infarten.
Efter utbyggnad av Metsä Tissue förväntas all trafik för personalen att ske från Marieforsleden och angör
de planerade parkeringarna i södra delen av området från Marieforsleden. Detta innebär att den
nuvarande personaltrafiken kommer att flyttas från Sandbäcksvägen och trafikminskningen beräknas ge
cirka 0,5 dB lägre ekvivalenta ljudnivåer.

Bruksvägen

Förrådsgatan

Personal-
parkering Sandbäcksvägen
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Den planerade utbyggnaden på Metsä Tissue förväntas inte ge någon ökning av trafikbuller utan en liten
minskning utmed Sandbäcksvägen då trafiken här flyttas och kommer att angöra området från
Marieforsleden. Trafiken till/från Metsä Tissue ingår i övrig trafik då den befinner sig utanför
verksamhetsområdet.

Figur 2 Preliminär layout för planerad verksamhet (Samrådsunderlag 2020-04-15)

3 Planerad utbyggnad och störningsskydd

I samband med planerad utbyggnad inom Metsä Tissue kommer ny pappersmaskin (PM37) att
installeras. Produktionskapaciteten ökar till 145 000 ton mjukpapper och 70 000 ton returfibermassa.

Marieforsleden

Södra
konverteringen

Bullervall
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Öster och söder om Södra konverteringen byggs en sammanhängande linje med hela processen där allt
byggs i två byggnader som är sammankopplade.

Vid den östra sidan, mot bostadsområdet, kommer en bullervall anläggas för att minska bullret vid
närliggande hus. Bullervallen kommer bli cirka 480 m lång och cirka 9,7 m hög, sett från
verksamhetsområdet. Höjden mot bostadsområdet kommer att variera mellan cirka 5 m i södra änden
av vallen till cirka 9,7 m i norra änden av vallen. Bredden av vallen uppskattas till mellan cirka 30 m vid
södra änden till cirka 40 m i norra änden, om vallen byggs med en lutning av 1:2. Med större lutning
ökar vallens bredd.

De byggnader som tillkommer kommer att ha en höjd på mellan 10 och 35 meter.

Enligt bullerutredningen (Akustikverkstan 2020) beräknas det dimensionerande riktvärdet 40 dBA
ekvivalent ljudnivå nattetid vid bostadshusen att kunna klaras om åtgärder genomförs. I beräkningarna
har de 22 dominerande bullerkällorna antagits åtgärdas där ljudemissionen minskas med 10 dB per
källa och att en bullervall med 4,5 m höjd byggs utmed verksamhetsområdets östra gräns. Detta är
samma vall som tidigare har beskrivits och har höjden cirka 5 till 9,7 m och är cirka 480 m lång.

Anm. I bullerutredningen framkommer det inte om tillkommande bullerkällor ingår i de bullerkällor som
åtgärdas. Dock kan det antas att ljudkrav kommer att ställas på tillkommande källor i samband med
utbyggnaden så att 40 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid vid bostäderna kan klaras.

Slutsatsen är att Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller kan klaras om Metsä Tissue
åtgärdar de identifierade 22 stycken befintliga bullerkällor och att tillkommande nya bullerkällor i
samband med utbyggnaden dimensionernas med begränsad bullerpåverkan och att den nya bullervallen
utmed östra gränsen byggs.

Förslag till skyddsåtgärder på plankartan förslås då inom det område där bullervall planeras. Genom att
införa skyddsåtgärder på plankartan möter man Länsstyrelsens krav för att tillåta ett kortare
skyddsavstånd till bostadsbebyggelsen öster om verksamhetsområdet. I samband med att Metsä Tissue
får tillståndsgivna värden för buller kommer man med utbyggnaden att behöva dimensionera bullriga
installationer och maskiner så att de tillståndsgivna värdena klaras vid bostadshusen. Skyldigheten att
uppfylla de tillståndsgivna värdena kommer fortsatt att gälla för Metsä Tissue och kan behöva
kontrolleras vid klagomål och att ljudnivåer till omgivningen redovisas regelbundet exv. i miljörapport
eller vid förändringar i verksamheten.

4 Slutsatser

Länsstyrelsens granskningsyttrande gällande de två detaljplanerna kan besvaras avseende
frågeställning om trafikbuller från transporter och trafik utanför verksamhetsområdet samt reglering av
skyddsåtgärd i samband med Metsä Tissues planerade utbyggnad.

Den planerade utbyggnaden på Metsä Tissue förväntas inte ge någon ökning av trafikbuller utan en liten
minskning utmed Sandbäcksvägen då trafiken till personalparkeringen vid Sandbäcksvägen/Rickard
Hedlunds väg flyttas till södra delen av verksamhetsområdet och kommer att angöra området från
Marieforsleden. Transporter kommer fortsatt att angöra verksamhetsområdet från Marieforsleden i
söder och från Förrådsgatan i väster.
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Genom att införa skyddsåtgärder på plankartan för den planerade bullervallen (ca 480 m lång och cirka
5-9,7 m hög) utmed östra planområdesgränsen möter man Länsstyrelsens krav för att tillåta ett kortare
skyddsavstånd till bostadsbebyggelsen öster om verksamhetsområdet. Metsä Tissue kommer i samband
med utbyggnaden att behöva dimensionera bullriga installationer och maskiner så att de tillståndsgivna
värdena klaras. Efter utbyggnaden och i framtiden kommer det att åligga Metsä Tissue att begränsa
bullerpåverkan till omgivningen så att tillståndsgivna värden klaras.
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PM
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1. Syfte

Syftet med detta PM är att klargöra och besvara frågor från Länsstyrelsen som
framkommit i processen av framtagandet av förslag till ändring av stadsplan för
Katrineforsområdet i Mariestad. Planområdet avser del av fastigheten Gärdet 4:2
samt en smal remsa av fastighet Luten 14, se figur 1 nedan.

Parallellt pågår ett förslag till ändring av stadsplan för området direkt söder om
nu aktuellt område, Ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors
industriområde i Mariestad. Detta PM redogör endast för förhållanden som rör
fastigheten Gärdet 4:2 samt en smal remsa av fastighet Luten 14 då
Länsstyrelsen främst har synpunkter på denna stadsplaneändring. Detta PM
utgör ingen fullständig riskutredning för risker för tredje man utan detta
kommer att göras av Metsä inför tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet.

Datum 2020-12-02

Ramboll Sweden AB
Lokgatan 8
211 20 Malmö

T: +46-10-615 60 00
D: +46 (0)10 615 54 47

Unr 1320048569-001

Ramboll Sweden AB
Org nr 556133-0506
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2. Bakgrund

Bakgrunden till ändring av stadsplanen är att Metsä Tissue AB, som ligger på
aktuell fastighet samt några angränsade fastigheter, planerar en större
utbyggnad av sin verksamhet. Byggnader på en angränsande fastighet kommer
bl.a. att bli högre än vad gällande stadsplan tillåter samt produktionen av
papper kommer att öka. Gällande stadsplan stipulerar också skyddszoner som
inte får bebyggas och Metsä Tissue önskar bygga inom dessa skyddszoner.
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Figur 1. Flygfoto från 2018 med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt område
markerat med gult som omfattas av planändringen.
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3. Bemötande från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttrande lämnat synpunkter 2020-07-
08 med diarienummer: 402-26463-2020.

Yttrande med titeln: Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för
Katrineforsområdet i Mariestad, Västra Götalands län.

Relevanta synpunkter med hänsyn till riskutredningen presenteras enligt
nedanstående citat.
”Länsstyrelsen anser däremot att bebyggelse blir olämplig med avseende på
risken för olyckor och översvämningar.
Risk för olyckor
Kommunen avfärdar risk kopplad till allvarlig kemikalieolycka eftersom
avståndet mellan gasoltank och berört område är som minst 200 meter. Det
framgår dock inte vad denna riskvärdering baseras på. I Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) handbok ”Samhällsplanering och
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering” från 2017 framgår
att riktvärden för skyddsavstånd från gasol är mellan 100 och 750 meter
beroende på mängd. Länsstyrelsen efterfrågar med den bakgrunden en tydligare
motivering till varför ett skyddsavstånd på 200 meter bedöms vara tillräckligt i
aktuellt fall.
Kommunen vill ta bort ett befintligt skyddsavstånd mellan industri och bostäder.
Kommunen nämner i planbeskrivningen att ”Avståndet mellan befintlig
bostadsbebyggelse och tillkommande industribebyggelse får utgöra
förutsättningar för vilken typ av bebyggelse som är lämplig utan att ge upphov
till störningar för boende” – men detta är inte reglerat på plankartan. Vidare
nämns en vall, som sannolikt också skulle kunna ha en riskreducerande effekt,
men denna åtgärd är inte heller reglerad på plankartan. Länsstyrelsen bedömer
att riskreducerande åtgärder behöver säkerställas genom att införas på
plankartan, om det inte kan visas att riskerna för de närboende inte ökar i
samband med detaljplaneändring.”

4. Förändringar i verksamheten

På fastigheten Gärdet 4:2 kommer en del förändringar ske av verksamheten vad
gäller nya byggnader och högre byggnadshöjd, men merparten av nya
byggnader och produktionsökningen planeras att ske söder om denna fastighet.

Kemikalieförbrukning ökar då produktionen ökar väsentligt. Gasoltankar eller
andra kemikalietankar kommer inte att flyttas. För riskreducerande åtgärder
hänvisas till grovanalys för gasol samt de generella riskminskningsåtgärder som
föreslås i Metsä Tissues ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, t.ex. att
kemikalier ska var invallade och bara hanteras på hårdgjorda ytor.
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5. Översiktlig identifiering av risker som kan beröra
stadsplaneändringen

Detta avsnitt avser inte att utgöra någon fullständig riskutredning för
Sevesoverksamheten på Fastigheten eller avseende riskerna för tredje man.
Avsnittet beskriver vissa risker som Metsä Tissue identifierat i sina riskanalyser
samt de risker som tas upp i Länsstyrelsens bemötande.

· Risk för en allvarlig gasexplosion med gasol (BLEVE Boiling liquid
expanding vapor explosion). Total tankvolym 259 m3. Maximalt lagrad
mängd ändras inte.

· Risk för kemikaliespill.
· Explosion i väteperoxidtank (tankvolym 52 m3)
· Feltankning av kemikalie.
· Farligt gods transporter inne på området samt på järnväg och i

närområdet. Tranporer öka p.g.a. ökad kemikalieförbrukning.
· Faror från verksamhet på angränsande fastigheter. Störst risk från

omgivande verksamhet bedöms den närbelägna Q8 macken och dess
transport av farligt gods utgöra.

Dessa risker hanteras bl.a. i
· Handlingsplanen för Seveso (Metsä Tissue AB, 2020)
· Riskanalys kemikalier (Metsä Tissue AB, 2019)
· Grovanalys gasol (Metsä Tissue AB, 2019-11-27)
· Grovanalys enligt Seveso (Metsä Tissue AB, 2016)
· Samrådsunderlag för samråd enligt 13§ i Sevesolagen (Metsä Tissue AB,

2017).

De ovanstående riskerna hanteras bl.a. genom att:
· Risk för en allvarlig gasexplosion med gasol (BLEVE Boiling liquid

expanding vapor explosion). Total lagrad mängd 258 m3. Denna risk
hanteras väl i grovanalysen. Mängden gasol förväntas öka vid utbyggnad
på närliggande fastigheter, men riskbilden bedöms som oförändrad då
lagrad mängs blir den samma.

· Risk för kemikaliespill hanteras i riskanalysen för kemikalier. De större
tankarna med kemiska produkter förvaras invallade. Mindre mängder
kemiska produkter förvaras på hårdgjorda ytor. Rutiner finns att hantera
spill. Rutiner och förvaring kommer inte att ändras vid utbyggnad även
om mängderna kommer att öka.

· Explosion i väteperoxidtank (tankvolym 52 m3). Risk bedöms endast
föreligga om fel ämne lossas i tanken. Detta minimeras genom att
personal från Metsä alltid är med vid lossning. Tanken är invallad och
invallningen städas regelbundet så inte eventuellt spill reagerar med
organiskt material. Inga ändringar i rutiner förväntas genom
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utbyggnaden. Exakt hantering av enskilda kemiska produkter är inte
relevant för en ändring av stadsplanen utan berör Metsäs eget tillstånd
för verksamheten.

· Feltankning av kemikalie. Samma rutiner som för väteperoxidtankning.
När det gäller tankning av gasol har chauffören nyckel. Just gasol är
osannolikt att någon tankar fel då detta kräver särskilda gasmunstycken
och endast gaser kan tankas i gasoltanken.

· Farligt gods transporter inne på området samt på järnväg och i
närområdet. Generellt blir transporter på området kortare och med färre
risker då porten till området flyttas söderut närmare E20 från vilket
transporterna kommer. Fler farligt gods transporter förväntas till
området, men då de blir kortare blir riskökning måttlig.
Inget farligt gods transporteras på järnväg.

· Farligt godstransporter utanför området till annan verksamhet påverkas
inte av Metsäs utbyggnad.

· Risk för brand i lagertält för pappersrullar. Lagertält med pappersrullar
saknar sprinkler vilket kan leda till en större brand på området och att
boende i området exponeras för brandgaser.

· Faror från verksamhet på angränsande fastigheter. Störst risk bedöms
farligt gods transporter till den närbelägna Q8 macken. Planändringen
innebär ingen skillnad i denna bensinmacks verksamhet eller
transporter.

6. Skyddsavstånd

6.1 Skyddsavstånd i gällande stadsplan samt föreslagen planändring
I befintlig stadsplan, se figur 3 nedan, finns ett skyddsområde angivet som går
tvärs genom fastigheten Gärdet 4:2 och vidare längs med planområdets östra
del. I figur 2 nedan har skyddsområdet som avses att utgå markerats ut för att
förtydliga vart planändringen föreslås att ske.

Inom det område som omfattas av bestämmelsen skyddsområde för
högspänningsledning (Sh), se orange markering i figur 2 nedan, finns ingen
högspänningsledning och det planeras heller inte för att anläggas någon sådan
ledning i detta område. Mer om detta går att läsa i planbeskrivningen.

I figur 4 presenteras planförslagets plankarta (Granskningshandling) och där
framgår även vilka delar som redan idag regleras av andra stads- och
detaljplaner. Det finns ett skyddsområde i den norra delen som regleras i
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stadsplan kv. Pilen mm (Sp222). Där är användningen Järnvägsområde (Tj),
som redovisas i gällande stadsplan, redan utsläckt. Området är idag överbyggt
och det finns inget behov av järnvägsspår på området.

Figur 2. Utklipp från föreslagen planändring (Granskningshandling) där skyddsområdena
som föreslås att släckas ut har markerats (Si gult och Sh orange).
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Figur 3. Gällande stadsplan.
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Figur 4. Plankarta, granskningshandling.

6.2 Skyddsavstånd generellt till industri
Det är lämpligt att ha vallar mellan industriområdet och bostäder för att skydda
dessa mot både buller, farligt gods olyckor och brand eller andra olyckor nom
planområdet. Detta skyddsavstånd avser bostäder, skolor och liknande
verksamhet. Avståndet till bostäder på vissa ställen är mindre än 200 meter
vilket är kortare än Boverkets rekommendationer (Boverket, 1995) till en
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industri och vallar skulle öka säkerheten vid bostäderna. Dessa vallar eller murar
ska vara minst tre meter höga och 60 cm tjocka.

6.3 Skyddsavstånd kemikalietankar
Skyddsavstånd till gasoltankar är minst 400 meter till bostäder väster om
gasoltankarna(uppmätt på www.hitta.se), se Figur 2 nedan. Dessa gasoltankar
ligger utanför aktuellt planområde, men inom fastigheten Gärdet 4:2 så dessa
tankar berörs inte av detaljplaneändring. Åt öster är det också omkring 460
meter som närmast till befintliga bostäder.

För att öka säkerheten för byggnader och personer på industriområdet och
givetvis även för tredje man i bostäder föreslås att följa MSB:
rekommendationer för att utforma en mur eller vall runt både gasol- och
väteperoxidtank. Se MSB rekommendationer för skydd runt gasoltankar (MSB,
2017). MSB rekommenderar ett avstånd på 250-750 meter för tankar över 50
ton.

MSB rekommenderar ett skyddsavstånd till väteperoxidtank på 250-1000 meter
(MSB, 2017). Detta avstånd är idag ca 460 meter, se figur 5 nedan.

460 meter bedöms som ett tillräckligt skyddsavstånd till bostäder om en kraftig
vall byggs runt tankarna.

