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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 116                                                   Dnr 2019/00420  

Budget 2021 för Mariestads kommun med flerårsplan 2022-
2023 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2021 samt flerårsplan för åren 2022-2023 
i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut budgetramar till nämnderna för åren 2022-
2023 som en del av flerårsplanen. Nämndernas budgetramar kan komma att 
förändras/justeras mellan åren 2022-2023 utifrån demografiska förändringar enligt 
beslutad resursfördelningsmodell. Eventuella förändringar/justeringar kommer att 
hanteras i kommande års budgetbeslut.  

3. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021 med totalt 200 miljoner 
kronor. 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp de belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2021. 

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

6. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

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

8. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för hyror, kapitalkostnader och 
förändringar inom reformpaket till berörda nämnder under år 2021 

9. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till berörda 
nämnder under år 2021   

Reservation 

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

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.     

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskriver budgetprocessen. 

Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommunchefens 

ledningsgrupp och överlämnas till den politiska beslutsprocessen. Överlämning 

genomfördes den 13 maj.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Nytt för årets budgetprocess är att nämnderna kommer att erhålla en budget för två år. 

Däremot kommer den totala budgeten att beslutas av kommunfullmäktige varje enskilt 

år vilket är förenligt med kommunallagen.  

Nämndernas budgetramar kommer att variera utifrån demografiska förändringar. 

Resursfördelning utifrån demografi fördelas till socialnämnden, utbildningsnämnden 

och tekniska nämnden. Beslut om riktlinjer för resursfördelning fattades i samband i 

mål- och budget 2020-2022.  

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och investeringsbudget för 
Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan för 2022-2023. Underlaget reviderades 
den 1 juni 2020 inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Även Vänsterpartiet har upprättat ett förslag till budget för Mariestads kommun år 
2021 med flerårsplan för 2022-2023.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om budget 
för 2021 samt flerårsplan för åren 2022-2023 i enlighet med Vänsterpartiets förslag. 
Vidare yrkar Rosengren (V) om tillägg att budgeten ska tas upp för prövning senast 
före november månads utgång.  
 

Anders Karlsson (C) yrkar avslag på Rosengrens (V) tilläggsyrkande. 
 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta om budget för 2021 
samt flerårsplan för åren 2022-2023 i enlighet med Majoritetspartiernas förslag. 
 

Anders Karlsson (C), Sven-Inge Eriksson (KD) och Göran Hellström (L) tillstyrker 
Majoritetspartiernas förslag till budget 2021 och flerårsplan för åren 2022-2023. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 199/20 

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna) förslag till budget för Mariestads kommun år 2021 samt 
flerårsplan 2022-2023 (rev. 2020-06-01) 

Vänsterpartiets förslag till budget för Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan 
2022-2023 

Budgetunderlag 2021 - tjänstemänna 
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Hemställan från kommunrevisionen om budgetanslag för år 2021 

Skrivelse från fullmäktiges presidium avseende kommunrevisionens budget för år 
2021 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-18     

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14    

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder) 
(Samtliga sektorchefer) 

 

 



 

 

 

Budgetunderlag 
majoriteten inför budget 
2021 och plan 2022-2023 

 
 

 

 



Datum: 2020-06-01 

 

 

 
 
  

Förändring politiska satsningar (tkr):

Socialnämnden 6000

Utbildningsnämnden 2000

Tekniska nämnden fastighetsunderhåll kvarstår 1000

Socioek. medel från KS till SN och UN -1200

Miljö och byggnadsnämnden, effektivisering 3% -245

Utdelning från Vänerenergi, 88% av 2 mkr -1760

Justering konjunkturbuffert -5795

BUDGET 2021 -2023

Nämnd Bokslut Budget

Budget 

underlag

Budget 

underlag Plan 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunstyrelsen 121 204 127 051 125 993 126 219 125 267

Teknisk nämnd 168 895 176 329 173 330 171 194 169 482

Utbildningsnämnd 507 958 505 061 510 415 513 880 508 761

Socialnämnd 551 469 550 255 571 103 575 785 570 087

Miljö- och byggnadsnämnd 5 870 6 309 6 413 6 770 6 770

RÖS 26 477 27 400 28 200 29 050 29 900

Revision 938 900 900 900 900

Överförmyndare 1 713 1 525 1 525 1 525 1 525

Verksamhetens kostnader -1 384 524 -1 394 830 -1 417 880 -1 425 324 -1 412 693

Finansverksamhet 10 197 -3 210 -35 433 -66 171 -118 393

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 096 730 1 114 541 1 108 847 1 145 608 1 182 450

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 296 722 315 530 375 391 378 611 382 168

Finansiella intäkter 12 861 12 000 13 760 13 760 13 760

Finansiella kostnader -13 754 -15 500 -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 18 232 28 531 29 685 30 484 31 292

Årets resultat i % av skatter o bidrag 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Finansiellt mål 2% 27 869 28 530 29 685 30 484 31 292

Befolkningsprognos 24 453 24 619 24 700 24 767



S
id

a
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BUDGETHÄRLEDNING 2020-2021
Nämnd Finans- och Personalkostnads- Hyresindex Demografi Verksamhets- Reformpaket Effektivisering 1% Politiska Budget 

skatteförändringar index inkl PO tilldelning tilldelning förändringar satsningar

(tkr) 2020 2021

Kommunstyrelsen 127 051 1 605 966 -1 400 -1 029 -1200 125 993

Teknisk nämnd 176 329 893 827 -1 042 -1 917 -1 769 173 320

Utbildningsnämnd 505 061 8 956 1 114 -690 -900 -5 127 2000 510 415

Socialnämnd 550 255 11 063 20 6 508 4 487 -1 533 -5 697 6000 571 103

Miljö- och byggnadsnämnd 6 309 349 -245 6 413

RÖS 27 400 800 28 200

Revision 900 900

Överförmyndare 1 525 1 525

Verksamhetens kostnader -1 394 830 0 -22 867 -847 -7 622 -4 521 5 750 13 866 -6 800 -1 417 870

0

Finansverksamhet -3 210 -33 223 -36 433

0

Skatteintäkter 1 114 541 -5 694 1 108 847

Generella statsbidrag 315 530 59 862 375 391

Finansiella intäkter 12 000 1 760 13 760

Finansiella kostnader -15 500 500 -15 000

Årets resultat 8 531 18 695

Varav försäljningsintäkter 20 000 -10 000

Årets resultat 28 531 28 695

Budget
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 Spec. budget 2021-2023 2021 2022 2023

Budget Budget Plan

Kommunstyrelsen 2021 2022 2023

127 051 125 993 126 219

Föregående års ks reglering -8800 -8800 -8800

Personalkostnadsindex 1605 1637

Reformpaket -1400 -1100 0

Politiska satsningar -1200 600 0

Verksamhetsövergångar 966 120 70

KS Centralt avsatta medel 2500 2500 2500

Socioekonomiska insatser 1200 1200 1200

Effektivisering 1% -1029 -1031 -1022

E20 5100 5100 5100

125 993 126 219             125 267             

Budget Budget Plan

Teknisk nämnd 2021 2022 2023

176 329 173 320 171 184

Personalkostnadsindex 893 911

Hyresersättning 827 827

Reformpaket -1 917 -1 133

Verksamhetsövergångar -1 042 -1 000 -                      

Effektivisering 1% -1 769 -1 741 -1 712

173 320 171 184 169 472

Budget Budget Plan

Utbildningsnämnd 2021 2022 2023

505 061 510 415 513 880

Personalkostnadsindex 8 956 9 136

Demografiberäkning 1 114

Reformpaket -900 -500 0

Politiska satsningar 2 000 0 0

Verksamhetsövergångar -690 0 0

Effektivisering 1% -5 127 -5 171 -5 119

510 415 513 880 508 761

Budget Budget Plan

Socialnämnd 2021 2022 2023

550 255 571 103 575 785

Personalkostnadsindex 11 063 11 284

Demografiberäkning 6 508 0

Hyresersättning 20 20

Reformpaket -1 533 -867

Politiska satsningar 6 000 0 0

Verksamhetsövergångar 4 487 0 0

Effektivisering 1% -5 697 -5 755 -5 698

571 103 575 785 570 087

Budget Budget Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2021 2022 2023

6 309 6 413 6 770

Personalkostnadsindex 349 356

Reformpaket

Verksamhetsövergångar 0 0 0

Effektivisering 3 % MTG nämnd -245 0

6 413 6 770 6 770

Budget Budget Plan

2021 2022 2023

RÖS 28200 29050 29900

Revision 900 900 900

Överförmyndare 1525 1525 1525

Summa förvaltningar 1 417 870 1 425 314 1 412 683
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Resultatbudget (Tkr) 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 510 000 515 000 520 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -1 893 313 -1 932 995 -1 974 086

Avskrivningar -70 000 -73 500 -77 000

Verksamhetens nettokostnader -1 453 313 -1 491 495 -1 531 086

Resultatbudget (tkr) forts.

Skatteintäkterrk 2017:06 & 2017:18 1 108 847 1 145 608 1 182 450

Generella statsbidragcirk 2017:06 & 2017:18 375 391 378 611 382 168

Välfärdsmiljarden

Finansiella intäkter 12 000 12 000 12 000

Utökning utdelning Vänerenergi, 88% av 2 mkr 1 760 1 760 1 760

Finansiella kostnader -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 29 685 30 484 31 292

Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 2,0% 2,0%

Kostnadsökning verksamheten 4,0% 2,6% 2,7%

Utveckling skatteeintäkter och statsbidrag 4,0% 2,7% 2,7%

Finansverksamhet 35 433 66 171 118 393

Demografiindex 0 9 080 12 600

Pott för löneökningar 11 573 13 689 50 689

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -10 000 -5 000 -7 000

Tillkommande kapitalkostnader 5 799 9 299 12 899

Internränta -20 832 -20 832 -20 832

PO-pålägg från verksamheten -355 000 -368 000 -380 000

Arbetsgivaravgifter 278 000 287 000 296 000

Konjunkturbuffert 7 000 7 000 7 000

Justering konjunkturbuffert pga coronakrisen 3 153 14 297 26 367

Inflationsindex 7 000 7 000 7 000

Förvaltningsavgifter 250 250 250

Avs till pensioner efter 1998 58 731 61 468 63 354

Pensionsutbetalningar före 1998 35 288 33 615 33 610

Försäkring komplett pension 14 471 17 305 16 456

Summa nettokostnad 1 453 313 1 491 495 1 531 086
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Budget för kassaflöde (tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Den Löpande Verksamheten

Årets resultat 29 685 30 484 31 292

Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 70 000 73 500 77 000

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 99 685 103 984 108 292

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager 10 000 5 000 7 000

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000

Medel från den löpande verksamh. 111 685 110 984 117 292

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinansierat -158 000 -59 000 -129 000

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinansierat -43 000 -53 000 -56 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -201 000 -112 000 -185 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 165 000 85 000 150 000

Amortering/ lösen av långfristiga skulder -26 000 -28 000 -30 000

Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 000 57 000 120 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -24 000 -11 500 -16 000

Årets Kassaflöde 25 685 44 484 52 292
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  Balansbudget (Tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 1 754 800 1 740 300 1 792 300

Finansiella anläggningstillgångar 37 200 37 200 37 200

Bidrag till statlig infrastruktur 39 500 34 400 29 300

Summa anläggningstillgångar 1 831 500 1 811 900 1 858 800

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 40 000 35 000 28 000

Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800

Likvida medel 27 685 72 169 124 462

Summa omsättningstillgångar 157 485 196 969 242 262

SUMMA TILLGÅNGAR 1 988 985 2 008 869 2 101 062

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 29 685 30 484 31 292

Övrigt eget kapital 558 384 588 069 618 553

Summa eget kapital 588 069 618 553 649 846

Avsättningar

Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 200

Bidrag till statlig infrastruktur 42 500 31 000 15 000

Summa avsättningar 63 700 52 200 36 200

Skulder

Långfristiga skulder 1 107 100 1 164 100 1 284 100

Kortfristiga skulder 230 116 174 016 130 916

Summa skulder 1 337 216 1 338 116 1 415 016

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 988 985 2 008 869 2 101 062

0

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 533 367 514 839 496 862

bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 948 300 948 300 948 300

- varav borgen till kommunägda företag 895 500 895 500 895 500

Soliditet inkl pension 30% 31% 31%

Soliditet inkl pensionsskuld 3% 5% 7%
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Investeringsplan 2021-2023 Typ av investering 

Budget  

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Kommunstyrelsen Typ av investering 

Kommunstyrelsens investeringspott Att disponera 2 000 2 000 2 000

Industri och handel Tillväxt 37 000 9 000 7 000

Bostäder Tillväxt 11 500 7 000 7 000

Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 2 000

Katthavsviken Tillväxt

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

Skolgård och utemiljö Tillväxt/Reinvestering 3 000 3 000 3 000

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor Tillväxt 1 000 39 000

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor Tillväxt 1 000 10 000 45000

Utbildningsnämnden Typ av investering 

Utbildningsnämndens investeringspott Att disponera 1 000 1 000 1 000

Socialnämnden Typ av investering 

Socialnämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 000 1 000

Tekniska nämnden skattefinansierat Typ av investering 

Tekniska nämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 500 1 500

Fastigheter

Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön Reinvestering 13 000 7 000 5 000

Ishallen Reinvestering/Ambitionshöjande 3 000

Kronoparks förskola Tillväxt 57 000

Ombyggnad Vadsbo/Tuna/Centralkök Reinvestering/Tillväxt 7 000

Gator/Allmän plats

Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn Reinvestering 13 500 10 000 13 500

Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats Ambitionshöjande 6 000 6 000 6 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar VA

Förnyelse Ledningsnät Reinvestering 18 000 11 000 11 000

Renovering och Modernisering Pumpstationer/VA-verk Reinvestering 3 000 3 000 3 000

Utvecklingsinvesteringar VA

Mariestads avloppsreningsverk Reinvestering/Tillväxt 0 15 000 15 000

Lindholmens vattenverk Reinvestering/Tillväxt 11 000 17 500

Reservvatten Mariestad-Gullspång Ambitionshöjande 0 3 000

Överföringsledning Lugnås-Mariestad Reinvestering/Tillväxt 0 0 20 000

Nyanslutningar Ambitionshöjande/Tillväxt 7 000 4 000 1 000

VA - Exploatering Bostärder, Industri, Handel Tillväxt 4 000 3 000 3 000

Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 161 000   61 500    132 000  

Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 43 000     53 500    56 000    

Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 204 000 115 000 188 000
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Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsenämnden 2021 2022 2023

Uppräkning SKL och medlemskap 40 50 40

Ks§ 2013/420 KPI uppräkning drift och skötselavtal 70 70 70

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -102

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN 226

AÖS utbetalning upphör, ev. beslut tas under 2020. Budget hos Mark och expl. 732

Summa: 966 120 110

Teknisk nämnd 2021 2022 2023

Fastighetsunderhåll, återgår från ramökning 2020 -1000

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -2907

Ks § 232 2019/00364 Hyresavtal för rehabbadet Mariestads sjukhus, utökat behov 1450

Ks § 80 Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. (174 tkr 2020, 35 tkr 2021) 35

Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden från SN till TN. 180

LSS boende Solgläntan,förändring hyreskostnader enl. kalkyl. 200

Summa: -1042 -1000 0

Barn och utbildningsnämnd 2021 2022 2023

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -38

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN -97

Unau § 9 2019/00339 Familjecentralen pärlan, från UN till SN. -555

Summa: -690 0 0

Socialnämnd 2021 2022 2023

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -9

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN till KS. -129

Snau § 9 Organisationsförändring familjecentralen Pärlan, rambudget från UN till SN. 555

Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden, från SN till TN. -180

LSS boende Solgläntan, personalkostnader enl. kalkyl. 3900

MDM telefoner 350

Summa: 4487 0 0

Förändring politiska satsningar (tkr):

Socialnämnden 6000

Utbildningsnämnden 2000

Tekniska nämnden fastighetsunderhåll kvarstår 1000

Socioek. medel från KS till SN och UN -1200

Miljö och byggnadsnämnden, effektivisering 3% -245

Utdelning från Vänerenergi, 88% av 2 mkr -1760

Justering konjunkturbuffert -5795



 

 

 

Budgetunderlag, Vänsterpartiet, 
inför budget 2021 och plan 2022-
2023 

 
 

 

 
Datum: 2020-06-01 
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Budgetunderlag Vänsterpartiet  
inför budget 2021 och plan 2022-2023 
 
 
Inledning  
Utbrottet av Covid-19 förväntas innebära stora ekonomiska konsekvenser för samhället som 
helhet. I nuläget är det omöjligt att få en klar bild av effekterna på ekonomin, osäkerheten är stor. 
Så också när det gäller påverkan på Mariestads kommuns ekonomi. Vi vet till exempel inte idag 
hur nivån på arbetslöshet, försörjningsstöd och skatteunderlag kommer att påverkas. 
Nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor i Mariestad innebär att vi ställs inför ytterligare 
svårigheter. Osäkerheten är också stor vad gäller nivån på kommunala bidrag från staten. Vi kan 
idag heller inte veta om den antagna utvecklingen av Covid-19 stämmer. Mot den bakgrunden 
anser Vänsterpartiet att det måste finnas möjlighet/beredskap att justera budgeten för Mariestads 
kommun i höst.  

Vänsterpartiet har tidigare motionerat om en förändring i ”Policyn för verksamhets- och 
ekonomistyrning”. Där menar vi att en antagen budget, under vissa omständigheter, ska kunna 
revideras under hösten, och att det skrivs in i policyn. Vi menar att den motionen, som ännu ej 
behandlats av kommunfullmäktige, är mycket aktuell. 
 
Finansiella mål 
Finansiella målen har under åren skärpts, vilket vi tycker är positivt. Att ha ett resultatmål om 2 % 
av skatt och statsbidrag är nödvändigt, inte minst vid en hög investeringsvolym. Under flera år 
har kommunen haft svårt att nå soliditetsmålet. Vi anser det viktigt att målet om minskad 
lånefinansiering vid investeringar, uppnås. Det finns i budgetunderlaget förklaringar till att beslut 
fattats om ökade investeringar och därmed ökad låneram, men utvecklingen måste följas noga. Vi 
vill betona vikten av att uppnå en god ekonomisk hushållning. 
 
 
Befolkningsprognoser 
Budgeten för år 2021 och framåt bygger på SCB:s befolkningsprognos för de kommande åren. Vi 
noterar att den förväntade ökningen i befolkningen avviker kraftigt från de prognoser Mariestads 
kommun har i både Bostadsförsörjningsprogrammet och Översiktsplanen. Vi har vid flera 
tillfällen ifrågasatt att kommunens ledande styrdokument bygger på så olika antaganden. Risken 
finns att beräkningar av behovet av till exempel bostäder och välfärdstjänster inte blir korrekta. 
 
 
Skattehöjning mm 
Vi föreslår en skattehöjning om 50 öre, vilket ger ett tillskott om 26 058 tkr (2021), 26 943 tkr 
(2022) och 27 809 tkr (2023). Vidare föreslås en höjd utdelning från Vänerenergi för år 2021 med 
3 520 kr. Merparten av intäktsökningarna tillförs verksamheterna, dessutom höjs 
konjunkturbuffertfonden för Corona för år 2021. 
Socialnämnden 
En stor del av intäktsökningen tillförs socialnämnden. Socialnämnden, som under flera år haft en 
ansträngd ekonomi, måste ges rimligare förutsättningar att klara sitt välfärdsuppdrag. Det pågår 
ett arbete för att hitta andra/nya lösningar när det gäller placeringar, kostnadsnivån är dock 
fortfarande hög. Ett av problemen är att man i tidigare budgetar inte kompenserats fullt ut för 
dessa kostnader. Som beskrivits ovan förväntas också höga kostnader för försörjningsstöd. 
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Covid-19 har på ett brutalt sätt visat på nödvändigheten av trygga anställningsförhållanden inom 
omsorgen. Det är också viktigt att kunna vara lyhörda för brukarnas upplevelser och hur vi på 
bästa sätt ska ge omsorg och trygghet. 
 
 
Utbildningsnämnden 
Även utbildningsnämnden har ett viktigt välfärdsuppdrag. Vi ser bland annat elevhälsan och stöd 
till elever med särskilda behov som särskilt viktiga områden. En stor andel av barngrupperna i 
Mariestads förskola är större än vad Skolverket rekommenderar. Mariestad har fler barn per 
personal jämfört med riket. Vi ser därför ett fortsatt behov av att kommunen bevakar detta och, 
trots en ansträngd ekonomi, arbetar strategiskt för att barngrupperna i Mariestads förskolor ska 
bli mindre och personaltätheten öka.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Trots återkommande diskussioner om vikten att motarbeta psykisk ohälsa händer väldigt lite. 
Behovet ökar, inte minst i och efter utbrottet av Covid-19. Vi avsätter pengar för att en 
samordnare ska ansvara för frågorna. I en tidigare bifallen motion från Vänsterpartiet ska 
kommunen inleda samarbete med frivilligorganisationer. Vi tror att detta sammantaget kan ha 
betydelse för möjligheten att uppnå resultat i arbetet mot den ökande ohälsan hos både äldre och 
yngre. 
En aktiv fritid är också viktigt inte minst för att bekämpa ohälsa. Vi avsätter pengar för att inrätta 
ett fritidsbibliotek, till att minska avgifterna inom musikskolan och att göra simundervisning för 
6-åringar avgiftsfri. 
 

Vi vill se en kraftig förstärkning av det miljö- och klimatstrategiska arbetet. Vi anser att 
tjänsten som miljö- och klimatstrateg utökas till heltid. Tjänsten ska flyttas från miljö- och 
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen för att möjliggöra att på ett tidigt skede vara insatt i 
kommunens olika projekt. 
 
Vi föreslår att kommunen tar fram en grönstrukturplan med kartläggning av 
ekosystemtjänster. Vidare att kommunen tar fram en strategi för att kompensera för 
grönområden som tas i anspråk. Vi kommer att utveckla detta vidare i en motion. 
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BUDGET 2021 -2023

Nämnd Bokslut Budget

Budget 

underlag

Budget 

underlag Plan 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Kommunstyrelsen 121 204 127 051 131 193 131 419 130 467

Teknisk nämnd 168 895 176 329 172 330 171 194 169 482

Utbildningsnämnd 507 958 505 061 515 415 518 880 513 761

Socialnämnd 551 469 550 255 580 103 584 785 579 087

Miljö- och byggnadsnämnd 5 870 6 309 6 578 6 935 6 935

RÖS 26 477 27 400 28 200 29 050 29 900

Revision 938 900 900 900 900

Överförmyndare 1 713 1 525 1 525 1 525 1 525

Verksamhetens kostnader -1 384 524 -1 394 830 -1 436 245 -1 444 688 -1 432 058

Finansverksamhet 10 197 -3 210 -44 385 -71 450 -124 521

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 096 730 1 114 541 1 134 925 1 172 551 1 210 259

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR 296 722 315 530 375 391 378 611 382 168

Finansiella intäkter 12 861 12 000 15 520 12 000 12 000

Finansiella kostnader -13 754 -15 500 -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 18 232 28 531 30 206 31 023 31 849

Årets resultat i % av skatter o bidrag 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Finansiellt mål 2% 27 869 28 530 30 206 31 023 31 849

Befolkningsprognos 24 453 24 619 24 700 24 767

Förändring politiska satsningar (tkr):

Skattehöjning 50 öre -26 078

Utdelning Vänerenergi -3 520

Miljö och byggnadsnämnden effektivisering 1% -80

Socialnämnden 15 000

Utbildningsnämnden 7 000

Kommunstyrelsen 4 000

Ökning konjukturbuffert pga. Corona 3 157

Resultat ökning, 2% av skatter och bidrag 521
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 Spec. budget 2021-2023 2021 2022 2023