Se nedan om byggnadsteknisk dimensionering av mur eller vall runt tankar i
förslag till skrivning i stadsplanen.
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Figur 5. Bilden visar flerbostadshus på västra sidan av anläggningen. Kortaste
avstånd från gasoltankar till bostäder är 460 meter. Blå markering i öst visar var
gasoltankarna är belägna (© Lantmäteriet Geodatasamverkan).

7. Förslag till skyddsåtgärder

· Nya byggnader inom planområdet uppförs med fasader obrännbart
material och i brandteknisk klass minst EI 60. Bärande vägg utförs i
minst REI 60 (MSB, 2020). Hanteras i bygglovsprocessen.

· Takbeläggningar och takdetaljer utförs i icke brännbara material.
Exempel kan ges på icke brännbara tak och väggmaterial enligt MSB.s
handbok, men behöver inte vara en del av stadsplanen. Exempel på
obrännbar taktäckning är taktäckning i klass A2-s1,d0 eller i lägst klass
BROOF (t2)13 på obrännbart underlag.” Hanteras i bygglovsprocessen.

· Utrymningsvägar från lokaler ska mynna till det fria på avstånd av minst
25 m från cisterner med brandfarligt innehåll. Hantereras i stadsplan.

· Runt större cisterner( > 100 m3) med brandfarlig gas eller brandfarlig
vätska klass 1 eller 2 samt oxiderande vätskor ska finnas minst 60 cm
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tjock och 300 cm hög skyddsvall eller mur, utom på vägen till cisternen.
Tjockleken på muren (60 cm) följer rekommendationer i MSBs handbok
(MSB, 2020). Hanteras i riskminimerande åtgärder för
Sevesoanläggningen samt i tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

· Körväg vid cisterner för brandfarlig gas eller vätska placeras i riktning
bort från byggnader. Hantereras i stadsplan.

· Friskluftsintag på byggnader placeras på motsatt sida byggnaderna
relativt kemikalie- och gasförvaring. Hantereras i stadsplan.

· Parkeringsplatser och uppställningsytor för leveranser (andra än
respektive kemikalie) förläggs med skyddsavstånd till brandfarlig gas
och vätska med minst 10 m. Hantereras i stadsplan.

· Vall införs på plankartan på östra sidan av planområdet mot
angränsande bostäder. Vall kan även utföras utanför planområdet på
västrasidan mot bostäder. Dessa vallar bedöms främst skydda mot
buller och eventuell brandrök samt olycka med farligt gods. Hantereras i
stadsplan.

Ovanstående förslag till skyddsvall/mur ges i analogi med rekommendationer
som MSB har för nedgrävda cisterner. (MSB, 2020). En skyddsmur måste vara
mycket stabilt förankrad för att skydda vid en BLEVE explosion från gasol.
Nuvarande mur vid gasolcisternen bedöms vara för svagt dimensionerad mot
explosion. Den befintliga muren kan i händelse av explosion skadas vilket
innebära risk för att betongbitar lossnar och bildar kaststycken som i värsta fall
kan orsaka en olycka i bostadsområde.

Placering av kemikalietankar föreslås regleras i tillståndsprocessen och inte i
stadsplanen.

7.1 Rekommendationer för större säkerhet för tredje man i
omgivningen
Det är lämpligt att alla nybyggnader samt även äldre byggnader som lagertält
förses med sprinkler. Det reducerar risken för exponering av tredje men amed
brandgaser i händelse av brand.

Det bör göras en utredning av risker för tredje man p.g.a. de ökade farligt gods
transporterna på området samt inverkan på ökande farligt gods transporter in
till planområdet.

Vid behov utförs detaljerade riskanalyser avseende gasoltank och
väteperoxidtank med utgångspunkt från Länsstyrelsens yttrande.
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8. Slutsatser

Riskhantering på Sevesoanläggningen eller annan framtida verksamhet på
detaljplanen området kan givetvis variera över tiden och kan endast översiktligt
hanteras i en detaljplan. Ovanstående förslag till skrivningar i detaljplanens
planbestämmelse ansluter till MSBs rekommendationer och bedöms medföra att
risken för kringboende blir acceptabel för kringboende för de flesta typer av
byggnader på område och för olika typer verksamhet. Vid större förändringar i
verksamheten kan uppdatering av riskanalyser behöva utföras och en översyn
av stadsplanen. Övriga villkor för verksamheten hanteras lämpligen i tillstånd för
aktuell verksamhet.
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Förslag till ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestads centra-
lort, Mariestads kommun har varit föremål för granskning under perioden 24 juni 2020 
till 22 juli 2020. De synpunkter som har inkommit under granskningstiden redovisas och 
kommenteras i detta granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

Länsstyrelsen anser däremot att bebyggelse blir olämplig med avseende på risken 
för olyckor och översvämningar. 

Risk för olyckor
Kommunen avfärdar risk kopplad till allvarlig kemikalieolycka eftersom avståndet mellan 
gasoltank och berört område är som minst 200 meter. Det framgår dock inte vad den-
na riskvärdering baseras på. I Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) 
handbok ”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering” från 
2017 framgår att riktvärden för skyddsavstånd från gasol är mellan 100 och 750 meter be-
roende på mängd. Länsstyrelsen efterfrågar med den bakgrunden en tydligare motivering 
till varför ett skyddsavstånd på 200 meter bedöms vara tillräckligt i aktuellt fall.
Kommunen vill ta bort ett befintligt skyddsavstånd mellan industri och bostäder. Kom-
munen nämner i planbeskrivningen att ”Avståndet mellan befintlig bostadsbebyggelse 
och tillkommande industribebyggelse får utgöra förutsättningar för vilken typ av bebyg-
gelse som är lämplig utan att ge upphov till störningar för boende” – men detta är inte 
reglerat på plankartan. Vidare nämns en vall, som sannolikt också skulle kunna ha en 
riskreducerande effekt, men denna åtgärd är inte heller reglerad på plankartan. Länssty-
relsen bedömer att riskreducerande åtgärder behöver säkerställas genom att införas på 
plankartan, om det inte kan visas att riskerna för de närboende inte ökar i samband med 
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detaljplaneändring

Risk för översvämning
Kommunen beskriver att man avser ta bort skyddsområde samt prickmark. Om bort-
tagandet av dessa områden medför en möjlighet till ökad andel hårdgjord yta, kan detta 
påverka konsekvenserna vid extrema väderhändelser/skyfall negativt.
Länsstyrelsen vill därför att konsekvenserna av ett skyfall, minst ett klimatanpassat 
100-årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen. Planens eventuella påverkan på 
området utanför planområdet behöver också ingå. Eventuella åtgärder behöver föras in 
på plankartan.

Synpunkter på granskningshandlingen
Kommunen har valt att dela upp samrådsförslagets större planområde i två delar inför 
granskningen. Länsstyrelsen har tidigare lämnat granskningsyttrande för den södra delen 
av det ursprungliga planändringsområdet. Det nu aktuella ärendet gäller det norra områ-
det.

Byggrätternas totalhöjd har sänkts något i båda planområdena. Byggrätternas utbredning 
har också begränsats något. Länsstyrelsen ser begränsningen i öst-västlig riktning som 
positiv, eftersom detta minskar byggnadernas dominans som lång kuliss i landskapet 
bakom Gamla stan och domkyrkan. Påverkan på riksintresset torde bli något mindre än i 
samrådsförslaget.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen hävdar fortsatt att kulturmiljöutredningens föreslagna reglering av utform-
ningen bör ingå i ändringens planbestämmelser och inte bara i beskrivningen.

Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet synpunkter kopplade till såväl riksintresset för 
kulturmiljövården som hänsyn till allmänna intresset kulturvärden. Länsstyrelsen åberopa-
de skrivningar i den kulturmiljöutredning kommunen låtit ta fram. Här lyftes bland annat 
utformningsbestämmelser för att minska den (i öst/västlig riktning) höga och långsträckta 
byggnadsvolymens dominans i landskapsbilden.

Kommunen har i samrådsredogörelsen angivit att det allmänna intresset kulturmiljövär-
den inte kommer att hanteras i planändringen och inte heller utformningsbestämmelser 
trots att Länsstyrelsen framförde detta behov i samband med samrådsremissen. Skälen till 
detta motiveras av att det bara är fråga om ändring av byggrätternas höjd – inte planom-
rådets huvudsakliga innehåll/syfte.
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Mot bakgrund av hur kommunen valt att hantera sakfrågor i planändringen skjuts den 
slutliga utformningen till bygglovsskedet. Länsstyrelsen vill understryka vikten av att de 
höga och stora volymerna får en medveten, lämplig och anpassad utformning vad gäller 
val av material och arkitektonisk kvalité, är en fråga som kräver god dialog mellan kom-
munen och byggherren i bygglovshanteringen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Buller
Länsstyrelsen fortsatt saknar trafikbullrutredningens ansats vad gäller övriga trafiken för 
att kunna bedöma om de ändrade förutsättningarna för planområdet är lämpliga. I och 
med planändringen möjliggörs högre produktion för verksamheten som i sin tur alstrar 
mer trafik i och kring verksamhetsområdet. Trafikfrågan behöver därför vara med utred-
ningsmaterialet till planen.

Av kommunens underlag framgår nedanstående:
”Som för dagsläget har heller ingen trafikbullerberäkning utförts för kommande scenario då trafiken sker 
på allmän väg och endast är en del av övrig trafik till och från planområdet.”

Övrigt
Länsstyrelsen anser att det är aningens otydligt vad planändringen egentligen innebär. 
Plankartan som redovisas är svår att tyda, och illustrationskarta saknas.

Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.

Kommentarer
I granskningshandlingen redovisade kommunen avståndet från befintliga gasoltankar till det område som 
berördes av planändringen och som föreslås ändras från skyddsområde (bestämmelse Si) till byggrätt. 
Avståndet mellan befintliga gasoltankar och området som berörs är 200 meter. Till antagandeskedet 
har riskerna kopplade till gasolhantering i området och Seveso utretts och redovisas i ett PM. Föreslagna 
relevanta skyddsåtgärder har införts i plankartan.

Skyddsområde i befintlig plan har införts utifrån äldre lagstiftning och innebär att marken inte får be-
byggas. Till antagandehandlingen har bestämmelse om vall införts. Vallen syftar till att utgöra skydd mot 
störningar och bidrar även till att minska buller från verksamheten till näraliggande bostadsbebyggelse.

Borttagande av prickmark som har innebörd att marken inte får bebyggas samt skyddsområde inom vil-
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ken byggnader inte får uppföras medför planmässiga förutsättningar att hårdgöra mer ytor. Till antagan-
deskedet har kommunen utrett konsekvenserna av ändringarna vid skyfall, 100-årsregn. I utredningen 
rekommenderas att se över höjdsättning för att säkerställa att viktiga flödesvägar inte stängs igen, alter-
nativt skapa säkra flödesvägar mot Tidan utan att påverka områden innanför och utanför planområdet 
negativt. Utredningen föreslår ingen reglering i detaljplanen eftersom det är rekommendationer för fortsatt 
projektering och byggande. Informationen tillförs planbeskrivningen. 

Samrådsförslaget omfattade ändring av två gällande stadsplaner som avsågs ersättas med en ny plankar-
ta. Avsikten var dock att genomföra ändring av detaljplan och utifrån synpunkter som inkommit under 
samråd har kommunen till granskningsskedet valt att hantera två planprocesser där ändringar görs i de 
två ursprungliga planerna, detta enligt Boverkets allmänna rekommendationer för ändring av detaljplan.

Till granskningsskedet har ändringarnas omfattning minskats i höjd och utbredning. Kommunen delar 
länsstyrelsens bedömning att påverkan på riksintresse kulturmiljö har minskats jämfört med samrådsför-
slaget.

Kommunen anser att de krav som finns i 8 kap. 1 § PBL om god form-, färg och materialverkan är 
tillräckliga för att säkerställa utformningen av tillkommande bebyggelse.

Länsstyrelsen framförde vid samråd synpunkter rörande kutlurhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
inom Katrinefors bruk och att detta borde tas med i aktuell planändring. Syftet med planändringen är 
att medge utökad byggrätt, inte att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, därav har 
inte denna synpunkt kunnat tillgodoses.

Trafik inom planområdet hanteras som industribuller och verksamheten ska se till att de riktvärden som 
finns och som är gällande för verksamheten följs. Om den utökade produktionen innebär mer transporter 
och därmed mer buller ska om nödvändigt åtgärder vidtas. Till antagandeskedet har en redovisning av 
buller gjorts i ett PM.

Gällande plan är från 1946 och grundkartan till planen stämmer inte överens med nuvarande förhål-
landen, bestämmelser och regleringar gäller emellertid dock fortsatt. Kommunen har försökt beskriva på 
ett så tydligt sätt som möjligt att planändringen syftar till att medge nya byggrätter genom att prickmark 
och skyddsområden tas bort samt att högsta tillåtna höjd inom delar av området ändras. Utifrån de 
allmänna råd för ändring av detaljplan ska ändringarna göras i den ursprungliga detaljplanen, oavsett 
hur gammal den är. Eftersom det endast får finnas en plankarta som gäller för ett område får det inte 
upprättas så kallade ändrings- eller tilläggsplankartor. Vid ändring av detaljplan ska ändringarna göras 
i den ursprungliga detaljplanen. Eftersom gällande plan för området är så pass gammal och omfattande 
ändringar av bebyggelsen skett på området sedan framtagande av planen är inte grundkartan som planen 
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är ritad på längre relevant. Kommunen delar uppfattningen att det kan vara svårt att tolka och förstå 
planändringen utifrån dessa förutsättningar. Kommunen har utifrån synpunkterna från samrådet låtit ta 
fram illustrationsmaterial och sammanställt detta i PM Illustrationer - Ändring av detaljplan för Katri-
neforsområdet. Avsikten med illustrationsmaterialet har varit att redovisa de planmässiga förändringarna 
jämfört med befintliga planförutsättningar. 

Lantmäteriet

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade ÅÅÅÅ-MM-DD) har följande 
noterats:

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevak-
ningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL FASTIGHETSBILDNING
På s. 13 i planbeskrivningen tas tre ledningsrätter upp som avses att upphävas i och med 
planändringen. Det skulle kunna tydliggöras vem som tar initiativ till att ansöka om upp-
hävande av ledningsätterna samt vem som ska bekosta åtgärden.

Kommentarer
I planbeskrivningen (granskningshandling) på sidan 13 står att det är ägaren till den belastande fastighe-
ten som ska ta initiativ till att ansöka om upphävande av ledningsrätt och bekosta åtgärden. Texten har 
till antagandeskedet omformulerats och flyttats till ett annat stycke för att förtydligas.

Trafikverket
Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget.

Kommentarer
Yttrandet noteras.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 
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Avfallshantering Östra Skaraborg
Gällande sophämtning för ovanstående vill vi framhålla följande för att uppfylla reglerna i 
renhållningsföreskrifter.
För genomförande av soptömning ska vägen till hämtningsplatsen ha en fri höjd på minst 
3,65 meter, ha en fri bredd på minst 3 meter samt ha en bärighet för ett fordon på 18 ton.
Vid hämtningsplatsen ska yta finnas med en bredd på minst 4,5 meter, fri längd på minst 
14 meter samt ha en fri höjd på minst 5 meter.
För återvändsgator ska det finnas en vändyta med diameter 18 meter samt en fri remsa på 
ca 1,5 meter utanför vändytan

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

Tekniska nämnden

Beslut 
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för Katri-
neforsområdet och har följande att erinra avseende planförslaget:

• Planförändringen medför att en av kommunens huvudvattenledningar behöver flyt-
tas. Det pågår ett arbete för att möjliggöra denna flytt och verksamhet teknik ser inga 
hinder för förändringarna i planen så länge finansiering av ledn.ingsflytten säkras. På 
samma sätt berörs två dagvattenledningar. 

• Åtgärder för att säkerställa en fungerande trafiksituation kommer att krävas. 

• Verksamhet teknik ser inga hinder i planförändringen så länge finansiering av 
åtgärderna säkras.

Beslutet ska anmälas till tekniska nämnden 2020-09-29. 

Bakgrund 
Bakgrunden till behovet av planändringen är för att möjliggöra om- och  
tillbyggnad av befintlig industri i området vid Katrinefors bruk (Metsä Tissue). 

Syftet med ändringen av aktuell plan. är att möjliggöra planerad om-och  
tillbyggnad av Katrinefors bruk. Planändringen syftar till att medge utökad  
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byggrätt inom stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad, den norra av de två planer 
som Katrinefors bruk idag omfattas av. Bakgrunden till behovet av  
planändringen är för att möjliggöra om-och tillbyggnad av befintlig .industri i området vid 
Katrinefors bruk (Metsä Tissue). 