Budget Budget Plan

Kommunstyrelsen 2021 2022 2023

127 051 131 193 131 419

Föregående års ks reglering -8800 -8800 -8800

Personalkostnadsindex 1605 1637

Reformpaket -1400 -1100 0

Politiska satsningar 4000 600 0

Verksamhetsövergångar 966 120 70

KS Centralt avsatta medel 2500 2500 2500

Socioekonomiska insatser 1200 1200 1200

Effektivisering 1% -1029 -1031 -1022

E20 5100 5100 5100

131 193 131 419              130 467             

Budget Budget Plan

Teknisk nämnd 2021 2022 2023

176 329 172 330 171 194

Personalkostnadsindex 893 911

Hyresersättning 827 827

Reformpaket -1 917 -1 133

Verksamhetsövergångar -2 042 0 -                      

Effektivisering 1% -1 759 -1 741 -1 712

172 330 171 194 169 482

Budget Budget Plan

Utbildningsnämnd 2021 2022 2023

505 061 515 415 518 880

Personalkostnadsindex 8 956 9 136

Demografiberäkning 1 114

Reformpaket -900 -500 0

Politiska satsningar 7 000 0 0

Verksamhetsövergångar -690 0 0

Effektivisering 1% -5 127 -5 171 -5 119

515 415 518 880 513 761

Budget Budget Plan

Socialnämnd 2021 2022 2023

550 255 580 103 584 785

Personalkostnadsindex 11 063 11 284

Demografiberäkning 6 508 0

Hyresersättning 20 20

Reformpaket -1 533 -867

Politiska satsningar 15 000 0 0

Verksamhetsövergångar 4 487 0 0

Effektivisering 1% -5 697 -5 755 -5 698

580 103 584 785 579 087

Budget Budget Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2021 2022 2023

6 309 6 578 6 935

Personalkostnadsindex 349 356

Reformpaket

Verksamhetsövergångar 0 0 0

Effektivisering 1 % MTG nämnd -80

6 578 6 935 6 935

Budget Budget Plan

2021 2022 2023

RÖS 28200 29050 29900

Revision 900 900 900

Överförmyndare 1525 1525 1525

Summa förvaltningar 1 436 245 1 444 688 1 432 058
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Finansverksamhet 44 385 71 450 124 521

Demografiindex 0 9 080 12 600

Pott för löneökningar 11 573 13 689 50 689

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -10 000 -5 000 -7 000

Tillkommande kapitalkostnader 5 799 9 299 12 899

Internränta -20 832 -20 832 -20 832

PO-pålägg från verksamheten -355 000 -368 000 -380 000

Arbetsgivaravgifter 278 000 287 000 296 000

Konjukturbuffert 7 000 7 000 7 000

Justering konjunkturbuffert pga coronakrisen 12 105 19 576 32 495

Inflationsindex 7 000 7 000 7 000

Förvaltningsavgifter 250 250 250

Avs till pensioner efter 1998 58 731 61 468 63 354

Pensionsutbetalningar före 1998 35 288 33 615 33 610

Försäkring komplett pension 14 471 17 305 16 456

Summa nettokostnad 1 480 630 1 516 139 1 556 579

Budget Budget Plan

Resultatbudget (tkr) 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 510 000 515 000 520 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -1 920 630 -1 957 639 -1 999 579

Avskrivningar -70 000 -73 500 -77 000

Verksamhetens nettokostnader -1 480 630 -1 516 139 -1 556 579

Resultatbudget (tkr) forts.

Skatteintäkter 1 134 925 1 172 551 1 210 259

Generella statsbidragcirk 2017:06 & 2017:18 375 391 378 611 382 168

Välfärdsmiljarden

Finansiella intäkter 12 000 12 000 12 000

Utdelning Vänerenergi 3 520

Finansiella kostnader -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 30 206 31 023 31 849

Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 2,0% 2,0%

Kostnadsökning verksamheten 5,9% 2,4% 2,7%

Utveckling skatteeintäkter och statsbidrag 5,9% 2,7% 2,7%
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Budget för kassaflöde (tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Den Löpande Verksamheten

Årets resultat 30 206 31 023 31 849

Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 70 000 73 500 77 000

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 100 206 104 523 108 849

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager 10 000 5 000 7 000

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000

Medel från den löpande verksamh. 112 206 111 523 117 849

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinansierat -158 000 -59 000 -129 000

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinansierat -43 000 -53 000 -56 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -201 000 -112 000 -185 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 165 000 85 000 150 000

Amortering/ lösen av långfristiga skulder -26 000 -28 000 -30 000

Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 000 57 000 120 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -24 000 -11 500 -16 000

Årets Kassaflöde 26 206 45 023 52 849
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  Balansbudget (tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 1 754 800 1 740 300 1 792 300

Finansiella anläggningstillgångar 37 200 37 200 37 200

Bidrag till statlig infrastruktur 39 500 34 400 29 300

Summa anläggningstillgångar 1 831 500 1 811 900 1 858 800

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 40 000 35 000 28 000

Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800

Likvida medel 28 206 73 230 126 078

Summa omsättningstillgångar 158 006 198 030 243 878

SUMMA TILLGÅNGAR 1 989 506 2 009 930 2 102 678

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 30 206 31 023 31 849

Övrigt eget kapital 558 384 588 591 619 614

Summa eget kapital 588 591 619 614 651 462

Avsättningar

Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 200

Bidrag till statlig infrastruktur 42 500 31 000 15 000

Summa avsättningar 63 700 52 200 36 200

Skulder

Långfristiga skulder 1 107 100 1 164 100 1 284 100

Kortfristiga skulder 230 116 174 016 130 916

Summa skulder 1 337 216 1 338 116 1 415 016

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 989 506 2 009 930 2 102 678

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 533 367 514 839 496 862

bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 948 300 948 300 948 300

- varav borgen till kommunägda företag 895 500 895 500 895 500

Soliditet inkl pension 29,58% 30,83% 30,98%

Soliditet inkl pensionsskuld 2,78% 5,21% 7,35%
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Investeringsplan 2021-2023 Typ av investering 

Budget  

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Kommunstyrelsen Typ av investering 

Kommunstyrelsens investeringspott Att disponera 2 000 2 000 2 000

Industri och handel Tillväxt 37 000 9 000 7 000

Bostäder Tillväxt 11 500 7 000 7 000

Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 2 000

Katthavsviken Tillväxt

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

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor Tillväxt 1 000 39 000

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor Tillväxt 1 000 10 000 45000

Utbildningsnämnden Typ av investering 

Utbildningsnämndens investeringspott Att disponera 1 000 1 000 1 000

Socialnämnden Typ av investering 

Socialnämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 000 1 000

Tekniska nämnden skattefinansierat Typ av investering 

Tekniska nämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 500 1 500

Fastigheter

Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön Reinvestering 13 000 7 000 5 000

Ishallen Reinvestering/Ambitionshöjande 3 000

Kronoparks förskola Tillväxt 57 000

Ombyggnad Vadsbo/Tuna/Centralkök Reinvestering/Tillväxt 7 000

Gator/Allmän plats

Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn Reinvestering 13 500 10 000 13 500

Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats Ambitionshöjande 6 000 6 000 6 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar VA

Förnyelse Ledningsnät Reinvestering 18 000 11 000 11 000

Renovering och Modernisering Pumpstationer/VA-verk Reinvestering 3 000 3 000 3 000

Utvecklingsinvesteringar VA

Mariestads avloppsreningsverk Reinvestering/Tillväxt 0 15 000 15 000

Lindholmens vattenverk Reinvestering/Tillväxt 11 000 17 500

Reservvatten Mariestad-Gullspång Ambitionshöjande 0 3 000

Överföringsledning Lugnås-Mariestad Reinvestering/Tillväxt 0 0 20 000

Nyanslutningar Ambitionshöjande/Tillväxt 7 000 4 000 1 000

VA - Exploatering Bostärder, Industri, Handel Tillväxt 4 000 3 000 3 000

Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 158 000   58 500    129 000  

Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 43 000     53 500    56 000    

Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 201 000 112 000 185 000
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Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsenämnden 2021 2022 2023

Uppräkning SKL och medlemskap 40 50 40

Ks§ 2013/420 KPI uppräkning drift och skötselavtal 70 70 70

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -102

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN 226

AÖS utbetalning upphör, ev. beslut tas under 2020. Budget hos Mark och expl. 732

Summa: 966 120 110

Teknisk nämnd 2021 2022 2023

Fastighetsunderhåll, återgår från ramökning 2020 -1000

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -2907

Ks § 232 2019/00364 Hyresavtal för rehabbadet Mariestads sjukhus, utökat behov 1450

Ks § 80 Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. (174 tkr 2020, 35 tkr 2021) 35

Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden från SN till TN. 180

LSS boende Solgläntan,förändring hyreskostnader enl. kalkyl. 200

Summa: -2042 0 0

Barn och utbildningsnämnd 2021 2022 2023

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -38

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN -97

Unau § 9 2019/00339 Familjecentralen pärlan, från UN till SN. -555

Summa: -690 0 0

Socialnämnd 2021 2022 2023

Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -9

Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN till KS. -129

Snau § 9 Organisationsförändring familjecentralen Pärlan, rambudget från UN till SN. 555

Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden, från SN till TN. -180

LSS boende Solgläntan, personalkostnader enl. kalkyl. 3900

MDM telefoner 350

Summa: 4487 0 0

Förändring politiska satsningar (tkr):

Skattehöjning 50 öre -26 078

Utdelning Vänerenergi -3 520

Miljö och byggnadsnämnden effektivisering 1% -80

Socialnämnden 15 000

Utbildningsnämnden 7 000

Kommunstyrelsen 4 000

Ökning konjukturbuffert pga. Corona 3 157

Resultat ökning, 2% av skatter och bidrag 521
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Budget 2021 för Mariestads kommun med 
flerårsplan 2022-2023 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2021 samt flerårsplan för åren 
2022-2023 i enlighet med majoritetens förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut budgetramar till nämnderna för 
åren 2022-2023 som en del av flerårsplanen. Nämndernas budgetramar kan 
komma att förändras/justeras mellan åren 2022-2023 utifrån demografiska 
förändringar enligt beslutad resursfördelningsmodell. Eventuella 
förändringar/justeringar kommer att hanteras i kommande års 
budgetbeslut.  

3. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt 
att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2021 med totalt 
200 miljoner kronor. 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 

2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp de belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2021. 

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

6. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

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

8. Ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten för hyror, 
kapitalkostnader och förändringar inom reformpaket till berörda nämnder 
under år 2021. 

9. HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för riktade insatser till 
berörda nämnder under år 2021.           

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskriver 

budgetprocessen. Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av 
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kommunchefens ledningsgrupp och överlämnas till den politiska 

beslutsprocessen. Överlämning genomfördes den 13 maj.  

Nytt för årets budgetprocess är att nämnderna kommer att erhålla en 

budget för två år. Däremot kommer den totala budgeten att beslutas av 

kommunfullmäktige varje enskilt år vilket är förenligt med kommunallagen. 

Nämndernas budgetramar kommer att variera utifrån demografiska 

förändringar. Resursfördelning utifrån demografi fördelas till 

socialnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Beslut om 

riktlinjer för resursfördelning fattades i samband i mål- och budget 2020-

2022.  

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 

Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och 

investeringsbudget för Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan 

för 2022-2023.  

Underlag för beslut 

Majoritetspartiernas ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 

Kristdemokraterna) förslag till budget för Mariestads kommun år 

2021 samt flerårsplan 2022-2023. 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26     
      
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
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 Christina Olsson 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

 

Budget 2021 för Mariestads kommun med 
flerårsplan 2022-2023 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2021 samt 

flerårsplan för åren 2022-2023 i enlighet med majoritetens 

förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 

2021 har rätt att nyupplåna, dvs, öka kommunens skulder under 

år 2021 med totalt 200 miljoner kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 

2021 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp de belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2021. 

4. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut 

i kommunfullmäktige § 104/17 

5. Skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26. 

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

Bakgrund 

Majoritetspartierna ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 

Kristdemokraterna) har upprättat ett förslag till drift – och 

investeringsbudget för Mariestads kommun år 2021 samt flerårsplan 

för 2022-2023. 

Underlag för beslut 

Majoritetspartiernas ( Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt 

Kristdemokraterna) förslag till budget för Mariestads kommun år 

2021 samt flerårsplan 2022-2023. 



 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14  

Christina Olsson 

Ekonomichef 
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Syftet med dagen

• Att ge förtroendevalda ett underlag inför det politiska 
arbetet med mål och budget 2021-2023

• Visa vilka utmaningar och möjligheter vi ser för att klara 
uppdraget i framtiden utifrån kommunfullmäktiges mål.
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Agenda budgetöverlämning

• Inledning 
• Benchmarking
• Budgetunderlaget 2021-2023
• Investeringar 2021-2023 
• Överlämning av budgetunderlaget till den politiska beslutsprocessen
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Inledning
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Styrmodellen
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Kommunfullmäktiges beslutade 
mål för åren 2020-2022

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

2. Mariestad – en trygg kommun för alla

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

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

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun
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Styrmodellen - mandathjul
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Benchmarking
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Varför benchmarking?

• Benchmarking är ett begrepp för att använda de kunskaper som finns om 
verksamheten. Det innebär att man är ödmjuk och inser att det alltid finns 
andra som kan göra saker bättre. Benchmarking är en metodik att använda 
de goda förebilderna. Andras lösningar kan även sporra till att själv bli 
bättre.

• För att genomföra benchmarking bör dessa steg ingå:
1. Organisera och planera
- Vem/vilka ska genomföra benchmarking? 
- När ska benchmarking genomföras?
2. Samla in data
3. Analysera data
4. Agera utifrån resultatet och genomföra aktiviteter



Nyckeltal bibliotek
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Analys bibliotek

• Mariestad har en 22% lägre kostnad per invånare än riket vilket betyder att 
verksamheten bedrivs relativt kostnadseffektivt. 

• Mariestad har öppet färre timmar än riket men fler timmar än både 
Töreboda och Gullspång. Öppettiderna har förändrats under slutet av 2019, 
i och med söndagsöppet, vilket kommer att göra att Mariestad hamnar runt 
snittet i landet.

• Mariestad har färre antal aktiva låntagare/1000 invånare än både riket och 
Töreboda och Gullspång. En förklaring skulle kunna vara åldersstrukturen, 
Mariestad har en yngre befolkning än både Töreboda och Gullspång. Utbud 
av andra fritidsaktiviteter skiljer också mellan kommunerna. De ökade 
öppethållandet på helgen skulle kunna få en effekt på antalet aktiva 
låntagare och det kommer att analyseras vidare vid nästa jämförelse.
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Nyckeltal fritidshem

Fritidshem Kostnad/elev

Inskrivna 
barn/årsarbetare 
oavsett regi

Årsarbetare med 
ped.högskoleexamen

Ludvika 29 268 26,1 29,0%

Avesta 30 122 16,4 14,7%

Gullspång 36 300 23,6 36,4%

Lindesberg 37 515 20,7 26,3%

Mariestad 37 698 23,5 48,5%

Kiruna 37 853 19,1 24,8%

Riket 39 283 20,5 37,1%

Finspång 41 532 19,9 39,5%

Kristnehamn 42 079 18,7 46,7%

Töreboda 43 421 17,7 37,2%

Nybro 45 241 18,1 68,1%
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Analys fritidshem

• Mariestads kommun har en kostnad per inskriven elev i fritidshem som 
ligger under riket. 

• Vid nedbrytning av kostnaderna framkommer att Mariestad har en lägre 
personalkostnad än jämförbara kommuner och att satsningen på att 
samutnyttja skollokalerna vid de nya skolorna ger ett bättre resultat när det 
gäller kostnader för lokaler. 

• Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen är högre än riket, men 
eftersom det är nytt med krav på examen även i fritidshem kan denna siffra 
komma att bli ännu bättre för alla kommuner när Skolverket tittat på allas 
ansökningar om legitimationer. 

• Mariestad har ett högt inskrivningstal i fritidshem vilket kan förklaras med ett 
flertal fritidshem i kransorterna där eleverna är inskrivna längre tid då det 
kan vara längre till hemmet och vårdnadshavarna har längre resväg till 
arbetet.
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Nyckeltal förskola

Förskola Kostnad/inskrivet barn
Heltidstjänster med 

legitimation
Inskrivna barn per 

årsarbetare

Söderhamn 126 097 42% 5,5

Karlskoga 138 728 45% 5,7

Gällivare 139 293 31% 4,7

Töreboda 140 554 48% 5,1

Klippan 147 690 44% 5,7

Mariestad 147 711 62% 5,3

Gullspång 148 487 34% 4,3

Kristinehamn 154 031 54% 5,0

Riket 154 667 43% 5,1

Härnösand 164 396 57% 4,8

Tranås 180 168 54% 4,6

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Analys förskola

• Förskolan i Mariestad har relativt låg kostnad per inskrivet barn jämfört med 
liknande kommuner, men samtidigt har förskolan högre andel heltidstjänster 
med legitimation. 

• Detta hör samman med att Mariestads kommun sedan tidigare haft ett krav 
på att alla barnskötartjänster som blev vakanta skulle ersättas med 
förskollärare. Sedan något år tillbaka har detta ändrats till att det i Mariestad 
ska vara minst 75 % förskollärare. Till det målet har vi en bit kvar. 

• Trots att Mariestad har hög andel utbildad personal har inte kommunen 
höga personalkostnader. 

• Om man bryter ned kostnaderna inom förskolan ser man att Mariestad 
istället har en högre andel lokalkostnader än övriga kommuner i 
jämförelsen. Detta hör samman med att Mariestad satsat på sina förskolor 
och erbjuder renoverade och relativt nya lokaler i stort sett i hela 
kommunen. Även förhyrda lokaler är på flera håll renoverade. Att ha hyrda 
lokaler istället för kommunalt ägda kan bidra till en fördyring av 
lokalkostnaderna.
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Nyckeltal grundskola

Grundskola Kostnad/elev åk1-9
Lärare med 
pedagogisk examen

Elever som klarat 
kunskapskraven i 
alla ämnen åk9

Elever i åk6 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen

Karlskoga 97 117 84,0% 67,6% 63,4

Kristinehamn 99 692 80,3% 69,2% 71,5

Arvika 104 634 89,7% 75,8% 82,5

Mariestad 107 043 82,1% 75,0% 76,7

Leksand 110 140 80,3% 73,0% 77,4

Riket 113 681 83,2% 73,5% 75,9

Östhammar 116 986 80,4% 63,2% 74,9

Tidaholm 119 255 87,8% 76,5% 70,6

Töreboda 128 913 76,1% 64,0% 55,3

Avesta 130 360 72,1% 54,6% 66,7

Gullspång 131 392 73,3% 58,3% 56,3
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Analys grundskola

• Mariestads kommuns grundskolor ligger strax under riksgenomsnittet 
när det gäller kostnad per elev. I dessa siffror ingår inte kostnader för 
fritidshem. 

• Till statistiken bör även siffran för antal elever per årsarbetare 
medräknas då Mariestad har ett lågt antal elever per årsarbetare i 
jämförelse med liknande kommuner. Detta hänger samman med att det 
är 11 skolenheter i Mariestads kommun och att flera jämförande 
kommuner har färre skolenheter där det går att göra större klasser.

• När det gäller resultaten för elever som klarar kunskapskraven i alla 
ämnen i åk 6 och 9 har den differens som syntes i föregående års 
resultat nu förbättrats och ligger väl till jämfört med övriga kommuner, 
men det finns mer arbete att göra här för att eleverna sak nå ännu högre 
resultat. Att ha tillgång till behöriga lärare är en nyckelfaktor för att 
eleverna ska nå högre resultat.
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Nyckeltal gymnasiet

Gymnasiet Kostnad/elev Kostnad/elev totalt
Lärare med 
ped.högskoleutb

Elever i 
kommunal skola

Elever med 
examen 
inom 3 år

Mariestad 112 976 109 107 79,9% 726 69,5%

Riket 116 702 113 114 81,9% 64,3%

Kristinehamn 125 907 115 869 73,3% 615 60,3%

Skara 127 162 121 199 73,3% 689 58,6%

Ystad 131 486 119 578 79,8% 1579 64,9%

Karlshamn 132 857 130 447 76,3% 991 69,8%

Leksand 133 074 140 014 82,0% 524 73,8%

Mora 136 230 135 895 78,9% 1009 55,9%

Falköping 143 782 130 314 77,2% 1037 71,7%

Båstad 146 361 137 466 92,2% 217 48,4%

Simrishamn 148 175 125 601 77,2% 323 60,6%

Töreboda 207 246 122 361 59,6% 41 0,0%

Gullspång 330 222 130 399 0,0% 18 0,0%
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Analys gymnasiet

• Gymnasiet i Mariestad har låga kostnader i jämförelse med andra liknande 
kommuner.

• Programutbudet med 11 nationella program i relation till jämförbara 
kommuner är högt. 

• Likaså håller gymnasiet en hög andel utbildad personal, men har tappat 
några andelar de senaste åren. Ju fler obehöriga som anställs desto lägre 
lönekostnader, men samtidigt riskerar elevernas resultat att sjunka om det 
inte är möjligt att anställa behöriga lärare.  

• Examensresultaten ligger ännu kvar på en nivå högre än riket, även om det 
finns utvecklingspotential att nå ännu högre. 
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Nyckeltal IFO – barn och unga

Individ- och 
familjeomsorg

Kostnad familje- och 
HVB-hem barn och 
unga, kr/inv 0-20 år

Kostnad barn och 
ungdomsvård kr/inv

Ekerö 3 260 1 259
Ulricehamn 3 660 1 202
Laholm 4 656 1 586
Vallentuna 4 794 1 790
Gällivare 5 464 1 309
Sölvesborg 6 185 1 824
Riket 6 204 2 158
Sjöbo 6 510 1 799
Mariestad 7 268 1 995

Gullspång 9 171 2 269

Töreboda 12 242 3 851

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Analys IFO - barn och unga

• Relativt höga kostnader för placering av barn och unga

• Den totala kostnaden för barn- och ungdomsvården i Mariestad fördelat per 
invånare är jämförbar med liknande kommuner.

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Nyckeltal ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt 
bistånd

Kostnad 
ekonomiskt 

bistånd, kr/inv

Invånare som 
någon gång 
under året 

erhållit 
ekonomiskt 

bistånd, andel 
(%)

Vuxna 
biståndsmottagare 

med långvarigt 
ekonomiskt 

bistånd, andel (%)

Gällivare 474 1,5 14
Mariestad 623 2,4 21,9
Sölvesborg 687 2,7 17,3
Ulricehamn 763 2,7 27,9
Töreboda 826 5,9 18,2
Ekerö 840 2,9 35,4
Sjöbo 889 2,7 20,4
Vallentuna 910 1,8 32,5
Gullspång 1 016 6,5 20,7
Laholm 1 310 3,6 35,5
Riket 1 388 3,9 18,2
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Analys ekonomiskt bistånd

• Relativt sett har Mariestad mycket låga kostnader för ekonomiskt bistånd.

• Relativt låg andel av befolkningen som erhållit ekonomiskt bistånd 2018.

• Även relativt låg andel vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd.

• Sammantaget bedöms denna verksamhet bedrivas kostnadseffektivt.
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Nyckeltal LSS

LSS
Kostnad 

funktionsnedsättning 
LSS boende kr/brukare

Invånare med insatser 
enligt LSS, andel

Tranås 560 088 0,97
Töreboda 782 679 1,18
Nybro 798 833 0,96
Mariestad 859 510 0,80
Karlskoga 860 730 0,79
Gullspång 868 278 0,87
Härnösand 906 599 1,17
Riket 1 027 271 0,72
Avesta 1 035 604 0,57
Östhammar 1 057 244 0,58
Ludvika 1 126 931 0,73
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Analys LSS

• Mariestad har en relativt låg kostnad för LSS-boende per brukare (plats).

• Även andelen invånare med LSS-insatser är i denna jämförelse relativt låg.

• Enskilda individer kan i perioder bidra till höga kostnader som är svåra att 
både förutse och påverka för den enskilda kommunen. 