Då ärendet är av brådskande karaktär, anses ärendet behöva hanteras med ett ordförande-
beslut.

Kommentarer
Yttrandet noteras. 

VänerEnergi

Elnät 
Vi förutsätter att våra högspänningsledningar och signalkablar enligt led ningsrätt 1680-
791,3 ej berörs av ändringen av detaljplanen. 

Fjärrvärme 
Det ligger fjärrvärmeledningar i det aktuella området. Dessa måste flyttas då de befintliga 
ledningarna ligger där byggnationen ska utföras.

Stadsnät 
Se fjärrvärme då fiberkablarna ligger i samma schakt.

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen.

Kommentarer
Ledningsrätt 1680-791.3 berörs inte av föreslagen planändring. VänerEnergis fjärrvärmeledningar och 
fiberkablar berörs inte av denna planändring, däremot av den parallellt pågående planprocessen för den 
”södra planändringen” (ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors industriområde i Mariestad 
KS 2020/79. Detta eftersom stadsplan för södra delen av Katrinefors industriområde ersatt delar av 
stadsplan för Katrineforsområdet i Mariestad.
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Naturskyddsföreningen

Granskningsyttrande avseende  ”Ändring av detaljplan för södra delen av Katrinefors 
industriområde” med diarienummer KS 2020/79 och ”Ändring av detaljplan för Katrine-
forsområdet i Mariestad” med diarienummer KS 2020/108

Mariestads naturskyddsförening noterar positivt att kommunen valt att spara mark utefter 
Tidan och viss del av skogsområdet mellan bostadsområdet Grangärdet och papperbru-
ket. Det smala korridor som blir kvar är dock i minsta laget och fyller knappast vare sig 
de närboendes behov av rekreationsområden eller som bullerdämpande barriär. De gröna 
skogsklädda områden som finns inom Mariestads tätort utgör friskhetsfaktorer för så väl 
luft, buller, mänsklig återhämtning och psykisk hälsa som för djur och växter.

1: Mariestads naturskyddsförening kräver att kommunen genomför beslut om en grön- 
och blåplan innan man bygger bort de olika grönområden som finns i tätorten. I området 
finns skyddsvärd bokskog och stora furor samt utmed ån finns både möjlighet till fiske, 
lek och yngelplatser för fisk och häckning för diverse fågel. Innan beslut tas ska grön och 
blåplanen ha definierat skyddsvärda områden och dessa ska undantas från bebyggelse i 
någon form. Innan dess ska inte beslut tas som omfattar nedtagning av skog.  Området är 
nyckelbiotopsskyddat med högt naturvärde.

2: Den högsta byggnadens höga höjd har sänkts från 40 till 35 meter i granskningsunder-
laget. Trots detta kommer dessa byggnader, från början 40, 32, 21 och 15 m höga, påver-
ka så väl synintryck av Mariestad med domkyrkan som den högsta punkten samt störa de 
närboendes insläpp av ljus. Även resterande byggnaders höjder behöver övervägas.

3: Minimerad risk för buller, lukt och för brand i gasollager måste säkerställas. Att pro-
blemen med lukt inte bedöms öka med ökad verksamhet verkar osannolikt och innebär 
ju ändå att det problem med lukt som finns redan idag behöver åtgärdas i samband med 
ombyggnation. När det gäller luktproblemen går det inte at utläsa att kommunen gjort 
några som helst påstötningar om att komma tillrätta med de problem som finns idag eller 
närmare utreda hur luktproblemen kommer att bli efter att verksamheten utökats. Metsä 
Tissue behöver redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska risk för 
störande lukt.
Vad gäller bullerproblematiken kan hänvisas till Akustikverkstan’s yttrande som ingår i 
samrådshandlingarna. Rapporten bygger på den befintliga verksamhetens mest bullriga 
källor inkl transporterna inne på området. Verksamheten är i drift dygnet runt. Natur-
vårdsverkets riktvärde nattetid uppgår till max 40 decibel, dagtid accepteras 50 decibel. 
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Verksamheten har redan idag godkänd för att ligga 5 decibel högre än så innan utbyg-
ganden. Den framtagna bullerrapporten är hypotetiskt framräknad då de nya maskinerna 
inte är framtagna och projekterade vilket kräver att riktvärdena säkerställs för tiden efter 
utbyggnationen. Metsä TIssue behöver också kunna redovisa förväntad ökning av trans-
portbuller i och med den utökade verksamheten som ju också kommer att påverka andra 
områden än Grangärdet eftersom trafiken ska ledas en annan väg. 

Även andra frågor som inte omnämns i underlaget behöver belysas så som hur vattenför-
sörjning, avlopp och elförsörjning behöver redovisas som miljökonsekvenser. Det finns 
också problem med kringflygande returpapper vid starkare vindar

4: Mänsklig hälsa – återhämtning och läkande av psykisk ohälsa ske i natur. Alla tätortsnä-
ra naturområden spelar här en avgörande roll. Även om någon bara kan se natur genom 
sitt fönster så har detta en effekt för tillfrisknande. Mariestads kommun är idag beredd 
att lägga större summor för att förebygga psykisk ohälsa för barn och äldre. Att spara 
tätortsnära natur, att använda dessa som skolskogar och för promenader med äldre kan 
vara väl så viktiga inslag som andra mer sociala delar. Att se fågel och djur genom sitt 
köksfönster kan ge ett sammanhang och en förströelse för den som inte längre kan ge sig 
ut på egna promenader.

Mariestads Naturskyddsförening anser att miljökonsekvenserna av Metsä Tissues ut-
byggnation inte är fullständig och behöver kompletteras vad gäller ovanstående punkter. 
Mariestads natursskyddsförening hänvisar också till inlämnat samrådsyttrande avseende 
Mariestads kraftvärmeverk inskickat den 200312 som vi anser behöver vägas med om 
man ska se en helhet i effekten av utvidgning av verksamheten.

Mariestads naturskyddsförening vill påpeka att vi är positiva till att antalet arbetsplatser i 
industrin ökar i Mariestad men att det är NU avgörande beslut fattas för framtida miljö 
i kommunen och det är därför viktigt att kommunen ställer miljökrav på industrier av 
Metsäs storlek som ge så omfattande effekter på hela kommunen.

Kommentarer
Mariestads naturskyddsförening har inkommit med yttrande över förslag till ändring av detaljplan för 
södra delen av Katrinefors industriområde KS 2020/79 och ändring av detaljplan för Katrineforsområ-
det i Mariestad KS 2020/108.
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Skogsområdets omfattning mellan industri och Grangärdet är reglerat i befintliga planer, omfattningen 
ändras inte i förestående planändring och kan heller inte ändras eftersom det inte är möjligt att ändra 
mark avsedd för allmän plats till kvartersmark utan att upprätta en ny detaljplan. I detta fall görs ingen 
ny detaljplan utan den befintliga detaljplanen ändras i olika delar. Kommunen undersöker parallellt med 
planarbetet om den skogliga nyckelbiotopen kan bli föremål för kompensationsåtgärd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om uppdrag att ta fram ett förslag till grön- och blåplan för 
Mariestads kommun. Det är inte möjligt att invänta ett beslut om grön- och blåplan för detaljplaneänd-
ringen. Skyddad natur är skyddad och undantagen från exploatering oavsett om detta är angett i en grön- 
och blåplan eller inte. Den skogliga nyckelbiotopen är utpekad av Skogsstyrelsen och efter samråd med 
Skogsstyrelsen konstateras att området inte är skyddat från avverkning. Som anges ovan är kommunens 
ambition att undersöka möjliga kompensationsåtgärder.

Byggnadshöjderna har som beskrivs sänkts från samrådsskedet och utifrån avstånd till befintlig bo-
stadsbebyggelse bedöms inte skuggning ske i sådan omfattning att det innebär oacceptabla konsekvenser. 
Påverkan på riksintresset kulturmiljö, stadsbilden och siktstråk bedöms som låga och måttliga.

Kommunens bedömning är att risken till ökad olägenhet i form av lukt inte uppstår i samband med 
planändringen utan till den verksamhet som bedrivs på området. Det är således i verksamhetens tillstånd 
riskerna till lukt ska hanteras.

Kommunens uppfattning är att flera av de frågor som Naturskyddsföreningen beskriver ska hanteras i 
verksamhetens tillstånd och inte i denna planändring. Detaljplanen reglerar i första hand markanvänd-
ning och utformning av byggnader. Planen har kompletterats med bestämmelse om vall som syftar till att 
minska buller från verksamheten samt störningar och risker i övrigt.

Gaby Niggol

Jag lämnar mitt yttrande angående ” Ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i Ma-
riestad, diarienummer KS 2020 / 108. 

Kommunen vill få in våra yttranden mitt under högsommaren, och mitt under semestrar. 
Det är en period som få har möjlighet eller tid att sätta sig in i alla granskningshandlingar.

• Jag undrar över den planerade ökade tillåtna byggnadshöjden till 32 meter, och hur 
den ökade skuggverkan kommer att negativt påverka boendemiljön för närboende. 
Att använda ljusa kulörval på byggnaderna innebär inte att tidigare skuggverkan på 
eftermiddagen kommer att försvinna. Kommunen bedömer att förändringen inte 
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innebär oacceptabla konsekvenser. 

• Hur mycket mer lukter, buller, vibrationer, damm och sot kommer verksamheter i de 
planerade byggnaderna att avge ? 

• Vilken effekt kommer borttagandet av prickmark kommer att ge närboende och det 
vilda djurlivet? 

• Mark som omfattas av skyddsområde (Si) utgår, och ersätts med byggrätt. Både bygg-
nadshöjden om 32 meter och borttagande av skyddsområde motiveras av rådande 
behov. Vems behov? Det är troligen inte närboendes behov som kommunen önskar 
tillgodose 

• Jag undrar över ett flygfoto från 2018 med gällande fastighetsgränser samt ungefärligt 
område som omfattas av planändringen. Det är en otydlig gul markering som går lite 
hit och dit. 

• Hur mycket mer trafikbuller på Marieforsleden kommer från trafiken som ska angöra 
den planerade utbyggnaden ? 

• Kommunens bedömning är att genomförande av föreslagen ändring av detaljplanen 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan, men om kommunen enbart ”antar” 
detta, hur säker kan man då vara att det inte kommer att ge en betydande miljöpåver-
kan ? 

• Man planerar att uppföra industribyggnader något närmare befintliga bostadshus på 
Hagalundsgatan och Stengårdshults alle. Varför planerar kommunen att förtäta in-
dustrin mot bostäderna ? Borde man inte i stället placera industribyggnaderna längre 
ifrån bostäderna ? 

• En vall planeras mellan bostäder och industribyggnaderna. Var ska den placeras och 
hur kommer den att se ut ?

Kommentarer
Kommunen har beskrivit att den planerade bebyggelsen kommer få påverkan på omgivningen och för 
närboende genom att tomter och bostadsbyggnader kommer skuggas. Kommunens bedömning är utifrån 
rådande rekommendationer att konsekvenserna inte anses oacceptabla och att till exempel tomter och 
bostäder fortsatt kommer ha solljus enligt rekommendationer.
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Reglering av lukt, buller, vibrationer, damm och sot från verksamheten sker i verksamhetens tillstånd. I 
detaljplanen regleras i första hand markanvändning och byggnaders utformning, placering och liknande. 
För att möjliggöra uppförande av skyddsvall mot bostadsbebyggelsen har detta införts i planändringen. 
Vallen syftar i första hand till att minska bullerstörningar från industriområdet men fungerar även som 
skydd för andra olägenheter och risker.

Prickmark har föreslagits tas bort inom område som är planlagt för kvartersmark, industri. För närbo-
endes del innebär detta att byggnader kan uppföras närmare bostäder än vad gällande plan medger. För-
ändringen bedöms inte medföra någon påverkan på djurlivet, området omfattas inte av några särskilda 
boplatser för skyddade arter. De vanligt förkommande djurliv i tätorter såsom harar, rådjur och liknande 
bedöms inte påverkas av utvecklingen detta eftersom det finns andra näraliggande boplater för dessa arter.

Planändringen genomförs utifrån det behov som finns för att möjliggöra en utveckling av befintlig industri.

Flygfotot från 2018 på sidan 7 i planbeskrivningen syftar till att visa vilka geografiska områden som 
berörs av planändringen.

Marieforsleden är allmän väg med kommunal väghållare. Avsikten i utvecklingen av industriområdet är 
att all trafik ska angöras via Marieforsleden. Det innebär att den trafik som idag sker till området på 
Sandbäcksvägen förbi bostäder kommer försvinna och därmed bidra till en bättre boendemiljö. Buller från 
väg har till antagandeskedet redovisats i ett PM Buller.

Betydande miljöpåverkan är ett begrepp som används inom planeringen och i samband med planläggning 
ska kommunen bedöma om genomförande av detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan. Om 
kommunen kommer fram till att plangenomförandet innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonse-
kvensbeskrivning upprättas. I det aktuella fallet har kommunen efter undersökning kommit fram till att 
genomförandet av den aktuella planändringen inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Placering av industribyggnader planeras för att skapa förutsättnignar för en ändamålenlig verksamhet på 
området.

I planbeskrivningen redovisas att en vall planeras uppföras som en skyddsåtgärd. Vallens utformning 
är inte fastställd, höjd och läge får anpassas efter behoven på platsen. Plankartan har kompletterats till 
antagandeskedet med bestämmelse om vall som skapar förutsättningar för uppförandet av denna.
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Om uppdraget

Syftet med den aktuella planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av Metsä 
Tissues verksamhet inom Katrinefors bruk. Marken som berörs av planändringen 
är redan idag planlagd för industriändamål, men planerna som gäller i området 
idag är gamla och inte anpassade efter dagens behov och förutsättningar. Stadsplan 
55 (16-MAF-1020) som gäller för den norra delen av området antogs 1946 och 
stadsplan 170 ( 16-MAF-1087) som gäller för den södra delen av området antogs 
1969. 

När stadsplan 55 antogs avsattes mark för såväl järnvägsspår som en 
högspänningsledning inom industriområdet - avsikten med det senare var 
sannolikt att Grangärdet skulle försörjas med el på detta sätt, en lösning som inte 
blev verklighet. Industrimarken delades även upp i två delar av ett skyddsområde 
i väst-östlig riktning, sannolikt av brandskyddsskäl - något som man idag ser kan 
hanteras mer ändamålsenligt i andra skeden än just detaljplaneskedet. 

Vidare fi nns det i stadsplan 55 ett skyddsområde planerat mellan industrin och 
intilliggande bebyggelse öster om denna - detta avses även i nuvarande planförslag 
i huvudsak ligga kvar, men en mindre del av det - framförallt i höjd med Rickard 
Hedlunds väg - föreslås tas bort i syfte att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad 
av industrin. I det kvarvarande skyddsområdet möjliggörs även en skyddsvall.  

Avslutningsvis medger stadsplan 55 endast en byggnadshöjd på 10,8 meter för 
industrimarken - denna föreslås i två mindre delar av planområdet justeras till 20 
respektive 32 meter; också detta i syfte att möjliggöra en ändamålsenlig om- och 
utbyggnad av befi ntlig industriverksamhet. 
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Stadsplan 170

Stadsplan 55

Gällande planer i området
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Om plankartan

I detaljplanens första kommunikationsskede - samrådet - gjordes valet att upprätta 
en ny plankarta för området, som inkluderade både den del av utbyggnadsområdet 
som omfattas av stadsplan 55 och den del av utbyggnadsområdet som omfattas av 
stadsplan 170. Till planuppdragets nästa kommunikationsskede - 
granskningen - har detta beslut omvärderats, och istället görs ändringarna i de två 
befi ntliga plankartorna, för att tydliggöra att det är ändringar av planerna som 
avses och inte upprättande av en ny detaljplan. Detta innebär också att de två 
ärendena har lyfts isär till två processer istället för en. Den av de två 
planändringarna som nu avses - och som det här dokumentet hör till - är 
ändringen av stadsplan 55, den norra av de två planerna. 

Detta illustrationsunderlag illustrerar således i första hand konsekvenserna av 
en utbyggnad av Katrinefors bruk i enlighet med den föreslagna ändringen 
av stadsplan 55. I vissa delar har dock även föreslagna ändringar av stadsplan 
170 lyfts in i illustrationsunderlaget (ett förslag som för närvarande granskas, 
men som handläggs i en separat process), i syfte att tydliggöra de föreslagna 
förändringarnas sammanlagda påverkan.  
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Egenskapsgräns

Byggnadshöjd0.0

Del av Sp55 som har ersatts 
av nyare planer

Ersatt av Sp138

Prickmark utgår inom 
egenskapsområdet

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp86

Ersatt av Sp224

Ersatt av Sp222

Sp16

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp80

Ersatt av Dp344

Ersatt av Sp73

Sp55

Ersatt av Dp448

Ersatt av Dp399

Ersatt av Sp211

Ersatt av Dp407

Ersatt av Sp170

Skyddsvall med en höjd  mellan 2 - 5 meter skall finnas. 

Plankarta: ändring av stadsplan 55

Här tas skyddsområde för 
högspänningsledning bort, då något 
behov av detta inte föreligger.

Här tas markreservat för järnvägsspår bort. Här tas skyddsområdet bort.

Här ändras byggnadshöjden 
till 20 meter.

Här ändras byggnadshöjden 
till 32 meter.

Här möjliggörs anläggandet 
av en skyddsvall
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Egenskapsgräns

Byggnadshöjd0.0

Del av Sp55 som har ersatts 
av nyare planer

Ersatt av Sp138

Prickmark utgår inom 
egenskapsområdet

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp86

Ersatt av Sp224

Ersatt av Sp222

Sp16

Skyddsområde utgår 
inom egenskapsområdet

Ersatt av Sp80

Ersatt av Dp344

Ersatt av Sp73

Sp55

Ersatt av Dp448

Ersatt av Dp399

Ersatt av Sp211

Ersatt av Dp407

Ersatt av Sp170

Skyddsvall med en höjd  mellan 2 - 5 meter skall finnas.

Plankarta: ändring av stadsplan 55 - yta som får bebyggas efter antagandet av 
föreslagen planändring illustrerad i ljusblått
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Rickard Hedlunds väg, siktstråk västerut - byggnad möjlig att uppföra inom 
gällande plan illusterad i vitt och med viss opacitet

Hagalundsgatan, siktstråk västerut - byggnad möjlig att uppföra inom 
gällande plan illusterad i vitt och med viss opacitet

Möjlig utbyggnad av Katrinefors bruk idag

Nedan och på nästa sida redovisas fotomontage och perspektivbilder som 
illustrerar vilka utbyggnader av verksamheten på Katrinefors bruk som är möjliga 
att genomföra redan idag, inom idag gällande planer för området. 

Modellen är något förenklad, men tar viss hänsyn till att planområdet delvis ligger 
lägre än bostadsbebyggelsen i öster. I realiteten skulle utbyggnaden i anslutning 
till Hagalundsgatan sannolikt till viss del även fortsatt döljas av vegetation på det 
mellanliggande skyddsområdet.
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De blåa volymerna illustrerar den byggnation som är möjlig inom området i idag 
gällande planer - den ljusare blåa volymen avser byggnation som möjliggörs inom 
den intilliggande stadsplan 170, och den något mörkare blåa avser stadsplan 55. 
Som synes är redan idag en omfattande utbyggnad av området möjlig, om än inte 
helt ändamålsenlig då huskropparna inte skulle kunna byggas ihop och 
byggnadshöjden är lägre än de behov som verksamheten har idag. 

I realiteten skulle inte hela den blåa ytan bebyggas, då verksamheten även har 
behov av kringytor såsom parkering och ytor för lastning och lossning, samt att 
exempelvis dagvattenhantering måste kunna lösas på ett adekvat sätt, men detta är 
en teoretisk maximal exploatering. 

Byggrätt industri - 
byggnadshöjd 10 
meter

Byggrätt industri - 
byggnadshöjd 10 
meter

meter

meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan

Marieforsleden

Göteborgsvägen

Drottninggatan

KinnekullebananFörrådsgatan

Tidan

Sandbäcksvägen

Muggebovägen

Stengårdshults allé

Hagalundsgatan

Rickard Hedlunds väg

Holländaregatan

Möjlig utbyggnad inom idag gällande planer för området

Planområdesgräns Sp55
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Rickard Hedlunds väg, siktstråk västerut - byggnader möjliga att uppföra efter 
ändring av Sp55 illusterade i vitt och med viss opacitet

Hagalundsgatan, siktstråk västerut - byggnader möjlig att uppföra efter 
planändringarna illusterade i vitt och med viss opacitet

Möjlig utbyggnad av Katrinefors bruk med en ändring av 

stadsplan 55 (och stadsplan 170)

Nedan och på nästa sida redovisas fotomontage och perspektivbilder som 
illustrerar vilka utbyggnader av verksamheten på Katrinefors bruk som blir 
möjliga att genomföra med föreslagen ändring av stadsplan 55 (och tidigare 
föreslagen ändring av stadsplan 170). 

Modellen är något förenklad, men tar viss hänsyn till att planområdet delvis ligger 
lägre än bostadsbebyggelsen i öster. I realiteten skulle utbyggnaden i anslutning 
till Hagalundsgatan sannolikt till viss del även fortsatt döljas av vegetation på det 
mellanliggande skyddsområdet.
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Byggrätt industri - 
byggnadshöjd 20 
meter

Byggrätt industri - 
byggnadshöjd 10 
meter

Byggrätt industri - 
byggnadshöjd 32 
meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan - 
byggnadshöjd 10 meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan efter 
ändring - byggnadshöjd 
35 meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan efter 
ändring - byggnadshöjd 
15 meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan efter 
ändring - byggnadshöjd 
14 meter

Byggrätt inom 
intilliggande plan efter 
ändring - byggnadshöjd 
32 meter

Marieforsleden

Göteborgsväg

Kinnekullebanan

Förrådsgatan

Tidan

Västerängs koloniområde

Sandbäcksvägen

Muggebovägen

Stengårdshults allé

Hagalundsgatan

Rickard Hedlunds väg

Holländaregatan

Skyddsvall med 
en höjd mellan 
2-5 meter 

De blåa volymerna illustrerar den byggnation som skulle vara möjlig med 
föreslagna planändringar - den ljusare blåa volymen avser byggnation som 
möjliggörs inom den intilliggande stadsplan 170, och den något mörkare blåa 
avser stadsplan 55. Som synes avser den aktuella ändringen av stadsplan 55 i första 
hand borttagande av diverse skyddsområden som i idag gällande plan för området 
delar in industriområdet i fl era mindre delar, men även två justeringar av 
byggnadshöjden i mindre delar av planområdet och en mindre inskränkning i 
skyddsområdet i planområdets östra del, i höjd med Rickard Hedlunds väg. Inom
det kvarvarande skyddsområdet möjliggörs även anläggandet av en skyddsvall. 

I realiteten skulle inte hela den blåa ytan bebyggas, då verksamheten även har 
behov av kringytor såsom parkering, ytor för lastning och lossning, samt att 
exempelvis dagvattenhantering måste kunna lösas på ett adekvat sätt, men detta är 
en teoretisk maximal exploatering. 

Möjlig utbyggnad med en ändring av stadsplan 55 (och stadsplan 170)

Planområdesgräns Sp55
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Skuggstudier

På följande sidor fi nns sammanställda skuggstudier som redovisar vilken påverkan 
en teoretisk maximal utbyggnad i enlighet med föreslagen ändring av stadsplan 55 
och även föreslagen ändring av intilliggande stadsplan 170 skulle få på 
intilliggande bostadsbebyggelse. 

Skuggstudierna bygger på en förenklad modell, som inte tar hänsyn till att 
industrimarken är belägen lägre än bostadsbebyggelsen - i realiteten blir alltså 
skuggpåverkan högst sannolikt något mindre omfattande än vad som illustreras 
här. Skuggverkan från exempelvis träd illustreras inte. 
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Skuggstudie 21 juni
Midsommar

09:00 12:00

15:00 18:00
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Skuggstudie - midsommar 

På midsommarafton påverkas bostadsbebyggelsen öster om Katrinefors bruk av 
skuggning från industrin enligt modellen från klockan 19:00, då fastigheterna 
längst västerut på Stengårdshults allé och Hagalundsgatan börjar utsättas för viss 
skuggverkan. 

Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än 
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad 
modellen antyder. 

Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad 
planändringen medger. 

Hagalundsgatan

Stengårdshults allé

19:00
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Skuggstudie 21 mars / 23 september
Vår- och höstdagjämning

09:00 12:00

15:00 18:00
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Skuggstudie - vår- och höstdagjämning

Vid vår- respektive höstdagjämning påverkas bostadsbebyggelsen öster om 
Katrinefors bruk av skuggning från industrin enligt modellen från klockan 16:00, 
då fastigheterna längst västerut på Hagalundsgatan börjar utsättas för viss 
skuggverkan. Vid denna tid på året går solen upp cirka 06:00 och ner cirka 18:20.

Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än 
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad 
modellen antyder. 

Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad 
planändringen medger. 

Hagalundsgatan

Stengårdshults allé

16:00
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Skuggstudie 21 december
Vintersolstånd

09:00 12:00

15:00 18:00
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Skuggstudie - vintersolstånd

Vid tiden för vintersolståndet påverkas bostadsbebyggelsen öster om Katrinefors 
bruk av skuggning från industrin enligt modellen från klockan 13:00, då 
fastigheterna längst västerut på Stengårdshults allé börjar utsättas för viss 
skuggverkan. Vid denna tid på året går solen upp cirka 09:00 och ner cirka 15:10.

Som konstaterat är dock industribyggnaderna i realiteten belägna lägre än 
bostadsbebyggelsen, varpå detta i verkligheten kan antas ske något senare än vad 
modellen antyder. 

Skuggstudien illustrerar ett maximalt utbyggt scenario i enlighet med vad 
planändringen medger. 

Hagalundsgatan

Stengårdshults allé

13:00
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Sammanfattning

En ändring av stadsplan 55 i enlighet med förslaget innebär en något större visuell 
påverkan på intilliggande bostadsfastigheter än vad en utbyggnad i enlighet med 
vad idag gällande plan möjliggör. De högre byggnadshöjderna innebär också att 
närmast intilliggande bostäder kommer att utsättas för skuggverkan något 
tidigare än vad de hade gjort med en utbyggnad enligt gällande plan. Det är 
dock framförallt i anslutning till Rickard Hedlunds väg som byggnation
kommer att kunna tillkomma längre österut än tidigare, och här är det relativt 
långt till närmaste grannar. Påverkan på intilliggande fastigheter bedöms inte vara 
oacceptabelt stor och heller inte utgöra en betydande olägenhet enligt miljöbalken. 

Vidare kan det konstateras att samtliga intilliggande bostadsfastigheter även 
fortsatt kommer att ha betydligt mer än 5 timmar solljus per dygn i samband med 
vår- och höstdagjämning, vilket är Boverkets minimirekommendation. 



21



22



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 212                                                   Dnr 2020/00379  

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige att anta det föreslagna reglementet att gälla från och med den 1 
januari 2021.      

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Marie Engström Rosengren (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ekeroth Claussons (S) yrkande.  

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i Skaraborgs 
kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för Skaraborg. 
Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande. Skaraborgs direktion/DKR 
(delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag till nytt färdtjänstreglemente den 
8 maj 2020.  

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i respektive 
kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de nya taxorna ska 
kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  

Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att utgöra det 
faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns logga kommer att 
läggas in i sidhuvudet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att förslaget ska återremitteras, så att ett nytt förslag 
med lägre egenavgifter för längre resor kan tas fram. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

 

Marie Engström Rosengren (S) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 383/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Protokollsutdrag sn § 111/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
(Enhetschef Agneta Rönnkvist) 
(Skaraborgs kommunalförbund) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-10-30 
Dnr: KS 2020/00379   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg  

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige att anta det föreslagna reglementet att gälla från och med den 
1 januari 2021.            

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  
 
Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i 
Skaraborgs kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande. Skaraborgs 
direktion/DKR (delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag till nytt 
färdtjänstreglemente den 8 maj 2020.  
 
Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i respektive 
kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de nya taxorna ska 
kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  
 
Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att utgöra 
det faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns logga kommer 
att läggas in i sidhuvudet.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 
 
Protokollsutdrag sn § 111/20 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 
 
Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 2020-06-22 
 
Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente        
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo)  
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg)  
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)   
 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 111                                                   Dnr 2020/00146  

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta det föreslagna 

reglementet att gälla från och med den 1 januari 2021. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), 
Gun-Britt Alenljung (S) och Ninni Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Ekeroth Claussons (S) yrkande.   

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i 
Skaraborgs kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för 
Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande.  
Skaraborgs direktion/DKR (delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag 
till nytt färdtjänstreglemente den 8 maj 2020. 

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i 
respektive kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de 
nya taxorna ska kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  
 
Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att 
utgöra det faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns 
logga kommer att läggas in i sidhuvudet.        

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) yrkar på att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att återremittera förslaget till Skaraborgs 
kommunalförbund, så att ett nytt förslag med lägre egenavgifter för längre resor 
kan tas fram. 

Rune Skogsberg (C) yrkar på arbetsutskottets förslag att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att anta det föreslagna reglementet att gälla från och med 
den 1 januari 2021. 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp förslagen under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar enligt Skogsbergs (C) yrkande.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 

2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente           

 

Expedierats till: 

Kommunfullmäktige 

Socialchef Karin Utbo 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
Enhetschef Agneta Rönnkvist 

 



Datum: 2020-08-21 
Dnr: SN 2020/146 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor stöd och omsorg 

Karin Utbo 

Socialchef 

 Socialnämnden 
 

 

 

 

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom det föreslagna reglementet att gälla från och 

med den 1 januari 2021. 

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna kollektivtrafiken 
får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att kommunerna behöver 
revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i Skaraborgs 
kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för Skaraborg.  
Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande.  
Skaraborgs direktion/DKR (delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag till nytt 
färdtjänstreglemente den 8 maj 2020. 

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i respektive 

kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de nya taxorna ska 

kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  

Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att utgöra 

det faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns logga 

kommer att läggas in i sidhuvudet. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente 
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Beslutet ska skickas till:  

Socialchef Karin Utbo 

Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 

Enhetschef Agneta Rönnkvist 

Skaraborgs Kommunalförbund; info@skaraborg.se 

 



 

  

 

 
   

   

  
HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR. 

  

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Kollektivtrafikkontoret, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kollektivtrafikkontoret@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00, Fax: 0504-181 25 

 
 

Gemensamt färdtjänstreglemente  
inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde 
 
 
1. Allmänt 
 
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte 
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon 
annan anledning bekostas av det allmänna” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst). 
 
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den allmänna 
kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man 
exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. 
 
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda 
den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 
 
 
2. Vad är en färdtjänstresa? 
 
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som beviljas efter individuell prövning. 
 
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av 
annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer 
eller företag. 
 
Färdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen. 
 
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens 
funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att 
åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. 
 
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling. 
 
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 
 
 
3. Tillstånd 

 
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med 
bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av 
mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.  
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HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR. 
 

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är 
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer 
som avgör. 
 
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja tillstånd till 
färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna 
kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på 
orten, kan en ansökan avslås. 
 
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka 
närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. 
Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på 
hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av 
kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat 
hälsotillstånd. 
 
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig 
omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till 
antalet endast om det finns synnerliga skäl. 
 
Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ i Lagen om 
färdtjänst)  
 
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas 
tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april. 
 
Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som 
den  funktionshindrade själv kör, har den färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst 
när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar. 
 
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid 
ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor 
har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.  
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4 Återkallande av tillstånd 
 

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet 

inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den 

allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.  

Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 

upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även 

föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.  

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av;  

- upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. bomresor,  

- att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst,  

- att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval,  

- vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller  

- vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten 

för färdtjänstresan,  

- att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.  

 
 
5. Medresenär 
 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste 
stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 
 
 
6. Ledsagare 
 
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom 
den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan 
och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet. 
 
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som den 
färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. 
 
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon 
skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 
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7. Husdjur 
 
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något 
annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
 
 
8. Personaltillstånd 
 
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid 
behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit 
beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 
 
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den 
färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört 
kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer 
och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade 
medhjälpare, t ex kontaktpersoner. 
 
 
9. Individuella behov 
 
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

• Hjälp in och ut ur bilen. 

• Hjälp till och från porten. 

• Hjälp med säkerhetsbältet. 

• Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel. 

• Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 
 
Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse 
i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 
 
Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, ska detta uppdrag 
vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.  
  
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får tas med 
(exempelvis rollator och rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska denna 
tillhandahållas av resenären.     
  