• Sammantaget bedöms denna verksamhet bedrivas kostnadseffektivt.
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Nyckeltal äldreomsorg 

Äldreomsorg
Kostnad 

äldreomsorg 
kr/inv 65+

Kostnad 
äldreomsorg 

kr/inv 80+

Andel invånare 
65+ (%)

Mariestad 55 823 206 062 26,0
Östhammar 57 814 233 746 26,8
Härnösand 60 780 237 412 25,8
Karlskoga 61 019 227 016 24,6
Riket 62 046 241 908 20,0
Tranås 63 240 209 228 24,3
Ludvika 63 359 238 165 24,1
Nybro 64 129 225 941 24,6
Töreboda 64 286 267 251 25,3
Avesta 65 430 249 794 24,5
Gullspång 67 429 281 706 30,6
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Nyckeltal hemtjänst

Hemtjänst
Kostnad 

hemtjänst kr/inv
65+

Brukarbedömning 
hemtjänst 

äldreomsorg -
helhetssyn andel 

(%)

Invånare 65+ 
andel (%)

Östhammar 15 854 91 26,8
Avesta 19 033 86 24,5
Ludvika 20 696 89 24,1
Riket 21 050 88 19,9
Karlskoga 23 720 95 24,6
Härnösand 24 223 86 25,8
Tranås 26 875 90 24,3
Mariestad 27 470 93 26,0
Nybro 27 534 93 24,6
Töreboda 27 992 98 25,3
Gullspång 29 887 92 30,6
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Nyckeltal särskilt boende

Särskilt boende
Kostnad säbo
äldreomsorg 

kr/inv 65+

Brukarbedömning 
särskilt boende 

äldreomsorg 
helhetssyn, andel 

(%)

Invånare 65+ i 
särskilda 

boende former

Mariestad 22 765 81 2,6
Gullspång 25 853 93 2,0
Nybro 30 329 83 2,4
Tranås 30 608 83 4,2
Töreboda 30 811 97 3,0
Karlskoga 30 986 82 3,5
Härnösand 31 478 79 2,9
Riket 35 268 81 4,0
Östhammar 37 205 76 4,2
Ludvika 40 064 89 5,2
Avesta 40 600 76 4,1
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Analys äldreomsorg 

• Den totala kostnaden för äldreomsorgen i Mariestad (hemtjänst och särskilt 
boende) är mycket låg. Detta trots att det är en relativt hög andel personer i 
befolkningen som är över 65 år. Sammantaget bedöms denna verksamhet 
bedrivas kostnadseffektivt.

• Kostnaden för hemtjänsten i Mariestad är hög i jämförelse med liknande 
kommuner. Även brukarnöjdheten för hemtjänsten är hög. Orsaken är den 
höga andelen hemtjänsttagare i jämförelse med övriga kommuner. 

• Kostnaden för särskilt boende i Mariestad är mycket låg. 2018 är Mariestad 
den sjätte billigaste kommunen i riket på särskilt boende! Sambandet mellan 
den låga andelen i särskilt boende och den relativt låga brukarnöjdheten 
kan vara en del i förklaringen till den mycket låga kostnaden per invånare.
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Hur går vi vidare?

• Bibliotek: 
Undersök om de ökade öppethållandet på helgen får en effekt på antalet aktiva 
låntagare analysera vidare vid nästa jämförelse.

• Utbildning:
Pågående uppdrag till fortsatt genomlysning. Extern granskare utreder.

• Äldreomsorg:
För att avgöra orsaken till kostnadsläget för hemtjänsten krävs en fördjupad 
analys av bland annat genomsnittligt antal beviljade hemtjänsttimmar per 
brukare och månad samt andelen hemtjänsttagare med stor omfattning (timmar 
och/eller insatser).  Även antalet avslag behöver analyseras.
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Budgetunderlaget
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Planeringsförutsättningar
• Effektivisering om 1 procent per nämnd och per år. 

• Uppräkning av personalindex om 2 procent och riktade insatser 0,3 procent. 
Personalindex om 2 procent fördelas ut till nämnderna för åren 2021 och 
2022. För planperioden budgeteras den centralt inom finansförförvaltningen. 
Riktade insatser budgeteras hos HR-chefen. 

• Uppräkning av övriga kostnader med inflationsindex om 1 procent. Övriga 
kostnader består bl. a av hyror, köpta tjänster, inköp av material mm. 
Inflationsindex fördelas ut till nämnderna för åren 2021 och 2022. För 
planperioden budgeteras den centralt inom finansförvaltningen. 

• Skatt och statsbidragsberäkning enligt SCB:s befolknings prognos. 

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

14 mkr per år

23,5 mkr per år i 2 %
3,4 mkr per år i 0,3 %

7 mkr per år
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Planeringsförutsättningar
• Uppdraget är att redovisa en kartläggning över möjliga arbetssätt som kan 

förändras med stöd av digitalisering. Kartläggningen ska även omfatta 
möjliga besparingseffekter. 

• Uppdraget är att redovisa möjliga samverkansområden med andra 
kommuner och organisationer. Samverkansområden ska omfatta möjliga 
besparingseffekter. 

• Uppdraget är att med utgångspunkt från benchmarkingen som redovisas i 
omvärldsanalysen analysera vidare de redovisade avvikelserna per 
verksamhet.

• Revidering av reformpaketet
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Budgetunderlaget som presenterades vid budgetupptakt
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Ekonomiska utvecklingen
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Rekordsnabb försvagning på 
arbetsmarknaden

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Rekordsnabb BNP rekyl antas
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Långvarig lågkonjunktur trots 
snabb vändning
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Coronascenario bakom kalkylerna

– Smittspridningen antas mattas av mot slutet av 
sommaren

– Nuvarande restriktioner ligger kvar och trappas av 
under sommaren

– Vårdbehoven antas vara förhöjda i riket, men minska 
under sommaren

– Inga nya vågor av smittspridning antas ske
– Samhället återgår till ett mer normalt läge i höst
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Skatteunderlagets utveckling
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Nya statsbidrag

2020 2021 2022 2023
Extra april 25,0 mkr 

(1017 kr/inv)
20,7 mkr 
(841 kr/inv)

20,6 mkr
(834 kr/inv)

20,5 mkr
(828 kr/inv)

Januari 8,3 mkr
Febr 4,1 mkr
Totalt nytt 37,4 mkr 20,7 mkr 20,6 mkr 20,5 mkr
Prognos 
kompensation

509 kr/inv
(12,5 mkr)

-101 kr/inv -100 kr/inv -99 kr/inv

740 kr/inv 734 kr/inv 728 kr/inv
Totalt 50 mkr 18,2 mkr 18,1 mkr 18,0 mkr

Antal inv 24 543 24 619 24 700 24 767
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Härledning av budgetunderlaget
Nämnd Finans- Personal- Hyres- Demografi Verksamhets- Reformpaket Effektiv. Budget 

förändringar index index förändringar 1%
(tkr) 2020 2021
Kommunstyrelsen 127 051 1 605 966 -1 400 -1 086 127 135
Teknisk nämnd 176 329 893 827 -2 042 -1 917 -1 759 172 330
Utbildningsnämnd 505 061 8 956 1 114 -690 -900 -5 127 508 415
Socialnämnd 550 255 11 063 20 6 508 4 487 -1 533 -5 697 565 103
Miljö- och byggnadsnämnd 6 309 349 6 658
RÖS 27 400 800 28 200
Revision 900 900
Överförmyndare 1 525 1 525
Reformpaket, utfördelat på nämnder 0 0
Verksamhetens kostnader -1 394 830 0 -22 867 -847 -7 622 -3 521 5 750 13 669 -1 410 268

0
Finansverksamhet -3 210 -38 024 -41 234

0
Skatteintäkter enl. riksprognos SKL 1 114 541 -5 694 1 108 847
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL 315 530 59 862 375 391
Finansiella intäkter 12 000 0 12 000
Finansiella kostnader -15 500 500 -15 000
Årets resultat 8 531 19 685

Varav försäljningsintäkter 20 000 -10 000

Årets resultat 28 531 29 685

Budget
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Budget sammanställning

Nämnd Bokslut Budget
Budget 

underlag
Budget 

underlag Plan 
(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Kommunstyrelsen 121 204 127 051 127 186 127 406 126 448
Teknisk nämnd 168 895 176 329 172 330 171 194 169 482
Utbildningsnämnd 507 958 505 061 508 415 511 880 506 761
Socialnämnd 551 469 550 255 565 103 569 785 564 087
Miljö- och byggnadsnämnd 5 870 6 309 6 658 7 015 7 015
RÖS 26 477 27 400 28 200 29 050 29 900
Revision 938 900 900 900 900
Överförmyndare 1 713 1 525 1 525 1 525 1 525
Verksamhetens kostnader -1 384 524 -1 394 830 -1 410 319 -1 418 755 -1 406 119

Finansverksamhet 10 197 -3 210 -41 234 -70 979 -123 207

Skatteintäkter enl. riksprognos SKL 1 096 730 1 114 541 1 108 847 1 145 608 1 182 450
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL 296 722 315 530 375 391 378 611 382 168
Finansiella intäkter 12 861 12 000 12 000 12 000 12 000
Finansiella kostnader -13 754 -15 500 -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 18 232 28 531 29 685 30 485 31 292
Årets resultat i % av skatter o bidrag 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Finansiellt mål 2% 27 869 28 530 29 685 30 484 31 292

Befolkningsprognos 24 453 24 619 24 700 24 767
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Resultatbudget
Budget Budget Plan

Resultatbudget (Tkr) 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 510 000 515 000 520 000
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -1 891 553 -1 931 234 -1 972 326
Avskrivningar -70 000 -73 500 -77 000

Verksamhetens nettokostnader -1 451 553 -1 489 734 -1 529 326

Resultatbudget (tkr) forts.
Skatteintäkter enl. riksprognos SKL cirk 2017:06 & 20 1 108 847 1 145 608 1 182 450

Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL cirk 2017   375 391 378 611 382 168
Välfärdsmiljarden
Finansiella intäkter 12 000 12 000 12 000
Finansiella kostnader -15 000 -16 000 -16 000

Resultat före extraordinära poster 29 685 30 485 31 292

Årets resultat 29 685 30 485 31 292
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Stor osäkerhet

• I skatteprognosen utifrån SKR scenarion

• Ökat på konjunkturbufferten med följande :
– 2021 från 7 mkr till 16 mkr
– 2022 från 7 mkr till 26 mkr
– 2023 från 7 mkr till 38 mkr

• Djupare lågkonjunktur kan ge ökade kostnader inom bl a 
– Ökade kostnader inom försörjningsstöd och placeringar
– Minskad etablering av företag
– Minskad försäljning av tomter mm
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Verksamhetsförändringar -
utökningar

• LSS-boende, solgläntan 3900 tkr och ökad 
hyra 200 tkr till tekniska nämnden.

• MDM telefoner till Socialnämnden 350 tkr

• Hyresavtal rehabbadet 1 450 tkr till Tekniska 
nämnden
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Investeringsbudgeten – inriktning

 Fokus på Tillväxt
 Verksamhetsområden och industrimark
 Bostadsområden
 Skolor/Förskolor

 Optimera våra tillgångar
 Fastigheter
 Infrastruktur (Gator, VA)
 Offentliga rummet

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023

1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning
2. Mariestad – en trygg kommun för alla
3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun
4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande
5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun



Investeringar uppdelad

Investeringsplan 2021-2023 Typ av investering 

Budget  
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Kommunstyrelsen Typ av investering 
Kommunstyrelsens investeringspott Att disponera 2 000 2 000 2 000
Industri och handel Tillväxt 37 000 9 000 7 000
Bostäder Tillväxt 11 500 7 000 7 000
Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 2 000
Katthavsviken Tillväxt
Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov Tillväxt/Reinvestering 1 000 1 000 1 000
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor Tillväxt 1 000 39 000
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor Tillväxt 1 000 10 000 45000

Utbildningsnämnden Typ av investering 
Utbildningsnämndens investeringspott Att disponera 1 000 1 000 1 000

Socialnämnden Typ av investering 
Socialnämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 000 1 000

Tekniska nämnden skattefinansierat Typ av investering 
Tekniska nämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 500 1 500
Fastigheter
Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön Reinvestering 13 000 7 000 5 000
Ishallen Reinvestering/Ambitionshöjande 3 000
Kronoparks förskola Tillväxt 57 000
Ombyggnad Vadsbo/Tuna/Centralkök Reinvestering/Tillväxt 7 000
Gator/Allmän plats
Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn Reinvestering 13 500 10 000 13 500
Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats Ambitionshöjande 6 000 6 000 6 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar VA
Förnyelse Ledningsnät Reinvestering 18 000 11 000 11 000
Renovering och Modernisering Pumpstationer/VA-verk Reinvestering 3 000 3 000 3 000
Utvecklingsinvesteringar VA
Mariestads avloppsreningsverk Reinvestering/Tillväxt 0 15 000 15 000
Lindholmens vattenverk Reinvestering/Tillväxt 11 000 17 500
Reservvatten Mariestad-Gullspång Ambitionshöjande 0 3 000
Överföringsledning Lugnås-Mariestad Reinvestering/Tillväxt 0 0 20 000
Nyanslutningar Ambitionshöjande/Tillväxt 7 000 4 000 1 000
VA - Exploatering Bostärder, Industri, Handel Tillväxt 4 000 3 000 3 000
Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 158 000     58 500       129 000    
Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 43 000       53 500       56 000       
Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 201 000 112 000 185 000