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis 
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda 
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Handläggaren kan behöva 
begära in kompletterande medicinskt underlag i samband med en sådan prövning. Som 
särskilda behov räknas inte sådana individanpassade behov som att resor endast ska 
utföras av en bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs 
inte inom ramen av färdtjänst.  
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10. Barn 
 
”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 
 
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt. Föreligger sådana 
väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på 
funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det faktum att barnet i vuxens 
sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna resa utan väsentliga svårigheter. Om 
barnets svårigheter däremot i huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån 
och mognaden, faller barnets möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är 
i detta fall inte berättigad färdtjänst.   
 
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av en vuxen 
eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär att ledsagare är 
obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det finnas skäl att vid prövning 
av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar 
barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor. Dock kan 
barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna 
kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen eller ungdom. 
 
11. Avgift 
 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start januari 2021. 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020.  
 
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. 
 
Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte 
egenavgiften.  
 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % av 
färdtjänstens egenavgift för vuxna.  
 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, 
undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt.   
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Enkel resa inom  Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner 600 450 

Nio zoner 690 518 

Tio zoner 780 585 

Elva zoner 870 653 

Tolv zoner 960 720 

 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2020 
 
 

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller 

betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 

 
Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 
12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa 
 
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte 
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta 
ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle. 
 
 
13. Arbets- och utbildningsresor 
 
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande 
krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller 
liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas 
individuellt. 
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Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan folkbokföringsadress och 
arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta 
eller lämna barn i barnomsorg.   
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av 
arbetsgivaren.  
 
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär.    
 
 
14. Färdtjänstområde 
 
Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande kommunerna 
Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.  
 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare 
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett 
betydande resmönster till, men som ligger utanför färdtjänstområdet. 
 
 
 
15. Resa i annan kommun 
 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild 
prövning av den färdtjänstberättigades kommun. 
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, lämnas 
ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt 
taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare. 
 
 
16. När får resan ske? 
 
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg. 
Alla dagar: 
Klockan 05.00-02.00 
 
 
17. Beställning av resa 
 
Beställning av resan skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. 
 
Resan skall beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan 
göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt. 
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 
minuter innan överenskommen tid för hämtning. 
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Beställningscentralen 
För beställning av resa: 
Telefon:   020-91 90 90 
Fax:    0500-65 98 23 
 
Öppettider 
Vardagar:   06.00-22.00 
Lör-, sön- och helgdagar: 08.00-22.00 
 
 
18. Övrigt 
 
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda 
skäl föreligger. 
 
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder som får 
bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del 
gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna 
kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och allmänna 
kollektivtrafiken. 
 
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor 
används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av 
gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2020-06-22 
Till Skaraborgs kommuner 
 
Bilaga:  
Förslag till Färdtjänstreglemente för Skaraborg 
 
 
 

Information om beslut i Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut 
om att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till 
gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg.  
 
Under 2019/2020 tas det fram förslag till nya styrande dokument för Färdtjänst i Skaraborg. 
Nya styrande dokument behöver tas fram eftersom den allmänna kollektivtrafiken görs om m 
a p zoner och taxor. Bland annat försvinner Baspris kommun, som utgör en av grunderna för 
dagens prissättningsmodell. Praktiskt sker arbetet i nätverket med färdtjänsthandläggare i 
Skaraborgs kommuner. En mindre arbetsgrupp bestående av några färdtjänsthandläggare 
och chefer, har sammankallats av Skaraborgs Kommunalförbund för att parallellt arbeta med 
inriktning, underlag och beredning av till beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd).  
 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg 
Ett förslag till nytt Färdtjänstreglemente för Skaraborg lyftes vid DKR Skaraborg 8 maj 2020. 
DKR beslutade att: 
 

• att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt 
Färdtjänstreglemente för Skaraborg.  

• att beslutet skall följas upp efter ett år. 

• att uppdra åt Färdtjänsthandläggarna att ta fram ett gemensamt 
Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst i Skaraborg. Detta lyfts vid 
Direktionsmöte 11 september 2020, då också redovisning ifrån möten med 
Brukarorganisationer redovisas. 

 
Beslut om antagande av Färdtjänstreglemente behöver tas i respektive kommun. Detta 
behöver göras under hösten 2020 och beslut tas innan 1 december 2020, så att de nya 
taxorna kan införas vid årsskiftet 2020/2021. Västtrafik Anropsstyrd trafik behöver ca tre 
veckor för systemarbete. 
 
Trafikförsörjningsprogram 
Förslag på nytt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg tas fram maj-september 
2020 och lyfts vid Skaraborgs Direktionsmöte 11 september 2020. Förankring sker under 
hösten i kommuner och med kundgrupp Skaraborg.  
Trafikförsörjningsprogrammet lyfts vid DKR Skaraborg 4 december 2020, och skickas 
därefter ut till kommunerna för antagande och gäller från 2021. 
 
För arbetsgrupp Färdtjänst Skaraborg 
 
 
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund 



Skara den 7 oktober 2020 

Till ledamöter och ersättare i Skaraborgs Kommunstyrelser  

Angående nytt förslag till färdtjänstreglemente 

Vi har med glädje noterat att kommunerna väntar med att fatta beslut om det nya 

färdtjänstreglementet. Som ni känner till upplever vi förslaget med så kraftiga höjningar på de långa 

resorna som diskriminerande. Att Skaraborgs kommunalförbund ska diskutera förslaget igen gör att 

vi känner hopp om ett bättre förslag.  

 

Bakgrunden till förslaget om ändrat färdtjänstreglemente är att Västtrafik inom kort inför en helt ny 

prismodell för kollektivtrafiken inom VG-regionen. Nuvarande 70 kommunzoner ersätts med endast 

tre zoner och priserna sänks kraftigt för att uppmuntra fler att välja kollektivtrafiken. Som vi tidigare 

påpekat välkomnar vi det beslutet, liksom förenklade möjligheter att ta sig fram på buss och tåg.  

 

Kommunerna i Skaraborg har ett gammalt beslut att låta färdtjänstens egenavgifter följa 

kollektivtrafiktaxan, vilket idag innebär att egenavgiften ligger omkring 55 procent över 

kollektivtrafikens enkelbiljettpris, oavsett resans längd. 

I det nya förslaget till färdtjänstreglemente har möjligheten att resa utökats från 10 regionresor per 

år till fritt antal resor i VG-regionen. I förslaget behålls kommunzonerna som tidigare men 

egenavgifterna ökar kraftigt för resor över mer än tre kommuner och nuvarande avgiftstak vid 7 

kommuner tas bort. Exempelvis ökar priset för att resa över sju kommuner från 299 till 510 kr, vid 

12 kommuner från 299 till 960 kr. Skillnaden mellan Färdtjänstavgifterna och kollektivtaxan ökar 

alltså oerhört kraftigt. Det är väldigt få resor som går över tre kommuner och det finns ingen tydlig 

förklaring till varför denna lilla andel resor ska höjas så mycket. Detta är inte acceptabelt ur 

likställdhetssynpunkt. 

Exempel på konsekvenser av ert förslag: 

Ex 1: Kalle har en funktionsnedsättning som gör att han inte kan åka kollektivt. Han åker för att 

besöka sin bror över jul. Resan går med färdtjänst över 12 zoner. Detta kostar Kalle 1920 kr tur och 

retur. Kalle får ut ca 7000 kr i månaden i sjukersättning. 

Ex 2: Anna är frisk och arbetsför. Hon åker till sin mormor över helgen. Hon kan resa kollektivt och 

åker samma sträcka som Kalle. Kostnaden för Anna blir 204 kr tur och retur. Anna jobbar heltid och 

får ut ca 22 000 kr i månaden.  

 

Under våren fick vi vara med i utarbetandet av förslaget, det uppskattade vi. Tyvärr har vi fått 

konstatera att våra synpunkter aldrig nådde fram till er beslutsfattare. Det är därför denna olyckliga 

situation har uppkommit och vi vill gärna vara med i det fortsatta arbetet. Dessvärre anar vi nu att vi 

undanhålls information. I ett öppet demokratiskt samhälle borde våra åsikter tas tillvara. Därför 

hoppas vi på att ni i era fortsatta diskussioner tar till er våra synpunkter och att de väger tungt i 

beslutsprocessen.   



Vi vet att det är allmänt vedertaget att vi färdtjänstresenärer ska betala mer än 

kollektivtrafikresenärer. Men skillnaden bör vara skälig. Ett riktmärke kan vara den skillnad som är i 

dag det vill säga 55 procent mer.  

Vi är också fullt medvetna om att även vi ska kunna åka kollektivt och flera av oss gör det då det är 

möjligt. Men, så kallade kopplade resor (taxi till och från hållplats med ledsagning och däremellan 

kollektivresa) är fortfarande helt outvecklade.  

Att resa med kollektivtrafiken innebär därför alltjämt stor otrygghet för personer med 

funktionsnedsättning. Vid tillfälle då kollektivtrafikresan kan vara en fara, eller för personer som inte 

alls har möjlighet att åka kollektivt, borde inte straffet vara oacceptabelt höga priser som leder till 

ofrivillig isolering och utanförskap.  

 Därför måste den färdtjänstberättigade själv ha möjlighet att välja färdsätt till en överkomlig kostnad 

(FN:s konventionen artikel 20 om personlig rörlighet). 

 

 

Vi anser att det är nödvändigt att färdtjänsttaxan har en relation till Västtrafiks kollektivtaxa som 

bevarar en godtagbar likställighet mellan vad färdtjänstresenärer och kollektivtrafikresenärer betalar. 

Det kräver enligt vår mening att priset skall kvarstå på dagens nivå, alltså ca 55 procent över 

kollektivtaxan, möjligen lite högre vid de längsta avstånden. 

 

Än en gång hoppas vi på transparens, öppenhet och tilltro i den fortsatta processen och förutsätter 

att vi får ta del av underlag och förslag innan ni går till beslut. Vi önskar er lycka till med 

diskussionerna och beslut för alla Skaraborgares bästa.  

 

 

 

 

SRF Skaraborg    Funktionsrätt Skaraborg 

Britt Arthursson   Madeleine Ross/Minna Olsson 

Skaraborgsgatan 34 D   Malmgatan 36 

532 30 Skara    532 32 Skara 

Tel: 0511- 34 79 70   Tel: 0511-164 35 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 213                                                   Dnr 2020/00423  

Gemensam avtalsnämnd för MTG-kommunerna 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för bildande för 
avtalsnämnd. Mariestad, Töreboda, Gullspång (MTG). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för den gemensamma 
avtalsnämnden.  

3. Följande samverkansavtal överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden: 
Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning för MTG kommunerna.  
(kf § 106/20).  

Bakgrund 

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har kommit överens om att 
inrätta en gemensam nämnd för avtalssamverkan. Nämnden bildas med stöd i 
kommunallagen 3 kap. 9 § kommunallagen (2017:725), KL. Utöver vad som följer av 
lag regleras nämndens verksamhet av ett reglemente samt av ett samarbetsavtal för 
den gemensamma nämnden, upprättat mellan medlemskommunerna. Detta 
samarbetsavtal utgör överenskommelse i enlighet med 9 kap. 22 § KL.  

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamlingar kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 
Kommunfullmäktige tog den 26 oktober 2020, § 106, beslut om samverkansavtal för 
den MTG-gemensamma ekonomiavdelningen. 

Mariestads kommun föreslås bli värdkommun och den gemensamma nämnden då 
ingå i Mariestad kommuns organisation.  

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 § 396/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samverkansavtal för avtalsnämnden, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG) 

Reglemente för avtalsnämnd, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG)  
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Gemensam avtalsnämnd för MTG-kommunerna 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för bildande 
för avtalsnämnd. Mariestad, Töreboda, Gullspång (MTG). 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för den 

gemensamma avtalsnämnden.  
 

3. Följande samverkansavtal överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden: 
Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning för MTG kommunerna. 
(kf § 106/20).      

Bakgrund 

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har kommit överens 
om att inrätta en gemensam nämnd för avtalssamverkan. Nämnden bildas med 
stöd i kommunallagen (3 kap. 9 § kommunallagen (2017:725), KL. Utöver vad 
som följer av lag regleras nämndens verksamhet av ett reglemente samt av ett 
samarbetsavtal för den gemensamma nämnden, upprättat mellan 
medlemskommunerna. Detta samarbetsavtal utgör överenskommelse i enlighet 
med 9 kap. 22 § KL.  
 
Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamlingar kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 
uppdrag. Kommunfullmäktige tog den 26 oktober 2020, § 106, beslut om 
samverkansavtal för den MTG-gemensamma ekonomiavdelningen. 
 
Mariestads kommun föreslås bli värdkommun och den gemensamma nämnden 
då ingå i Mariestad kommuns organisation.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 
 
Samverkansavtal för avtalsnämnden, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG) 
 
Reglemente för avtalsnämnd, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG)  
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Samverkansavtal för gemensam avtalsnämnd för 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Detta samverkansavtal utgör överenskommelse i enlighet med 9 kap.  
22 § KL. 
 

Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd för avtalssamverkan och för 
kommungemensam samordning av processer, ambitioner och utveckling. 
 

Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente  
för den gemensamma nämnden.  

 

§ 1  Samverkande kommuner och gemensamma nämnder 

Genom detta avtal, gällande från 2021-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner, nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam avtalsnämnd.  
 

Den gemensamma nämnden är bildad med stöd av 3 kap. 9 § KL. 
 

Utöver avtalsnämnden som regleras i detta avtal samverkar Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner om följande gemensamma nämnder: 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden etablerades den 1 januari 2007.  

(Värdkommun Mariestad) 

 Tekniska nämnden etablerades den 1 januari år 2008.  

(Värdkommun Mariestad) 

 Lönenämnden etablerades den 1 januari 2007.  

(Värdkommun Gullspång) 

 IT-nämnden etablerades den 1 januari år 2008.  

(Värdkommun Töreboda) 

 

§ 2  Värdkommun  

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads 
kommuns politiska organisation.  
 

Mariestads kommun har att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående 
part kan komma att ställa på nämnden.  
 

§ 3 Ändamål och verksamhet  

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att samordna, främja, utveckla, 
effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet 
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med de samverkansavtal som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive 
kommunfullmäktigeförsamling. 
 

Nämnden ska bevaka och driva frågor om kommungemensam samordning av processer 
och ambitioner  
 

Nämnden ska tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 
 

Samverkansavtal av principiell karaktär fastställs av medlemskommunernas 
kommunfullmäktige. 
 

Nämnden ska biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag. 
 

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

Nämnden har rätt att föra sin egen talan och på Mariestads kommuns vägnar sluta avtal 
och ingå förlikning.  
 

Nämnden ska lämna förslag till revidering av samverkansavtalet för ekonomifunktion.  

 

§ 4 Ansvar  

Följande samverkansavtal har genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling 
överlämnats till den gemensamma avtalsnämnden: 
 

 Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning inom Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner. 

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga och nya 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  

 

§ 5 Administration av nämndens verksamhet 

MTG-samordnaren ansvarar för administrationen av nämndens verksamhet vilket även 
innefattar att, gemensamt med kommuncheferna, bereda nämndens ärenden samt 
administrera nämndens sammanträden.  
 

§ 6 Egendom  

Avtalsnämnden äger ingen egendom. Då det krävs att ägarskapet av en viss egendom, 
inom nämndens uppdragsområde, ska tydliggöras ska detta framgå i det aktuella 
samverkansavtalet. 
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§ 7 Försäkring  

Det åligger värdkommunen för respektive samverkansavtal att tillse att personal och 
egendom som regleras av avtalet hålls försäkrad. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp. 

   

§ 8 Arkiv  

Kommunstyrelsen i värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas enligt 
kommunens arkivreglemente.  
 

Allmänna handlingar som genereras av verksamheter som regleras av samverkansavtal 
ska registreras och arkiveras i den kommun som berörs av handlingen. 

 

§ 9 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet  

Nämnden har ingen budget för de verksamheter som reglerats i samverkansavtal och 
som överlämnats till nämnden. Hur dessa verksamheter finansieras framgår tydligt i 
respektive samverkansavtal. 
 
Medlemskommunerna ska gemensamt finansiera de administrativa kostnader och övriga 
omkostnader som nämnden genererar utöver kostnaderna för MTG-samordnare enligt 
vedertagen fördelningsnyckel 60, 25,15.  
 

§ 10 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente upprättat som gäller för nämndens 
verksamhet och som reglerar nämndens arbetsformer. Reglementet och ändringar i detta 
ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att vara giltigt. 
 

§ 11 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 

§ 12 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av 
en mandatperiod. 
 