2020-05-14



Elevdemografi

Totalt antal elever per läsår i Mariestads kommun de senaste tre åren samt prognos närmaste åren utifrån de barn som är bosatta inom kommunen. 
Tjugotvå elever som söker till Lillängsskolan, 40 elever till Ekhamraskolan samt 25 % av Hasslerörs elevantal till Torsö friskola är borträknade från 
prognosen per år. Källa Procapita sept 2019-jan2020
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Högelidsskolans demografi f-6

Antal elever totalt per läsår i upptagningsområdets skola de senaste tre åren samt prognos närmaste fem 
åren utifrån de barn som är bosatta inom upptagningsområdet. I snitt är det 10 elever från upptagningsområdet som börjar i friskolan Lillängsskolans 
förskoleklass. Dessa är borträknade från prognosen. Dessutom är det i snitt 4 elever från Hasslerörs upptagningsområde som börjar på Högelidsskolan. 
Dessa är medräknade i prognosen. Källa Procapita jan 2020
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Högelidsskolans demografi 7-9

Antal elever totalt per läsår i upptagningsområdets skola de senaste tre åren samt prognos närmaste fem åren utifrån de 
barn som är bosatta inom upptagningsområdet. I snitt är det 20 elever från upptagningsområdet 
som börjar i Ekhamra friskola. Dessa är borträknade från prognosen. Källa Procapita jan 2020
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Investerings- och 
exploateringsredovisning

2021 2022 2023
Investeringar. 
skattefinansierad
verksamhet

107,5 40,5 115,0

Investeringar. 
taxefinansierad
verksamhet

43,0 53,5 56,0

Investering 
exploaterings-
verksamhet

50,5 18,0 14,0

Total 
investeringsnivå

201,0 112,0 185,0

2020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Låneskuldutvecklingen

Låneskuldsutveckling, belopp mkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Skattefinansierade investeringar 475 539 631 774 878 925 1 014
Taxefinansierade investeringar 192 205 235 235 278 331 387
E20 0 0 0 7 25 10 15
Totalt lån 667 744 866 1 016 1 181 1 266 1 416
Förändring av lån 186 77 122 150 165 85 150
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God ekonomisk hushållning

Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning

Resultat ska vara minst två procent över mandatperioden

Resultatmål 2020 2021 2022

1 % 2,0 2,0 2,0
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning

Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet 
( inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång.

Soliditet 2020 2021 2022 2023

Inklusive hela 
pensionsskulden

-1 % 3% 5% 7%

Exkl ansvars-
förbindelsen

29% 30% 31% 31%
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering.

– Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 miljoner kronor 
(2020-2022)

– Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och totalinvesteringsram om 216 miljoner kronor 
(2020-2022)

– Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 
miljoner kronor och är fördelade enligt:

• Mariestads kommun 486 miljoner kronor
• Mariehus Fastigheter AB 170 miljoner kronor
• VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88%)
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering.

– Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 miljoner kronor 
(2020-2022)

Skattefinansierade
investeringar (mkr)

2020 2021 2022 Totalt

149,0 158,0 58,5 365,5
MÅL 270,0
Avvikelse - 95,5
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering.

– Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och totalinvesteringsram om 216 miljoner kronor 
(2020-2022)

Skattefinansierade
investeringar (mkr)

2020 2021 2022 Totalt

66,2 43,0 53,5 162,7
MÅL 216,0
Avvikelse + 53,3
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Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 
ekonomisk hushållning
Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering.

– Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 
miljoner kronor och är fördelade enligt:

• Mariestads kommun 486 miljoner kronor
• Mariehus Fastigheter AB 170 miljoner kronor
• VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88%)

Total inv. ram (mkr) 2020 2021 2022 Totalt
Mariestad kommun 215,2 201,0 112,0 528,2
Avvikelse 42,2
Mariehus Fast. AB 170,0
Avvikelse 0
VänerEnergi AB 53,5 50,0 50,0 153,8 – 88 % 135 mkr
Avvikelse 02020-05-14 Budgetöverlämning 2021-2023



Sammanfattning finansiella målen 
utifrån budgetunderlaget

• Resultatmålet beräknas att uppnås

• Soliditetsmålet beräknas att uppnås

• Totalt investeringsnivå är 528,2 miljoner kronor,  vilket är 42,2 miljoner mer 
än investeringsmålet. Förklaringen är främst en ökad satsning på tillväxt, 
genom utökad exploateringsbudget. En ökad exploatering medför ökade 
försäljningsintäkter samt ökade skatte- och statsbidragsintäkter i framtiden.
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Budgetprocessen 2020

• 14 januari beslut av 
planeringsförutsättningar, 
budgetberedning (Ksau)

• 19 februari budgetupptakt, 
• Arbete i ledningsgrupp och 

uppdrag
• 13 maj
• 27 maj Ksau
• 1 juni Ks
• 15 juni KF
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Budgetunderlag till budget 2021 och plan 2022-2023 

Inledning 

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

Nytt för årets budgetprocess är att nämnderna kommer att erhålla en budget för två år. 
Däremot kommer den totala budgeten att beslutas av kommunfullmäktige varje enskilt år 
vilket är förenligt med kommunallagen. Nämndernas budgetramar kommer att variera utifrån 
demografiska förändringar. Resursfördelning utifrån demografi fördelas till socialnämnden, 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Beslut om riktlinjer för resursfördelning fattades 
i samband i mål- och budget 2020-2022.  

Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling 

De senaste månaderna har inneburit en global konjunkturkollaps. Detta kan jämföras med 90- 
talskrisen i Sverige eller den globala finanskrisen under 2008-2009. De ekonomiska 
konsekvenserna av Covid 19 är påtagliga och ger en lågkonjunktur med en stor risk för att 
dröja kvar i flera år. Detta har medfört en snabb minskning av produktion, inkomster och 
sysselsättning i de flesta länder världen över. Hur stor produktion minskningen kommer att 
bli eller hur lång, är svårt att bedöma i nuläget.  

Sveriges kommuner och regioner som gör prognoser över konjunkturutvecklingen vill 
poängtera att det är en exceptionellt hög osäkerhet i de konjunkturbedömningar som i nuläget 
ligger till grund för budgetunderlaget. 

De beräkningar som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020-2023 är ett scenario. 
Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen 
beskriver en tänkbar utveckling. Det är inte en prognos i vanlig bemärkelse utan beräknas 
utifrån ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under två kvartal, samt en 
konjunkturåterhämtning under det andra halvåret i år. För år 2020 är bedömningen i nuläget 
att BNP kommer att falla 4,1 procent. För att sedan öka kommande år till en s.k. 
konjunkturåterhämtning. Förutsättningarna känns mycket osäkert i nuläget men det är utifrån 
dessa antagande som skatteprognosen grundar sig på, vilket medför att budgetunderlaget är 
mycket osäkert och det finns ett stort behov av en buffert för att hantera kommande 
konjunkturnedgång. 

 Nedanstående tabell visar väsentliga nyckeltal för den svenska ekonomin. 
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Kommunernas utveckling 

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och 
intäktssidan för kommunerna. Det är i nuläget omöjligt att ge en samlad bild av effekterna.  

Inom äldreomsorgen är påfrestningen på flera håll stora med många smittade och hög 
sjukfrånvaro.  

De ökade statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna. Däremot 
är det oklart om de täcker de ökade merkostnaderna.  

I det skatteunderlag som presenteras i april 2020 är ett scenario och baseras på nedanstående 
antaganden:  

- Smittspridningen antas mattas av mot slutet av sommaren 

- Nuvarande restriktioner ligger kvar och trappas av under sommaren 

- Vårdbehoven antas vara förhöjda i riket, men minska under sommaren 

- Inga nya vågor av smittspridning antas ske 

- Samhället återgår till ett mer normalt läge i höst 

Skatteunderlagstillväxten och bidrag från vissa komponenter visas i efterföljande diagram. 
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Av ovanstående tabell kan vi utläsa en kraftig inbromsning 2020 och en 
konjunkturåterhämtning under hösten 2020. Men återhämtningen framtill år 2023 blir totalt 
svag i jämförelse med tidigare år. 

Mariestads kommuns ekonomiska utveckling 

Mariestad kommun har i samband med budget 2020 beslutat om ett reformpaket om totalt 95 
miljoner kronor. Av dessa utgör 42 miljoner kronor 1 procent i effektivisering per nämnd. 
För att uppnå en ekonomi i balans på sikt är det viktigt att detta arbete fortgår under 
kommande år. 

Bokslutet för  2019 redovisade totalt ett positivt resultat på 18 miljoner kronor, vilket var 4 
miljoner bättre än budget. De nämnder som redovisade underskott gentemot budget var 
socialnämnden och utbildningsnämnden. I dessa nämnder pågår ett arbete med att anpassa 
verksamheten till ekonomiska förutsättningarna.  

I och med en positiv befolkningsutveckling under 2019 erhåller kommunen ökade stadsbidrag 
med 12 miljoner kronor under 2020. En ny befolkningsprognos har tagits fram av SCB för att 
hantera 2021-2023 års skatt- och statsbidragsutveckling. 

För att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk hushållning är det viktigt att 
de finansiella målen uppnås. De finansiella målen anges under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning”. 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett övergripande finansiellt mål och fyra 
verksamhetsmål. Budgetunderlaget utgår från kommunfullmäktiges beslutade mål. 

 Nedan följer kommentarer till respektive mål utifrån budgetunderlaget. 

Det övergripande finansiella målet är: 

Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god ekonomisk 
hushållning 

För att säkerställa att det finansiella målet uppnås kommer det varje år att mätas och följas 
upp utifrån följande delmål. 

• Resultat ska vara minst två procent över mandatperioden 

o År 2020 = 2 %,  år 2021 = 2 % , år 2022 = 2% 

Kommentar utifrån budgetunderlaget 

Målet om 2 procent uppnås över mandatperioden. Vid bokslutet 2019 var resultatet 
1,3 procent av skatt och statsbidrag. 

• Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet ( 
inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

o År 2020= -1 %, År 2021 =+1%, År 2022= +3% 

Kommentar utifrån budgetunderlaget 

Soliditetsmålet kommer att uppnås år 2022 och öka varje enskilt år. Vid bokslutet 
2019 uppgick soliditeten inklusive hela pensionsskulden till 1 procent och exklusive 
hela pensionsskulden till 29 procent. 

• Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 samt 
en minskad lånefinansiering. 

o Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden 
och en total investeringsram om 270 miljoner kronor (2020-2022) 

o Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över mandatperioden 
och totalinvesteringsram om 216 miljoner kronor (2020-2022) 

o Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 miljoner 
kronor och är fördelade enligt: 

- Mariestads kommun 486 miljoner kronor 

- Mariehus AB 170 miljoner kronor 

- VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88%) 
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Kommentar utifrån budgetunderlaget 

Skattefinansierade investeringarna uppgår i budgetunderlaget till totalt 216,5 miljoner för åren 
2021-2022. För år 2020 uppgår skattefinansierade budgeten till 124 miljoner kronor. 
Investeringsbudgeten för år 2020 har utökats med 25 miljoner kronor för satsningar på ny 
exploatering. Över en treårsperiod har budgeten utökats med 50 miljoner kronor för att 
hantera tillväxten. För denna investering finns det även försäljnings-intäkter som minskar 
lånefinansieringen.  

För perioden 2020-2022 kommer investeringsramen att uppgå till, 365,5 miljoner kronor, 
vilket är 95,5 miljoner mer än investeringsmålet. Detta beror på ökad satsning på tillväxt samt 
försening av Kronoparksförskola. 

Taxefinansierade investeringsramen uppgår i budgetunderlaget till 96,5 miljoner kronor för åren 
2021-2022. För år 2020 uppgår investeringsbudgeten till 66,2 miljoner kronor. Total budgetram 
för åren 2020-2022 är 162,7 miljoner kronor.  

 
För mandatperioden är investeringsbudgeten  

• År 2020 – 190,2 miljoner kronor + tillägg 25 miljoner kronor = 215,2 miljoner 
kronor 

• År 2021 – 201,0 miljoner kronor 
• År 2022 – 112,0 miljoner kronor  

Totalt 528,2 miljoner kronor,  vilket är 42,2 miljoner mer än investeringsmålet. Förklaringen är 
främst en ökad satsning på tillväxt, genom en utökad exploateringsbudget. En ökad exploatering 
medför ökade försäljningsintäkter samt ökade skatte- och statsbidragsintäkter i framtiden. 
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Presentation av budgetunderlaget  

Budgetunderlaget utgår från ksau:s beslutade planeringsförutsättningar. 

Planeringsförutsättningarna är: 

• Effektivisering om 1 procent per nämnd och per år.  

• Uppräkning av personalindex om 2 procent och riktade insatser 0,3 procent. 
Personalindex om 2 procent fördelas ut till nämnderna för åren 2021 och 2022. För 
planperioden budgeteras den centralt inom finansförförvaltningen. Riktade insatser 
budgeteras hos HR-chefen.  

• Uppräkning av övriga kostnader med inflationsindex om 1 procent. Övriga kostnader 
består bl. a av hyror, köpta tjänster, inköp av material mm. Inflationsindex fördelas ut 
till nämnderna för åren 2021 och 2022. För planperioden budgeteras den centralt 
inom finansförvaltningen.  

• Skatt och statsbidragsberäkning enligt SCB:s befolknings prognos.  

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

• Uppdraget är att redovisa en kartläggning över möjliga arbetssätt som kan förändras 
med stöd av digitalisering. Kartläggningen ska även omfatta möjliga 
besparingseffekter.  

• Uppdraget är att redovisa möjliga samverkansområden med andra kommuner och 
organisationer. Samverkansområden ska omfatta möjliga besparingseffekter.  

• Uppdraget är att med utgångspunkt från benchmarkingen som redovisas i 
omvärldsanalysen analysera vidare de redovisade avvikelserna per verksamhet. 

• Revidering av reformpaketet 

I och med Covid 19 finns det en stor osäkerhet i budgetunderlaget som överlämnas. 
Kommunens verksamheter går in i en lågkonjunktur och hur mycket kostnaderna ökar är 
svårt att uppskatta i nuläget, med följande väsentliga riskområden bör beaktas. 

- Ökade kostnader för försörjningsstödets i och med ökad arbetslöshet. 

- Lågkonjunktur kan medföra ett minskat behov av tomtförsäljning och etableringar. 

- Minskad befolkningsutveckling medför ett förändrat behov av nyinvesteringar. 
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Budget 2021 och plan 2022-2023 

Budgetunderlaget är framtaget enligt planeringsförutsättningarna. Med anledning av rådande 
konjunkturläge och den stora osäkerhet som råder föreslås att mer än initialt planerat avsätts 
till konjunkturbufferten.  Enligt planeringsförutsättningarna är 7 miljoner kronor per år 
budgeterats till konjunkturbufferten.  

I budgeten för skatt – och statsbidrag råder en stor osäkerhet eftersom beräkningen från SKR 
utgår från mycket osäkra scenarion, och hänsyn inte har tagits till slutavräkningarna år 2020 
och 2021. Detta medför att ytterligare medel till konjunkturbufferten föreslås i det 
budgetunderlag som presenteras enligt: 

– 2021 från 7 mkr till 16 mkr

– 2022 från 7 mkr till 26 mkr

– 2023 från 7 mkr till 38 mkr

Verksamhetsförändringar som ingår i budgetunderlaget är; 

- Nytt LSS bonde – Solgläntan. Vilket medför ökad budget till socialnämnden om 3 900
tkr och till tekniska nämnden 200 tkr.

- MDM telefoner till Socialnämnden om 350 tkr

- Hyresavtal reabadet 1 450 tkr till tekniska nämndens ram.
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BUDGET 2021 -2023
Nämnd Bokslut Budget

Budget 
underlag

Budget 
underlag Plan 

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023
Kommunstyrelsen 121 204 127 051 127 193 127 419 126 467
Teknisk nämnd 168 895 176 329 172 330 171 194 169 482
Utbildningsnämnd 507 958 505 061 508 415 511 880 506 761
Socialnämnd 551 469 550 255 565 103 569 785 564 087
Miljö- och byggnadsnämnd 5 870 6 309 6 658 7 015 7 015
RÖS 26 477 27 400 28 200 29 050 29 900
Revision 938 900 900 900 900
Överförmyndare 1 713 1 525 1 525 1 525 1 525
Verksamhetens kostnader -1 384 524 -1 394 830 -1 410 325 -1 418 768 -1 406 138

Finansverksamhet 10 197 -3 210 -41 228 -70 967 -123 188

Skatteintäkter 1 096 730 1 114 541 1 108 847 1 145 608 1 182 450
Generella statsbidrag 296 722 315 530 375 391 378 611 382 168
Finansiella intäkter 12 861 12 000 12 000 12 000 12 000
Finansiella kostnader -13 754 -15 500 -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 18 232 28 531 29 685 30 484 31 292
Årets resultat i % av skatter o bidrag 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Befolkningsprognos 24 453 24 619 24 700 24 767
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Spec.budget 2020-2023

2021 2022 2023
Effektivisering 1,0% 1,0% 1,0%

Budget Budget Plan

Kommunstyrelsen 2021 2022 2023

Ram föregående år 127 051 127 193 127 419

Föregående års ks reglering -8800 -8800 -8800

Personalkostnadsindex 1605 1637 0
Reformpaket -1400 -1100 0
Budget prioriteringar 0 600 0

Verksamhetsövergångar 966 120 70

KS centralt avsatta medel 2500 2500 2500

Socioekonomiska insatser 1200 1200 1200

Effektivisering 1% -1029 -1031 -1022

E20 5100 5100 5100

Årets ram 127 193           127 419             126 467             
Budget Budget Plan

Teknisk nämnd 2021 2022 2023

Ram föregående år 176 329 172 330 171 194

Personalkostnadsindex 893 911 0

Hyresersättning 827 827 0
Reformpaket -1 917 -1 133 0

Verksamhetsövergångar -2 042 0 - 

Effektivisering 1% -1 759 -1 741 -1 712

Årets ram 172 330 171 194 169 482

Budget Budget Plan

Utbildningsnämnd 2021 2022 2023

Ram föregående år 505 061 508 415 511 880

Personalkostnadsindex 8 956 9 136 0

Demografiberäkning 1 114 0 0

Reformpaket -900 -500 0

Verksamhetsövergångar -690 0 0

Effektivisering 1% -5 127 -5 171 -5 119

Årets ram 508 415 511 880 506 761

Budget Budget Plan

Socialnämnd 2021 2022 2023

Ram föregående år 550 255 565 103 569 785

Personalkostnadsindex 11 063 11 284 0

Demografiberäkning 6 508 0 0
Hyresersättning 20 20 0
Reformpaket -1 533 -867 0
Verksamhetsövergångar 4 487 0 0

Effektivisering 1% -5 697 -5 755 -5 698

Årets ram 565 103 569 785 564 087

Budget Budget Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2021 2022 2023

Ram föregående år 6 309 6 658 7 015

Personalkostnadsindex 349 356 0

Reformpaket 0 0 0
Verksamhetsövergångar 0 0 0

Effektivisering 1% 0 0 0

Årets ram 6 658 7 015 7 015

Budget Budget Plan
2021 2022 2023

RÖS 28200 29050 29900

Revision 900 900 900

Överförmyndare 1525 1525 1525

Summa förvaltningar 1 410 325 1 418 768 1 406 138
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Finansverksamhet 41 228 70 967 123 188

Demografiindex enl. SKR 0 9 080 12 600

Pott för löneökningar 11 573 13 689 50 689

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -10 000 -5 000 -7 000

Tillkommande kapitalkostnader 5 799 9 299 12 899

Internränta -20 832 -20 832 -20 832
PO-pålägg från verksamheten -355 000 -368 000 -380 000
Arbetsgivaravgifter 278 000 287 000 296 000
Konjukturbuffert 7 000 7 000 7 000
Justering konjunkturbuffert pga coronakrisen 8 948 19 093 31 162
Inflationsindex 7 000 7 000 7 000
Förvaltningsavgifter 250 250 250
Avs till pensioner efter 1998 58 731 61 468 63 354
Pensionsutbetalningar före 1998 35 288 33 615 33 610
Försäkring komplett pension 14 471 17 305 16 456

Summa nettokostnad 1 451 553 1 489 735 1 529 326

Budget Budget Plan

Resultatbudget (Tkr) 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 510 000 515 000 520 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -1 891 553 -1 931 235 -1 972 326

Avskrivningar -70 000 -73 500 -77 000

Verksamhetens nettokostnader -1 451 553 -1 489 735 -1 529 326

Resultatbudget (tkr) forts.
Skatteintäkter2017:06 & 2017:18 1 108 847 1 145 608 1 182 450

Generella statsbidrag 375 391 378 611 382 168

Välfärdsmiljarden
Finansiella intäkter 12 000 12 000 12 000

Finansiella kostnader -15 000 -16 000 -16 000

Årets resultat 29 685 30 484 31 292

Årets resultat i % av skatter o bidrag 2,0% 2,0% 2,0%

Kostnadsökning verksamheten 3,8% 2,6% 2,7%
Utveckling skatteintäkter och statsbidrag 4,0% 2,7% 2,7%
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Budget för kassaflöde (tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Den Löpande Verksamheten
Årets resultat 29 685 30 484 31 292
Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 70 000 73 500 77 000
Justering för gjorda avsättningar
M edel  från verksamheten före förändring  av 
rörel sekapi ta l 99 685 103 984 108 292

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning förråd och varulager 10 000 5 000 7 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000
Medel från den löpande verksamh. 111 685 110 984 117 292

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefin -158 000 -59 000 -129 000

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinan -43 000 -53 000 -56 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -201 000 -112 000 -185 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 165 000 85 000 150 000
Amortering/ lösen av långfristiga skulder -26 000 -28 000 -30 000
Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 000 57 000 120 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -24 000 -11 500 -16 000

Årets Kassaflöde 25 685 44 484 52 292
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Balansbudget (Tkr) Budget Budget Plan

2021 2022 2023

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 1 754 800 1 740 300 1 792 300
Finansiella anläggningstillgångar 37 200 37 200 37 200
Bidrag till statlig infrastruktur 39 500 34 400 29 300
Summa anläggningstillgångar 1 831 500 1 811 900 1 858 800

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 40 000 35 000 28 000
Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800
Likvida medel 27 685 72 169 124 461
Summa omsättningstillgångar 157 485 196 969 242 261

SUMMA TILLGÅNGAR 1 988 985 2 008 869 2 101 061

EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Årets resultat 29 685 30 484 31 292
Övrigt eget kapital 558 384 588 069 618 553

Summa eget kapital 588 069 618 553 649 845

Avsättningar
Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 200
Bidrag till statlig infrastruktur 42 500 31 000 15 000

Summa avsättningar 63 700 52 200 36 200

Skulder

Långfristiga skulder 1 107 100 1 164 100 1 284 100

Kortfristiga skulder 230 116 174 016 130 916

Summa skulder 1 337 216 1 338 116 1 415 016

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 988 985 2 008 869 2 101 061

0
Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits 533 367 514 839 496 862
bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 948 300 948 300 948 300
- varav borgen till kommunägda företag 895 500 895 500 895 500

Soliditet inkl pension 30% 31% 31%
Soliditet inkl pensionsskuld 3% 5% 7%
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Investeringsplan 2021-2023 Typ av investering 

Budget 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Kommunstyrelsen Typ av investering 
Kommunstyrelsens investeringspott Att disponera 2 000 2 000 2 000
Industri och handel Tillväxt 37 000 9 000 7 000
Bostäder Tillväxt 11 500 7 000 7 000
Upphandling nytt ekonomisystem 2 000 2 000
Katthavsviken Tillväxt
Förskolor/skolor utökat, anpassat lokalbehov Tillväxt/Reinvestering 1 000 1 000 1 000
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor Tillväxt 1 000 39 000
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad skolor Tillväxt 1 000 10 000 45000

Utbildningsnämnden Typ av investering 
Utbildningsnämndens investeringspott Att disponera 1 000 1 000 1 000

Socialnämnden Typ av investering 
Socialnämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 000 1 000