Avtalet gäller då samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 

 

§ 13 Avveckling/utträde 

I det fall de gemensamma verksamheterna avvecklas eller någon kommun begär utträde 
sker förhandling i särskild ordning om hur eventuella avvecklingskostnaderna ska 
fördelas. 
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§ 14 Tvist  

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  
 
 
 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.  
 
 

För Mariestads kommun, 2020- 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Johan Abrahamsson  Kristofer Svensson 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 

För Töreboda kommun, 2020- 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Bengt Sjöberg   Per-Ola Hedberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 

 

För Gullspångs kommun, 2020- 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Carina Gullberg  Gunnar Carlsson  

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Reglemente för gemensam avtalsnämnd 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG) 

Inledning 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har kommit överens om att inrätta 
en gemensam nämnd för avtalssamverkan.  
 

Den gemensamma nämnden är bildad med stöd av 3 kap. 9 § Kommunallag 
(2017:725).  
  

Utöver vad som följer av lag regleras nämndens verksamhet av detta reglemente samt 
av ett samarbetsavtal för den gemensamma nämnden som är upprättat mellan 
medlemskommunerna. Detta samarbetsavtal utgör överenskommelse i enlighet med 
9 kap. 22 § KL.  
 
Följande samverkansavtal har genom beslut i respektive kommunfullmäktige-
församling överlämnats till den gemensamma avtalsnämnden: 
 

- Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

 

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag.  
 

§ 1 Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i Mariestads kommuns organisation.  
 

Mariestads kommun har att hantera och svara för civilrättsliga krav som en 
utomstående part kan komma att ställa på nämnden.  
 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för 
enskild medlemskommun. 
 
 

Avtalsnämndens verksamhet 

§ 2  Nämndens uppdrag 

Nämndens uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp 
och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal 
som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktige-
församling. 
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Nämndens uppdrag är att tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden 
där respektive fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 
 
Nämnden utför sitt uppdrag genom att godkänna samarbetsavtal av icke principiell 
karaktär mellan medlemskommunerna. Samverkansavtal av principiell karaktär 
fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige.  
 
Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 
 
Nämnden ska biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som 
ligger inom nämndens uppdrag. 
 

Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 
nämnd i medlemskommunerna. 
 
Nämnden har rätt att föra sin egen talan och på Mariestads kommuns vägnar sluta 
avtal och ingå förlikning.  
 

§ 3 Personuppgiftsansvar 

Avtalsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 

för de personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. Nämnden ska utse 

dataskyddsombud och kontaktperson i personuppgiftsfrågor. 

§ 4 Arkiv 

Kommunstyrelsen i värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas enligt 
kommunens arkivreglemente.  
 
Allmänna handlingar som genereras av verksamheter som regleras av samverkansavtal 
ska registreras och arkiveras i den kommun som berörs av handlingen.  
 
 

Avtalsnämndens arbetsformer 

§ 5 Sammansättning 

Avtalsnämnden består av kommunstyrelsens presidium i de samverkande 
kommunerna samt tre personliga ersättare från respektive samverkanskommun.  
 
Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska bekostas 
av respektive kommun för sina förtroendevalda.  
 

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

- Återstoden av mandatperioden 2019-2022 nominerades nämndens ordförande 
av Mariestads kommun och vice ordförande av Töreboda kommun. 
 

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande av Gullspångs kommun.  
 

- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun. 

 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska ersättaren från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe.  
 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om ersättaren har trätt in i ledamotens ställe. 

§ 7  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv kalla sin personliga ersättare. Om ledamoten inte kan kalla 
ersättare ska ledamoten anmäla detta till MTG-samordnaren som kallar ersättaren. 
Ersättaren närvarar endast vid tjänstgöring. 
 

§ 8 Jäv 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i behandlingen av ett ärende på 
grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna 
sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats. 
 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Respektive kommuns 
inkallelseordning gäller när detta inträffar. 
 

§ 9 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde ska den ledamot som har tjänstgjort längst tid i nämnden 
fullgöra ordförandes uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika lång tid ska 
den till åldern äldste ledamoten fullgöra uppgifterna. 
 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 
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§ 10 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Avtalsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i samtliga tre medlemskommuner enligt rullande schema som innebär 
att var tredje sammanträde genomförs i respektive medlemskommun.  
 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till 

nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Sammanträden – Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via 
Cicerons ”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
 

§ 12 Beredning 

De ärenden som ska avgöras i avtalsnämnden ska beredas i av kommunchefsgruppen 
och MTG-samordnaren. 
 
Beredningen ska ske i enlighet med värdkommunens beredningsprocess.  
 
§ 13 Justering av protokoll och anslag 
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter 
sammanträdet. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 
 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners an-
slagstavlor (digitalt). Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på 
de samverkande kommunernas anslagstavlor. Nämndens sekreterare meddelar 
kommunsekreterarna i respektive kommun då protokollet har anslagits. 
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§ 14 Närvaro- och yttranderätt 

Ersättare i nämnden har endast närvarorätt vid de tillfällen de tjänstgör. 

§ 15 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva-

tionen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt 

som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 16 Delgivning 

Delgivning med avtalsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen i 

värdkommunen eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

§ 17 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av avtalsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och 
kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende.  

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 18 Delegation 

Nämnden får, med undantag för de typer av ärenden som anges i 6 kap. 38 § KL, 
uppdra åt ledamot, ersättare eller anställd hos någon av medlemskommunerna att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Delegaterna ska redovisas i en av nämnden upprättad delegationsordning eller genom 
annat beslut i nämnden.  
 

Om beslutanderätten delegerats, får ärendet ändå överlämnas till nämnden, om det 
finns särskilda skäl för detta.  
 

Nämnden får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i 
vilken ordning detta ska ske. Brådskande delegationsbeslut av ordföranden eller 
annan ledamot ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 

§ 19 Inhämtande av yttranden 

Avtalsnämnden har rätt att inhämta de yttranden och upplysningar från 

medlemskommunernas organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska 

kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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§ 20  Beslutsmässighet 

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter från respektive 
samverkanskommun vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens sammanträde. 
Som ledamot i detta avseende anses även tjänstgörande ersättare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp  

2020-10-27 
 
Tid:  2020-10-27 kl 8:00 – 8:30 

Plats:  Distansmöte via Skype 

 
Närvarande, förtroendevalda: 

Anders Karlsson (C), Mariestads kommun  

Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun  

Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun 

Bo Hagström (C), Gullspångs kommun 

Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun  

Ida Ekeroth (S), Mariestads kommun  

Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun, ordförande 

Karin Arvidsson (S), Töreboda kommun lämnar mötet kl 08:25 

 

Ej närvarande: 

Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun 

Per-Ola Arnling Hedberg, kommunchef Töreboda kommun 

  

Närvarande, tjänstemän: 

Gunnar Carlsson, kommunchef Gullspångs kommun, 

Kristofer Svensson, kommunchef Mariestad kommun, 

Maria Nilsson, MTG-samordnare & Digitaliseringsledare MTG-kommunerna 

 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Sekreterare för 

mötet genomför upprop då mötet sker på distans. 

 

2. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen.  

 
3. Beslut, Avtalsnämnd MTG Dnr 2020-00014 

 

Beslut 



  2 

1. MTG-styrgrupp beslutar att genomföra följande förändringar: 

 

 Tar bort raden ”Nämnden utför sitt uppdrag genom att godkänna samverkansavtal 

av icke karaktär mellan medlemskommunerna” i §3 dokumentet till Förslag till 

samverkansavtal för avtal- och samverkansnämnd 2020-10-27 - styrgruppens 

version inkl redaktionella ändringar 
 

 Lägga till ”utöver kostnader för MTG-samordnare” i §9 i dokumentet till Förslag 

till samverkansavtal för avtal- och samverkansnämnd 2020-10-27 - styrgruppens 

version inkl redaktionella ändringar 

 

 Lägga till ”respektive kommun inkallelseordning gäller när detta inträffar.” i §8 

dokumentet ”Förslag till reglemente för gemensam avtals- och samverkansnämnd 

2020-10-27 -  - styrgruppens version inkl redaktionella ändringar”  

 

Bakgrund 

MTG-styrgrupp för dialog om de föreslagna skrivningarna i i dokumentet ”Förslag till 

samverkansavtal för avtal- och samverkansnämnd 2020-10-27 - styrgruppens version 

 

Johan Abrahamsson (M) Mariestad yrkar på att under §3 ta bort meningen  

 

”Nämnden utför sitt uppdrag genom att godkänna samverkansavtal av icke karaktär 

mellan medlemskommunerna” inkl redaktionella ändringar”. 

 

MTG-styrgrupp ställer sig bakom ändringen och genomför även ett antal andra 

ändringar. Dessa är likalydande med beslutspunkterna ovan.  

 

2. MTG-styrgrupp beslutar att rekommendera respektive MTG-kommuns fullmäktige 

att godkänna samverkansavtalet för avtalsnämnden och dess reglemente med 

ovanstående ändringar. 

 

Karin Arvidsson (S) Töreboda reserverar sig mot förslaget. 

4. Uppdrag om rullande ordförandeskap 

 

Beslut 

MTG-styrgrupp ska lyfta frågan om formerna för rullande ordförandeskap i de 

gemensamma nämnderna efter årsskiftet. 

 

5. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

 
 
 

 Maria Nilsson 

sekreterare 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 196                                                   Dnr 2020/00223  

Revidering av lönenämndens reglemente 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för lönenämnden att gälla från 
och med den 1 januari 2020.  

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 
januari 2011 en gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 

Befintligt reglemente för lönenämnden upprättades år 2016. Sedan dess har bland 
annat ny lagstiftning rörande personuppgifter tillkommit (GDPR) och även 
kommunallagen har reviderats. En uppdatering av det befintliga reglementet är därför 
nödvändigt. Följande delar av reglementet har kompletterats alternativt reviderats: 

Förtydligande av paragraf 6. Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i nämndens 
verksamhet. 

 § 9 sista stycket stryks. 

 § 10 sista meningen är ändrad. 

 Paragraf (§ 12) om personalföreträdares närvaro i nämnden. 

 Komplettering av § 13 med skrivning om möjligheten att delta på 
lönenämndens sammanträde på distans. 

 Komplettering av § 16 om hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

Lönenämnden beslutade den 12 maj 2020 att ge lönechefen i uppdrag att uppdatera 
reglementet med en paragraf gällande personalrepresentant. Lönenämnden beslutade 
vidare att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för lönenämnden 

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 § 343/20 
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Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Protokollsutdrag från lönenämnden 2020-09-29 § 31 

Reglemente lönenämnden 

Reglemente lönenämnden (med synliga ändringar)  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Lönenämnden Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
(Karlsborgs kommun) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av lönenämndens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för lönenämnden.           

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 

januari 2011 en gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda 

och Gullspångs kommuner om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 

Befintligt reglemente för lönenämnden upprättades år 2016. Sedan dess har bland 

annat ny lagstiftning rörande personuppgifter tillkommit (GDPR) och även 

kommunallagen har reviderats. En uppdatering av det befintliga reglementet är därför 

nödvändigt. Följande delar av reglementet har kompletterats alternativt reviderats: 

 Förtydligande av paragraf 6. Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i 

nämndens verksamhet. 

 § 9 sista stycket stryks. 

 § 10 sista meningen är ändrad. 

 Paragraf (§ 12) om personalföreträdares närvaro i nämnden. 

 Komplettering av § 13 med skrivning om möjligheten att delta på 

lönenämndens sammanträde på distans. 

 Komplettering av § 16 om hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

Lönenämnden beslutade den 12 maj 2020 att ge lönechefen i uppdrag att uppdatera 

reglementet med en paragraf gällande personalrepresentant. Lönenämnden beslutade 

vidare att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för lönenämnden. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 
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Protokollsutdrag från lönenämnden 2020-09-29 § 31 
 
Reglemente lönenämnden 
 
Reglemente lönenämnden (med synliga ändringar)         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Lönenämnden Gullspångs kommun 
Töreboda kommun  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente 
 

Lönenämnden 
 

Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av: 
 

Kommunfullmäktige 
Mariestad 2020-xx-xx 
Töreboda 2020-xx-xx  
Gullspång 2020-xx-xx 

Karlsborg 2020-xx-xx 



 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för gemensam lönenämnd 
 

För Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner 
 
Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 januari 2011 en 
gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner 
 

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

Lönenämndens verksamhet 

§ 2 Ändamål 
 

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 
 
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som 
behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, 
organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 
 
Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 
 
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade resurser och på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. 
 

 

 



 

 

 

§ 3 Övrig verksamhet 
 

I lönenämndens styrfunktion ingår att: 
 

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

 

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

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 

ska delges övriga medlemskommuner. 

 

§ 4 
 

Lönenämnden ska: 
 

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

- Upprätta verksamhetsplan med riktlinjer och mål för verksamheten. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov 
 

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

§ 6 
 

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

 



 

 

 

Lönenämndens arbetsformer 

§ 7 Sammansättning 
 

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

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring 
 

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

§ 9  
 

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

§ 10  Inkallande av ersättare 
 

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



 

 

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

 

§ 13 Sammanträden - Tidpunkt och plats 
 

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

§ 14 Sammanträden – Kallelse 
 

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

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



 

 

 
 
§ 15 Beredning 
 

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

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

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners digitala an-

slagstavlor. Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på den digitala 

anslagstavlan i värdkommunen samt i Töreboda och Mariestad. Nämndens sekreterare skickar 

protokollet till Karlsborgs kommun för att det ska kunna anslås på Karlsborgs kommuns digitala 

anslagstavla.  

 

§ 17 Närvaro- och yttranderätt 
 

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

 

§ 18 Reservation 
 

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

§ 19 Delgivningsmottagare 
 

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

§ 20 Undertecknande av handlingar 
 

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



 

 

§ 21 Delegation 
 

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

§ 22 Inhämtande av yttranden 
 

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

 
§ 23  Beslutsmässighet 
 

För att vara beslutsmässig ska minst två ledamöter vara närvarande och tjänstgöra vid nämndens 
sammanträde.                                                          
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Reglemente för gemensam lönenämnd 
 

För Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner 
 
Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 januari 2011 en 
gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner 
 

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

Lönenämndens verksamhet 

§ 2 Ändamål 
 

Den gemensamma lönenämnden ska fullgöra medlemskommunernas uppgifter inom området för 
löne- och pensionsadministration samt ansvara för uttag av den personalstatistik som 
medlemskommunerna önskar ta del av. 
 
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som 
behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, 
organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 
 
Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i medlemskommunerna. 
 
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade resurser och på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. 
 

 

 



 

 

 

§ 3 Övrig verksamhet 
 

I lönenämndens styrfunktion ingår att: 
 

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

 

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

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 

ska delges övriga medlemskommuner. 

 

§ 4 
 

Lönenämnden ska: 
 

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

- Upprätta verksamhetsplan med riktlinjer och mål för verksamheten. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 

Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov 
 

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

§ 6 
 

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

 



 

 

 

Lönenämndens arbetsformer 

§ 7 Sammansättning 
 

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

§ 8 Ersättarnas tjänstgöring 
 

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

§ 9  
 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 
ersättare från annat parti har trätt in. 
 

§ 10  Inkallande av ersättare 
 

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



 

 

 
 

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

 

§ 13 Sammanträden - Tidpunkt och plats 
 

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

§ 14 Sammanträden – Kallelse 
 

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

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



 

 

 
 
 
 
§ 15 Beredning 
 

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

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

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners digitala an-

slagstavlor. Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på den digitala 

anslagstavlan i värdkommunen samt i Töreboda och Mariestad. Nämndens sekreterare skickar 

protokollet till Karlsborgs kommun för att det ska kunna anslås på Karlsborgs kommuns digitala 

anslagstavla.  

 

§ 17 Närvaro- och yttranderätt 
 

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

 

§ 18 Reservation 
 

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

§ 19 Delgivningsmottagare 
 

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

§ 20 Undertecknande av handlingar 
 

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



 

 

§ 21 Delegation 
 

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

§ 22 Inhämtande av yttranden 
 

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

 
§ 23  Beslutsmässighet 
 

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



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-09-29 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr 2020-00168 003 

Reviderat reglemente för lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden med följande ändringar: 

§9 Sista stycket stryks 

§10 Sista meningen skrivs om till "om ledamoten inte kan kalla ersättare ska 
ledamoten anmäla detta till världkommunen som då ska kalla ersättare från den 
kommun vars ledamot inte kan tjänstgöra. 

§13 Följande mening läggs till: Ordförande beslutar inför varje möte hur 
deltagandet ska ske. 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman redogör för ändringarna i reglementet.  

Bakgrund 
Lönenämndens reglemente är från år 2016. Några saker i reglementet har sedan 
dess kommit att ändras och en uppdatering av det befintliga reglementet är 
nödvändigt. De ändringar som behöver göras handlar om: 

 Förtydligande av paragraf 6, att Lönenämnden är personuppgiftsansvarig 
enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som 
behandlas i nämndens verksamhet. 

 Möjlighet att delta på lönenämndens sammanträde på distans 

 Hur justering och anslag av protokoll ska ske 

 Vad som gäller för personalrepresentant på lönenämndens sammanträden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 200901, reviderat reglemente för lönenämnden, skriven av Sara 
Hultman 
Reglemente lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Karlsborgs kommun 

 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-09-29 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 228                                                   Dnr 2020/00223  

Revidering av lönenämndens reglemente 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
lönenämnden med anledning av de föreslagna skrivningarna i § 12 
(personalföreträdare) och § 13 (distansdeltagande) då dessa inte överensstämmer 
med kommunallagen.  

 Enligt KL 6 kap 24 § är det inte upp till respektive ledamot att avgöra om 
uppdraget kan fullföljas på lika villkor genom att välja att delta på distans.  
Lagen föreskriver att ”Deltagande på distans måste dock ske på sätt som 
framgår av 5 kap. 16 § kommunallagen, det vill säga att deltagande ska ske 
på sätt som innebär att samtliga deltagare kan se och höra varandra i 
realtid samt i övrigt delta på lika villkor”. 

 Enligt KL 7 kap 13 § har personalföreträdare endast rätt att närvara vid 
en nämnds behandling av ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess anställda. En nämnd får endast i 
enskilda fall besluta att personalföreträdare får närvara vid behandling av 
andra ärenden.  

2. Mariestads kommun har ingen tradition av att personalföreträdare närvarar vid 
nämndsmöten. Detta regleras på annat sätt i kommunens samverkanssystem. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger administrativ chef i uppdrag att kontakta 
lönechefen för samordning av återremissen med övriga berörda kommuner.   

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 
januari 2011 en gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 

Befintligt reglemente för lönenämnden upprättades år 2016. Sedan dess har bland 
annat ny lagstiftning rörande personuppgifter tillkommit (GDPR) och även 
kommunallagen har reviderats. En uppdatering av det befintliga reglementet är därför 
nödvändigt. Följande delar av reglementet har kompletterats alternativt reviderats: 

 Förtydligande av paragraf 6. Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i 
nämndens verksamhet. 

 Ny paragraf (§ 12) om personalföreträdares närvaro i nämnden. 

 Komplettering av § 13 med skrivning om möjligheten att delta på 
lönenämndens sammanträde på distans. 

 Komplettering av § 16 om hur justering och anslag av protokoll ska ske. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Lönenämnden beslutade den 12 maj 2020 att ge lönechefen i uppdrag att uppdatera 
reglementet med en paragraf gällande personalrepresentant. Lönenämnden beslutade 
vidare att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för lönenämnden. 

Då de föreslagna skrivningarna i §§ 12 och 13 avseende personalföreträdares 
möjlighet att delta på nämndsmöten samt deltagande på distans inte är förenligt med 
det som föreskrivs i kommunallagen föreslås att ärendet återremitteras till 
lönenämnden.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-25 

Protokollsutdrag från lönenämnden den 12 maj 2020, § 20 

Förslag på reviderat reglemente för lönenämnden       

 

Expedieras till: 
Lönenämnden, Gullspångs kommun 
Töreboda kommun  
Administrativa enheten, Mariestads kommun 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 207                                                   Dnr 2020/00319  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 9 686 000 
kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. 

Finansieringen sker enligt följande: 

 År 2020. Investeringsbudgeten ökar med 4 700 000 kronor genom 
omföring av driftmedel från återbetalat förlagslån till andelar hos 
Kommuninvest 

 År 2022 Investeringsbudgeten tillförs 143 000 kronor 

 År 2023 Investeringsbudgeten tillförs 2 421 000 kronor 

 År 2024 Investeringsbudgeten tillförs 2 422 000 kronor 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om 
och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp 
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Mariestads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde ska ekonomichefen komplettera underlaget 
med en förklaring av vad beslutet innebär. 

Bakgrund 

Kommuninvest har sedan 2018 utrett behovet av kapital, kapitalisering och 
kapitalmål. Föreningsstämman beslutade 2020 om den framtida kapitaliseringen av 
Kommuninvest. Där framgår bland annat att kapitaliseringsperioden är fyra år, att 
nivån på insatskapitalet för alla medlemmar ska vara på en gemensam och enhetlig 
nivå och att insatskapitalet ökar från 900 kronor till 1 300 kronor per invånare från år 
2021 till 2024. 
 
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-30 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ett förlagslån hos Kommuninvest på 4 700 000 kronor har i samband med detta 
lösts och återbetalats till kommunen. Beloppet kan användas i kapitaliseringen och 
omföras för att redovisas som andelar i balansräkningen genom investeringsbudgeten 
2020. 
 
Kommunen är i dag på en nivå motsvarande 900 kronor per invånare. 4 986 000 
kronor kvarstår till den nya högre nivån och detta finansieras genom 
investeringsbudgeten år 2022-2024.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 387/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26 

Separat information om kapitalisering 

Bilaga 1. Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommuninvest ek. förening) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-10-30 
Dnr: KS 2020/00319   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk 
förening  

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 
9 686 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 
Finansieringen sker enligt följande: 

 
År 2020. Investeringsbudgeten ökar med 4 700 000 kronor genom 
omföring av driftmedel från återbetalat förlagslån till andelar hos 
Kommuninvest 
 
År 2022 Investeringsbudgeten tillförs 143 000 kronor 
 
År 2023 Investeringsbudgeten tillförs 2 421 000 kronor 
 
År 2024 Investeringsbudgeten tillförs 2 422 000 kronor 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 

om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare. 
 

3. Mariestads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) 
finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.            

Bakgrund 

Kommuninvest har sedan 2018 utrett behovet av kapital, 

kapitalisering och kapitalmål. Föreningsstämman beslutade 2020 om 

den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest. Där framgår bland 

annat att kapitaliseringsperioden är fyra år, att nivån på insatskapitalet 

för alla medlemmar ska vara på en gemensam och enhetlig nivå och 
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att insatskapitalet ökar från 900 kronor till 1 300 kronor per invånare 

från år 2021 till 2024. 

 

Ett förlagslån hos Kommuninvest på 4 700 000 kronor har i samband 

med detta lösts och återbetalats till kommunen. Beloppet kan 

användas i kapitaliseringen och omföras för att redovisas som andelar 

i balansräkningen genom investeringsbudgeten 2020. 

 

Kommunen är i dag på en nivå motsvarande 900 kronor per invånare. 

4 986 000 kronor kvarstår till den nya högre nivån och detta 

finansieras genom investeringsbudgeten år 2022-2024.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 
 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26 

Separat information om kapitalisering 

Bilaga 1. Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommuninvest ek. förening)  
 



Datum: 2020-10-26 
Dnr:  
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Ekonomiavdelningen 

Christina Olsson 

Ekonomichef 
 

 Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att Mariestads kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 

ska inbetala ett insatsbelopp om 9 686 000 kronor samt att kommunstyrelsen 

bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 

Finansieringen sker: 

 

År 2020. Investeringsbudgeten ökar med 4.700.000 kronor genom omföring av 

driftmedel från återbetalat förlagslån till andelar hos Kommuninvest 

 

År 2022 Investeringsbudgeten tillförs 143.000 kronor 

 

År 2023 Investeringsbudgeten tillförs 2.421.000 kronor 

 

År 2024 Investeringsbudgeten tillförs 2.422.000 kronor 

 
 

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs 

för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1300 per invånare. 

 

Mariestads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 

beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 

för Föreningen vid förfrågan.  
 

 

Bakgrund 

Kommuninvest har sedan 2018 utrett behovet av kapital, kapitalisering och 

kapitalmål. Föreningsstämman beslutade 2020 om den framtida kapitaliseringen 

av Kommuninvest. Där framgår bland annat att kapitaliseringsperioden är fyra år, 

att nivån på insatskapitalet för alla medlemmar ska vara på en gemensam och 

enhetlig nivå och att insatskapitalet ökar från 900 kronor till 1300 kronor per 

invånare från år 2021 till 2024. 
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Ett förlagslån hos Kommuninvest på 4.700.000 kronor har i samband med detta 

lösts och återbetalats till kommunen. Beloppet kan användas i kapitaliseringen och 

omföras för att redovisas som andelar i balansräkningen genom 

investeringsbudgeten 2020. 

Kommunen är i dag på en nivå motsvarande 900 kronor per invånare. 4.986.000 

kronor kvarstår till den nya högre nivån och detta finansieras genom 

investeringsbudgeten år 2022-2024 

Underlag för beslut 

Separat information om kapitalisering 

Bilaga 1. Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Ekonomichef Christina Olsson 

Redovisningschef Lars Bergqvist 

Kommuninvest ek. förening. 
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

1 Bakgrund 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 

insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 

förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 

lekmannarevisorerna uppdrag.  

 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 

Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 

och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 

Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 

av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 

Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 

1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 

kapitaliseringen av Kommuninvest. 

 

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 

föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 

Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 

inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 

beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 

som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 

Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 

högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 

som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 

 

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 

900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

 

Insatskapital för kommuner År  

1000 kr/invånare  2021 

1100 kr/invånare  2022 

1200 kr/invånare  2023 

1300 kr/invånare  2024 

 

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 

regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 

vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 

 

Insatskapital för regioner År  

200 kr/invånare  2021 

220 kr/invånare  2022 

240 kr/invånare  2023 

260 kr/invånare  2024 

 

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 

första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 

respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 

vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 

gör.  

 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 

föreningsstämman beslutade. 

 

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 

Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 

tecknade lånet. 

 

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 

anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 

 

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 

belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

 

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 

förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 

insatskapital. 
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 

eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 

på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 

 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  

 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-

2020.pdf  

 

3 Tidsplan 

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 

medlemmarnas insatser. 

 

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  

 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 

rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 

som förlagslånet utbetalas till.) 

 

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 

 

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 

 

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 

 

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 

 

4 Bilagor 

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 

 

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 

medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 

förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 

 

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 

respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 

medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 

förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 

 

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 

motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 

för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 

medlemmen informera Kommuninvest om detta. 

 

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 

kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 

på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  

 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 

alternativt 070-340 39 83. 

 

 

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 

 

 

Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 

Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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 [Ange kommun] 

  

              

 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 

Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 

den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 

kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 

göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 

institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 

kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 

Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 

krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 

ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 

medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 

(”Lånevillkoren”). 

 

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 

jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 

inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 

att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 

internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 

förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 

Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 

ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 

förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 

belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 

tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 

på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 

260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 

successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 

minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 

med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 

kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 

 

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 

medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 

ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 

återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  

 

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 

möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 

inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 

hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 

beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 

alternativa situationer: 

 

 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 

(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 

respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 

enligt ovan. 

 

Beslut 

[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

 

Fullmäktige beslutar 

 

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 

inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 

[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningen.  

 

Välj ett av följande alternativ: 

 

Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 

Föreningen under de kommande fyra åren: 

 

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 

inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 

under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

 

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare. 

 

Eventuell kompletterande beslutsformulering: 

 

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 

person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 

beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 

för Föreningen vid förfrågan.  

 

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 

ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Bengtsson 

Föreningsstyrelsens sekreterare  
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 

överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 

överinsats och 

förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700

ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694

ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700

ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300

ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900

ARJEPLOGS 
KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300

ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600

ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900

ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100

AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800

BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400

BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808

BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900

BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100

BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300

BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800

BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600

BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900

BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500

BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840

BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900

BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800

BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500

BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700

BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000

BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100

DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100

DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900

DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010

EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700

EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200

EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200

EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052

ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700

ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560

ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100

ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300

FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400

FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100

FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959

FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998

FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700

FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000

FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800

FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100

Aktuell Insatsnivå



FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500

GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600

GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300

GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983

GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700

GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500

GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000

GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100

GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900

GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080

GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300

GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000

HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000

HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219

HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400

HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040

HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000

HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448

HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900

HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500

HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500

HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400

HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700

HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961

HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200

HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100

HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200

HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200

HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600

HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400

HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600

HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500

HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500

HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490

HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800

HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300

HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000

JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800

JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800

JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200

KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700

KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400

KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400

KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000

KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600

KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200

KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000

KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875



KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000

KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500

KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900

KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800

KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500

KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100

KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400

KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600

KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200

KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400

KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600

KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100

KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600

KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533

KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400

LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900

LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600

LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600

LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800

LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800

LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040

LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400

LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900

LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200

LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100

LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240

LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800

LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300

LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700

LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400

LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000

LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200

LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303

LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300

LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100

MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041

MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500

MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100

MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300

MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700

MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200

MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400

MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700

MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100

MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700

MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486

MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500

MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200



NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800

NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700

NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900

NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500

NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760

NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100

NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400

NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600

NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800

NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200

NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000

NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900

OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400

OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900

ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800

ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600

OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200

OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900

OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100

OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900

PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991

PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400

PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200

PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600

RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300

REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700

ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600

RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900

RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154

SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500

SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213

SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700

SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000

SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500

SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500

SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900

SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900

SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300

SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500

SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800

SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400

SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900

SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900

SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400

SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400

STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600

STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500

STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400

STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500



STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200

STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600

STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800

SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000

SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500

SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200

SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835

SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800

SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400

SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600

SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400

SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000

SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800

SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200

SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000

TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400

TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600

TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589

TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500

TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500

TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200

TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500

TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300

TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800

TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437

TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000

TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400

TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100

TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100

TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600

TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300

TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800

UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300

ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600

UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360

UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300

UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400

UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860

UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800

VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700

VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800

VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300

VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100

VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600

VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300

VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800

VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555

VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300

VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500



VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300

VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700

VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100

VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100

VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000

VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400

VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000

VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324

VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100

VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963

YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000

YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900

ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400

ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500

ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500

ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600

ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425

ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200

ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300

ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200

ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800

ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700

ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900

ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100

ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700

ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000

ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200

ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800

ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700

REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806

REGION KALMAR
LÄN 9 817 840,00 0 9 817 840

REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452

REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880

REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306

REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380

REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000

REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730

REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420

REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465

REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720

REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540



Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600

41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306

19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600

6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400

13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200

2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400

6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200

11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800

22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400

9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200

7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892

2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800

27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400

8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400

26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800

10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200

50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520

88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200

5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400

12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000

6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600

17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000

14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800

4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800

9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200

2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690

8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600

16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600

9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848

41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600

98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680

32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800

5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400

13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200

42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800

33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641

58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002

10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600

21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000

16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400

11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100



6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000

10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800

28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400

11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600

8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000

5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000

5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800

18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200

96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240

382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400

13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000

11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000

11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381

15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000

15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200

94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120

15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000

91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152

9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200

13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000

15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000

9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200

8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600

9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839

101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600

37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800

13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600

10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600

20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800

6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200

10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800

24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000

36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200

50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000

26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710

5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400

14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400

15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000

5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400

74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400

124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600

16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600

64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200

6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200

32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000

30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800

64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600

88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000

34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625



11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000

9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200

17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400

16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000

18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800

81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200

24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800

14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600

21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200

79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800

8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800

42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800

31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967

25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200

23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200

43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800

5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800

7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400

42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760

8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200

38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200

13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600

23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720

27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400

19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400

4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600

22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200

26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000

76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497

12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400

14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800

9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800

3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000

9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400

9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600

20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200

42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600

7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800

10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600

3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814

64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000

13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400

14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600



10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400

5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600

9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200

7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000

126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280

58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800

4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200

19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800

10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400

53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600

27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000

30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200

5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200

13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200

6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400

15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800

12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600

26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200

11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800

11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200

6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209

37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200

7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600

42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800

5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400

58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600

6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800

28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200

10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646

21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000

16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787

37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600

48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000

19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000

18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000

18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200

72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800

4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200

15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400

53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000

10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400

19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200

70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200

74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200

2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200

9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200

22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800

25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000

4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200

5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000



33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600

12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800

11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400

46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000

13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000

9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600

14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965

20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400

10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200

15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800

11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200

11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000

25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200

14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400

91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600

17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000

12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200

10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800

12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011

20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000

18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000

12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600

15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000

13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400

11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400

7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063

11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000

18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200

43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800

56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800

11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800

46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400

9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400

53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400

23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080

25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400

41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080

9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400

7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400

7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800

6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400

60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400

12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745

26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400

6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000



15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400

5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600

8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800

11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800

37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000

8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200

42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000

34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676

36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800

86 970 000 0 0,00 95 667 000 0

3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000

28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200

12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200

9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000

10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000

9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800

2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975

15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600

11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400

15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600

7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400

9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600

8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200

40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800

12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600

5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000

132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600

55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600

21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400

14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400

3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800

4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600

31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514

49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280

56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120

26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748

56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640

76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554

54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640

57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000

57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310

38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760

50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995

54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160

52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120



Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900

10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900

207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100

638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100

8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300

723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700

304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800

0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100

0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700

0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600

118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300

3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500

20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880

3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300

176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600

525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900

586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000

683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700

359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700

406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100

390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400

119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400

49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700

8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900

2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920

635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700

129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100

757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700

17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800

3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000

0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900

130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000

748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600

175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1300Insatsnivå 1200



0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500

0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200

5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100

2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500

646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900

289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500

26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000

0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700

46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300

7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560

76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100

16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000

222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000

3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800

963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500

0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800

3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280

596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000

55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800

0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300

51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500

717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500

275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800

108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900

901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400

2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400

559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700

0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400

2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400

218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200

187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800

0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200

1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500

3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300

1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500

18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600

0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600

585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100

3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000

0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600

14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600

4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400

244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900

1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800

157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800

1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000

1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200

4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400

1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000

8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500



60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000

0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300

3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600

633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500

0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700

5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800

622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200

229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800

8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200

453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700

966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500

75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800

856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300

3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200

132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200

498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600

350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400

51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800

952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300

0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400

1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700

28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600

305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100

94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900

2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800

306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000

5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400

70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400

0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100

259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700

0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700

286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400

143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700

1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900

1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800

480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900

121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700

548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900

12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100

599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400



770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600

260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900

202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300

117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500

4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320

11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700

35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800

342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200

438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600

10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400

900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000

90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300

271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800

118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300

362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600

1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200

65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400

960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300

0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700

110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300

880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600

7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800

1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400

2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200

0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100

3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900

144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200

544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300

0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400

585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500

14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000

2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900

2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000

313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500

183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500

454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300

4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200

186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300

633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100

10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500

342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600

0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800

14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300

14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300

0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800

0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800

1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200

555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500

121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800

0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500



875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400

638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200

142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000

397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400

10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400

1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600

101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200

429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800

220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000

91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800

480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400

432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000

769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200

7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800

661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500

205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400

875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500

401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600

736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000

0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700

4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700

172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200

9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100

214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600

4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100

760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200

10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520

1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100

8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800

37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020

244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600

378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900

174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600

243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700

150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100

5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600

3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900

629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100

161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500



359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100

0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900

183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700

717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700

2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000

23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800

8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000

17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000

1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700

0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000

0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000

454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300

2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800

0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500

1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500

1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200

234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200

965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400

207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100

281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400

10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600

270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900

0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300

2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700

584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900

148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000

12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720

146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900

449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400

585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100

420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600

0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700

32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900

28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560

44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960

11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280

10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600

0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160

54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380

0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660

0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000

26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320

7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940

34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180

10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040

380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780



Att betala in exk 

förlagslån

Att betala om 

förlagslånet redan 

betalats in

11 369 200 7 969 200

23 440 306 18 752 306

7 801 200 4 413 200

2 614 800 1 514 800

5 452 400 3 364 400

1 154 800 454 800

2 593 600 1 305 600

10 308 400 5 708 400

4 447 600 2 947 600

8 808 800 4 708 800

3 822 400 1 734 400

1 848 292 648 292

980 400 380 400

6 171 600 3 871 600

11 154 800 5 266 800

3 460 800 1 860 800

10 637 600 5 437 600

4 272 400 4 272 400

20 286 000 13 786 000

41 447 040 41 447 040

35 560 400 20 972 400

2 128 800 1 240 800

5 050 000 3 050 000

2 585 200 897 200

6 972 000 4 072 000

5 767 600 3 567 600

1 919 600 1 319 600

3 812 400 2 312 400

799 090 99 090

3 381 200 2 081 200

11 323 200 11 323 200

6 639 200 3 439 200

3 451 648 1 851 648

16 757 200 16 757 200

39 495 360 22 195 360

12 871 600 7 071 600

2 258 800 1 258 800

5 314 400 3 414 400

17 179 600 11 579 600

24 397 841 24 397 841

22 547 002 15 047 002

4 245 200 2 045 200

8 460 000 4 360 000

6 496 800 3 996 800

4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300



2 598 000 1 298 000

4 009 600 1 909 600

11 494 800 11 494 800

6 684 517 4 984 517

3 893 200 2 593 200

3 578 000 2 078 000

2 252 000 1 152 000

2 091 600 991 600

7 292 400 3 692 400

38 660 480 27 160 480

153 074 800 153 074 800

5 232 000 2 632 000

4 444 000 2 444 000

8 461 581 5 861 581

6 126 000 4 026 000

6 238 400 2 950 400

37 770 240 22 070 240

6 168 000 3 680 000

87 613 352 73 913 352

3 932 400 1 732 400

5 502 000 2 802 000

6 034 000 3 734 000

3 750 400 2 150 400

3 593 200 1 905 200

5 207 439 2 819 439

40 539 200 23 251 200

14 919 600 8 019 600

5 495 200 2 607 200

4 111 200 4 111 200

8 013 600 4 225 600

2 774 400 1 574 400

4 089 600 1 789 600

9 902 000 6 214 000

14 516 400 10 316 400

20 226 000 11 626 000

27 073 110 23 773 110

2 312 800 1 024 800

5 970 800 3 570 800

6 308 000 6 308 000

2 028 800 828 800

29 764 800 29 764 800

49 859 200 28 959 200

6 489 200 3 489 200

25 870 400 14 370 400

2 714 400 1 514 400

12 932 000 7 532 000

12 021 600 7 621 600

25 739 200 17 639 200

35 340 000 19 340 000

19 481 625 15 181 625



4 720 000 2 420 000

3 918 000 1 918 000

9 296 400 4 696 400

6 984 800 6 984 800

6 442 000 3 854 000

7 343 600 3 143 600

32 730 400 22 130 400

9 645 600 5 445 600

5 859 200 3 159 200

8 406 400 6 206 400

31 657 600 23 857 600

3 307 600 2 107 600

16 933 600 9 433 600

32 146 967 32 146 967

10 150 400 5 150 400

9 512 400 5 612 400

17 429 600 12 529 600

2 265 600 1 265 600

2 996 800 1 996 800

6 100 800 3 400 800

35 237 360 28 437 360

3 302 400 1 702 400

15 504 400 8 704 400

5 271 200 2 571 200

9 307 600 6 107 600

57 061 440 57 061 440

11 008 800 6 408 800

7 610 800 4 110 800

1 965 200 1 077 200

9 178 400 6 678 400

10 412 000 5 512 000

30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097

4 870 800 2 382 800

5 719 600 3 119 600

3 987 600 1 987 600

1 600 359 900 359

9 686 000 4 986 000

3 819 600 3 819 600

13 554 800 7 854 800

3 729 200 1 929 200

10 571 200 7 171 200

8 002 400 3 802 400

17 161 200 9 061 200

2 843 600 1 543 600

4 097 200 2 597 200

1 411 414 611 414

25 786 000 25 786 000

5 222 800 2 922 800

5 799 200 3 499 200



4 140 800 2 840 800

2 321 200 1 421 200

3 804 400 2 104 400

2 834 000 1 534 000

50 490 560 29 490 560

23 467 600 23 467 600

1 670 400 870 400

7 885 600 4 285 600

4 076 800 2 476 800

21 403 200 21 403 200

11 000 000 6 400 000

12 180 400 6 180 400

2 342 400 1 442 400

5 212 400 2 724 400

2 724 800 1 724 800

6 021 600 4 021 600

5 131 200 2 631 200

10 520 400 6 220 400

4 587 600 1 887 600

4 620 400 2 420 400

2 690 609 2 090 609

14 926 400 14 926 400

2 935 200 2 935 200

16 873 600 10 973 600

2 154 800 1 054 800

23 201 200 15 401 200

2 689 600 1 489 600

11 288 400 6 188 400

3 742 246 1 842 246

8 770 000 4 970 000

17 390 787 17 390 787

15 133 200 10 145 200

19 252 000 12 052 000

7 626 000 4 126 000

7 366 000 3 866 000

7 484 400 4 196 400

28 809 600 18 921 600

1 772 400 1 072 400

6 066 800 3 666 800

21 422 000 21 422 000

4 284 800 2 484 800

7 910 400 3 710 400

28 100 400 28 100 400

29 616 400 29 616 400

1 006 400 306 400

3 602 400 1 702 400

9 197 600 6 497 600

10 110 000 5 610 000

1 642 400 942 400

2 382 000 1 082 000



13 551 200 7 651 200

5 077 600 3 177 600

4 684 800 2 484 800

18 444 000 18 444 000

5 370 000 3 082 000

3 967 200 1 767 200

13 597 565 13 597 565

8 184 800 5 584 800

4 202 400 2 202 400

6 133 600 2 845 600

4 434 400 2 646 400

4 440 000 2 440 000

10 182 400 5 182 400

5 760 800 3 360 800

36 715 200 36 715 200

6 864 000 3 864 000

4 938 400 3 238 400

4 345 600 4 345 600

10 340 211 10 340 211

8 098 000 4 710 000

7 210 000 3 810 000

4 879 200 2 379 200

6 126 000 3 938 000

5 202 800 3 002 800

4 796 800 2 296 800

3 661 063 2 161 063

4 656 000 2 256 000

7 366 400 3 666 400

17 343 600 9 943 600

22 771 600 16 083 600

4 745 600 2 545 600

18 470 800 18 470 800

3 628 800 2 028 800

21 406 800 15 218 800

9 297 600 5 409 600

45 476 160 33 476 160

10 114 800 6 614 800

16 726 400 16 726 400

74 694 160 74 694 160

3 688 800 2 088 800

2 957 200 1 857 200

5 348 800 2 848 800

3 062 800 1 774 800

12 787 600 12 787 600

2 677 600 1 489 600

6 238 800 6 238 800

24 168 800 17 768 800

7 981 345 5 981 345

10 658 800 5 958 800

2 722 000 1 522 000



6 118 800 3 418 800

2 153 200 965 200

3 567 600 1 967 600

4 435 600 2 935 600

15 156 000 10 456 000

3 446 400 1 746 400

16 800 000 16 800 000

24 500 676 24 500 676

14 419 600 9 019 600

14 026 037 0 -73 963

1 464 000 564 000

11 508 400 6 208 400

4 930 400 4 930 400

3 798 000 1 610 000

4 222 000 3 622 000

3 921 600 3 321 600

1 493 775 793 775

6 331 200 4 131 200

4 614 800 2 514 800

6 363 200 3 463 200

2 820 800 1 420 800

3 717 200 2 129 200

3 268 400 1 568 400

16 091 600 10 791 600

5 169 200 3 169 200

2 096 000 1 196 000

52 837 760 38 649 760

3 893 200 2 093 200

22 099 200 11 499 200

8 770 800 4 970 800

5 640 800 3 240 800

1 363 600 563 600

1 841 200 953 200

35 029 754 35 029 754

53 998 120 53 998 120

22 482 240 22 482 240

16 205 148 16 205 148

22 453 280 5 765 280

82 330 074 69 842 074

21 975 280 10 475 280

23 052 000 6 052 000

62 634 590 38 334 590

15 309 520 15 309 520

54 618 715 44 918 715

21 612 320 21 612 320

20 936 240 10 848 240



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-12-07 
Dnr: KS 2020/00316   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Ekonomiavdelningen 
Christina Olsson 

Kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av förlagslånet 

Kommuninvest beslutade 2010 om att ge ut ett 30-årigt förlagslån på 1 000 
mkr. Detta för att då stärka kapitalbasen i Kommuninvest i Sverige AB. Syftet 
var bland annat att fortsätta med att långsiktigt skapa bästa finansieringsvillkor 
för medlemmarna. Detta för att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och för att 
erhålla en bättre beredskap för exceptionella finansiella händelser. 
 
Genom regeländringar får numera det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Det har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från föreningen till Kommuninvest har 
sagts upp och återbetalats till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till föreningen i form av en kapitalinsats.  
 
 

Christina Olsson 
Ekonomichef 
 
   
 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 197                                                   Dnr 2020/00032  

Motion om att utöka budget- och skuldrådgivningens uppdrag 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att den 
befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas med de uppgifter som 
Konsumentverkets tjänst ”Hallå konsument” inte tillhandahåller: 

 Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du har 
en tvist med. 

 Granska handlingar eller tolka avtal. 

 Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

 Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat motionen till 
socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 23 september 2020 
och menar att det inte finns någon koppling mellan de uppgifter som motionären 
föreslår ska läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter 
som de har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. Enskilda får 
också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de önskar och behöver 
det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen om de 
ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så finns det 
även andra verksamheter där den skulle kunna höra hemma, till exempel 
medborgarkontoret. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som 
då får behandlas för politiskt ställningstagande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 

Behandling på sammanträdet 

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



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 342/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 

Protokollsutdrag sn § 96/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-15  

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Enhetschef Malte Svensson) 
(Motionären) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-10-05 
Dnr: KS 2020/00032   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att utöka budget- och 
skuldrådgivningens uppdrag 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.           

Bakgrund 

Mats Karlsson (mp) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att den 
befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas med de uppgifter 
som Konsumentverkets tjänst Hallå konsument inte tillhandahåller: 

 Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag 
du har en tvist med. 

 Granska handlingar eller tolka avtal. 

 Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

 Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 
 
Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat motionen 
till socialnämnden för beredning. 
 
Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 23 september 
2020 och menar att det inte finns någon koppling mellan de uppgifter som 
motionären föreslår ska läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag 
och de uppgifter som de har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att 
vägleda den enskilde till skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och 
motivationsarbete. Enskilda får också hjälp med att göra en ansökan om 
skuldsanering om de önskar och behöver det. 
 
De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen 
om de ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så 
finns det även andra verksamheter där den skulle kunna höra hemma, till 
exempel medborgarkontoret. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en 
resursfråga som då får behandlas för politiskt ställningstagande.  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 
 
Protokollsutdrag sn § 96/20 
 
Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-15  
 
Protokollsutdrag kf § 3/20 
 
Motionen        

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Enhetschef Malte Svensson) 
(Motionären)  
 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 96                                                   Dnr 2020/00050  

Svar på motion om att utöka budget- och 
skuldrådgivningens uppdrag 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Bakgrund 

Mats Karlsson (mp) har i en motion till kommunfullmäktige (KS 2020/32) 
föreslagit att den befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas 
med de uppgifter som Konsumentverkets tjänst Hallå konsument inte 
tillhandahåller: 

- Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag 
du har en tvist med. 

- Granska handlingar eller tolka avtal. 

- Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

- Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

Det finns ingen koppling mellan de uppgifter som motionären föreslår ska 
läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter som de 
har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. 
Enskilda får också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de 
önskar och behöver det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen 
om de ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så 
finns det andra verksamheter där den lika gärna skulle kunna höra hemma, till 
exempel medborgarkontoret. 

Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som får behandlas 
politiskt.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och enhetschef Malte 
Svensson, 2020-07-15       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Enhetschef utrednings- och integrationsenheten Malte Svensson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-07-15  
Dnr: 2020/00050   

Sida: 1 (2) 
 

 

  

 

 Sektor stöd och omsorg 
Karin Utbo 
Socialchef 
Malte Svensson 
Enhetschef 
 
 

Socialnämnden 

 

Svar på motion om att utöka budget- och 
skuldrådgivningens uppdrag 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.           

Bakgrund 
Mats Karlsson (mp) har i en motion till kommunfullmäktige (KS 2020/32) 
föreslagit att den befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas 
med de uppgifter som Konsumentverkets tjänst Hallå konsument inte 
tillhandahåller: 

 Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag 
du har en tvist med. 

 Granska handlingar eller tolka avtal. 

 Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

 Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 
 
Det finns ingen koppling mellan de uppgifter som motionären föreslår ska 
läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter som de 
har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. 
Enskilda får också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de 
önskar och behöver det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen 
om de ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så 
finns det andra verksamheter där den lika gärna skulle kunna höra hemma, till 
exempel medborgarkontoret. 

Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som får behandlas 
politiskt.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo och enhetschef Malte 
Svensson, 2020-07-15         
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Enhetschef Malte Svensson, utrednings- och integrationsenheten  
 