Tekniska nämnden skattefinansierat Typ av investering 
Tekniska nämndens investeringspott Att disponera 1 500 1 500 1 500
Fastigheter
Reinvesteringar Verksamhetslokaler inklusive utemiljön Reinvestering 13 000 7 000 5 000
Ishallen Reinvestering/Ambitionshöjande 3 000
Kronoparks förskola Tillväxt 57 000
Ombyggnad Vadsbo/Tuna/Centralkök Reinvestering/Tillväxt 7 000
Gator/Allmän plats
Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn Reinvestering 13 500 10 000 13 500
Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats Ambitionshöjande 6 000 6 000 6 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar VA
Förnyelse Ledningsnät Reinvestering 18 000 11 000 11 000
Renovering och Modernisering Pumpstationer/VA-verk Reinvestering 3 000 3 000 3 000
Utvecklingsinvesteringar VA
Mariestads avloppsreningsverk Reinvestering/Tillväxt 0 15 000 15 000
Lindholmens vattenverk Reinvestering/Tillväxt 11 000 17 500
Reservvatten Mariestad-Gullspång Ambitionshöjande 0 3 000
Överföringsledning Lugnås-Mariestad Reinvestering/Tillväxt 0 0 20 000
Nyanslutningar Ambitionshöjande/Tillväxt 7 000 4 000 1 000
VA - Exploatering Bostärder, Industri, Handel Tillväxt 4 000 3 000 3 000
Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 158 000   58 500    129 000  
Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 43 000     53 500    56 000    
Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 201 000 112 000 185 000
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Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsenämnden 2021 2022 2023
Uppräkning SKL och medlemskap 40 50 40
Ks§ 2013/420 KPI uppräkning drift och skötselavtal 70 70 70
Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -102
Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN 226
AÖS utbetalning upphör, ev. beslut tas under 2020. Budget hos Mark och expl. 732
Summa: 966 120 110

Teknisk nämnd 2021 2022 2023
Fastighetsunderhåll, återgår från ramökning 2020 -1000
Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -2907
Ks § 232 2019/00364 Hyresavtal för rehabbadet Mariestads sjukhus, utökat behov 1450
Ks § 80 Ökade hyreskostnader för Vadsbo museum tom. 2024. Från KS till TN. (174 tkr 2020, 35 tkr 2021) 35
Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden från SN till TN. 180
LSS boende Solgläntan,förändring hyreskostnader enl. kalkyl. 200
Summa: -2042 0 0

Barn och utbildningsnämnd 2021 2022 2023
Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -38
Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN -97
Unau § 9 2019/00339 Familjecentralen pärlan, från UN till SN. -555
Summa: -690 0 0

Socialnämnd 2021 2022 2023
Intern ränta går ner från 1,50% till 1,25% -9
Ks § 52 2020/00021 Överföring medel till KS, badhuset, söndagsöppet, från UN och SN till KS. -129
Snau § 9 Organisationsförändring familjecentralen Pärlan, rambudget från UN till SN. 555
Ks§ 122 2017/00414 Hyresavtal för Bjurliden, från SN till TN. -180
LSS boende Solgläntan, personalkostnader enl. kalkyl. 3900
MDM telefoner 350
Summa: 4487 0 0



Reformpaket för att uppnå 
hållbar ekonomi och 
verksamhet  
– underlag inför beslut om budget 2020

Antaget av 
kommunfullmäktige 
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Kf § 47/20 
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Inledning 

Uppdraget 

Vid upptakten inför start av arbetet med budget för år 2020 och flerårsplan 
presenterades ett finansiellt gap på 30 miljoner kronor. Kommunchefen och 
ekonomichefen har därför fått ett särskilt uppdrag från kommunstyrelsen att utarbeta ett 
förslag till ett långsiktigt ekonomiskt åtgärdspaket för Mariestads kommun. Åtgärderna 
ska bygga på nyckeltal och jämförelser med andra relevanta kommuner.  

Reformpaketet har arbetats fram i dialog och förankring i kommunchefens 
ledningsgrupp 

För att skapa en tydlig styrning av kommunens resurser har kommunfullmäktige under 
det senaste året beslutat om en policy för verksamhet och ekonomi. Policyn omfattade 
även ny budgetprocess och målstyrningsmodell för att skapa en tydlig fördelning mellan 
roller och ansvar samt visa hur vi genomför förankring och dialog. 

Bakgrund 

För att nå en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling är det viktigt att verksamheternas 
kostnader inte ökar snabbare än kommunens intäkter för skatt och statsbidrag. När 
intäkter och kostnader som inte hör till ordinarie verksamhet rensats har Mariestad 
kommun de senaste åren haft en negativ balans mellan intäkter och kostnader, Tex. 
AFA-medel eller vindkraftspremie. Relationen mellan skatteintäkter/statsbidrag och 
nettokostnader måste vara starkare i framtiden för att kunna möta ökade kostnader i 
form av förväntade demografiska förändringar och investeringsbehov.  

Mariestads kommun har en negativ soliditet vilket medför att det långsiktiga 
handlingsutrymmet inte är gynnsamt. Att soliditeten är svag beror på en hög 
investeringsnivå som har lånefinansierats.  

För att vända den negativa trenden och för att skapa en långsiktig hållbar ekonomi har 
detta reformpaket tagits fram.  

Reformpaket 

Det är stora utmaningar för kommunens verksamheter de närmaste åren. Förutom att 
bemöta ökade krav i och med den demografiska utvecklingen kommer det att krävas 
årliga effektiviseringar och nya arbetssätt. Vissa verksamheter kan komma att upphöra.  

I samband med årets budgetupptakt inför budgetåret 2020, presenterades ett finansiellt 
gap om 30 miljoner kronor. Om inte åtgärder vidtas kommer det finansiella gapet att 
vara 100 miljoner år 2022. Förutom det finansiella gapet om 30 miljoner kronor krävs 
en årlig effektivisering på 1 procent per nämnd. En årlig besparing på 1 procent per år 
omfattar ca. 14 miljoner kronor per år och 42 miljoner kronor över en tre årsperiod. 
Budgetförutsättningarna bygger på antagandet att nämnderna ges en årlig besparing på 1 
procent över tid. För att uppnå en långsiktig hållbar verksamhet och ekonomi kommer 
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det således att krävas krafttag i inom verksamheterna för att bemöta ekonomiska 
förutsättningarna. 

Under våren har två genomlysningar genomförts, en inom utbildningsnämndens 
verksamheter och en inom socialnämndens verksamheter. Båda dessa genomlysningar 
utgår från nyckeltal och jämförelsemått med jämförbara kommuner. Syftet med båda är 
att kartlägga nuläget för att se vilka viktiga strategiska beslut som ska vidtas för att klara 
av framtidens utmaningar. Resultatet av genomlysningarna visar att det kommer att 
krävas omställning i verksamhet- och ekonomistyrning inom respektive nämnd. Detta 
arbete kommer att påbörjas under 2019 för att fortgå under 2020-2022. 

I reformpaketet presenteras både förändringar inom verksamheter och strategiska beslut 
för att klara av att bemöta kommunens ekonomiska utmaningar i framtiden. Paketets 
effekter per nämnd presenteras i budgetunderlaget.  

Reformpaketet presenteras i två delar;  

- Strategiska förändringar på längre sikt vilket avser översyn av investeringar och 
investeringsprocessen, lägre investeringsnivå samt minskade behov av nya lån. 

- Förändringar inom verksamheter som avser förändrade arbetssätt som leder till 
effektiviseringar på både kort och långsikt. 

Översyn av investeringar och investeringsprocess 

Ett första steg för att få en ekonomi i balans vidtogs under hösten 2018. Då inrättades 
det en central styrgrupp för lokaler. Syftet med en central lokalförsörjningsplanering är 
att kommunen dels skapar sig ett helhetsperspektiv över kommande investeringsbehov, 
dels styra verksamheten mot ett effektivt lokalutnyttjande. 

För att kunna fokusera mer på investeringskalkyler och lokaleffektivisering har 
investeringsprocessen tydliggjorts. Investeringsprocessen på en övergripande nivå är 
följande:  

Behov av investering beslutas av nämnd och överlämnas för beredning i övergripande 
styrgrupp för investeringar. 

- En övergripande styrgrupp för investeringar (anställda) bereder behovet till nya 
investeringar och sammanställs till ett investeringsunderlag som presenteras i 
omvärldsanalysen till kommande mål - och budgetprocess. 
Investeringsunderlaget ska omfatta investeringsbehovet både på kort- och 
långsikt. 

I och med ovanstående investeringsprocess blir investeringsbehovet i 
verksamhetslokaler en viktig del i kommunens budget- och planeringsarbete. Dels i 
form av investeringsutgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form 
av tillkommande drifts- och kapitalkostnader. 

Lägre investeringsnivå 

Inför beslut av ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till år 2019 genomfördes 
en genomgång av samtliga investeringsprojekt. Målet var att komma ned till 90 000 kronor i 
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snitt per år för de skattefinansierade investeringarna. För att komma ned i investeringsnivå 
genomarbetades också investeringsunderlaget för åren 2020-2025. 
 
Den totala investeringsramen för åren 2020-2022 har genom detta arbete minskat från 521,1 
miljoner kronor till 485,7 miljoner kronor. Minskningen sker främst inom skattefinansierade 
investeringar som har minskat från 315,4 miljoner kronor till 270,0 miljoner kronor och det 
motsvarar en investeringsvolym i denna del på i snitt 90,0 miljoner kronor per år. 
Investeringsbudgeten för perioden 2020-2022 presenteras i budgetunderlaget. 
 
En lägre investeringsnivå påverkar driftkostnaderna genom bl.a. minskade kapitalkostnader 
med 7.9 miljoner kronor för perioden och minskade finansiella kostnader med 5,5 miljoner 
kronor. Beräknad genomsnittlig ränta är 1,3 procent. 
 

Minskat behov av nya lån 

Åtgärderna ovan har skapat ett minskat behov av upplåning. 

För att minimera lånefinansiering av investeringar krävs ett högt resultat eller försäljning 
av tillgångar. Kommunens planeringsförutsättningar styr mot ett  långsiktigt resultat på 
minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Enligt planeringsförutsättningarna ska 
skattefinansierade investeringar vara självfinansierade och taxefinansierade investeringar 
kan vara lånefinansierade.  

Kommunens ekonomiska utrymme för skattefinansierade investeringar utgörs av 
kommunens resultat och årets avskrivningar. D.v.s. att dessa investeringar finansieras 
utan nya lån. Detta ger Mariestad kommun ett investeringsutrymme för de 
skattefinansierade investeringarna på ca 90.0  miljoner kronor per år. Det motsvarar ca 
28,0 miljoner kronor i resultat och avskrivningskostnader på ca 62,0 miljoner kronor. 

Ett lägre resultat än 2 procent medför ökat behov lånefinansiering eller krav på 
försäljning av tillgångar och motsatt om lånefinansieringen ska minskas krävs ett högre 
resultat eller ökad försäljningsvolym.  

Nedanstående tabell beskriver Mariestads kommun låneskuld från år 2016-2018, 
prognos för 2019 samt för budgetperioden 2020-2022. Tabellen visar att låneskulden 
ökade kraftigt under åren 2016 och 2017, vilket förklaras av investeringar i förskolor och 
skolor. Skattefinansierade investeringar minskar under 2020-2022 men däremot ökar 
taxefinansierade investeringar.  

Det ska beaktas att finansiella kostnader för taxefinansierade investeringar belastar VA:s 
balansräkningsenhet. Att lånebehovet kvarstår 2020-2022 beror på utbetalningar till 
utbyggnaden av E20 samt att försäljningsintäkterna avseende tomter i Sjölyckan 
minskar. Nya bostadsområden och annan försäljning kan kompensera detta i framtiden. 

Det noteras att förutom lånefinansiering till investeringar kommer det att krävas 
likviditet till utbetalningarna av kommunens medfinansiering för ombyggnaden av E20. 
Utbetalning för åren 2020-2022 är 88 mkr. 
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 Låneskuldsutveckling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                  

Skattefinansierade investeringar 202 310 475 539 603 642 630 635 

Taxefinansierade investeringar 163 171 192 205 219 257 344 408 

E20           23 37 28 

Totalt lån 365 481 667 744 822 922 1011 1071 

Förändring av lån   +116 +186 +77 +78 +100 +89 +60 

 
Utöver detta konstateras att kommunens kassalikviditet är mycket svag, därav har det 
under flera år krävts lånefinansiering för att klara av kostnadsförändringar som inte har 
varit finansierade i budgeten.  

För att uppnå en hållbar ekonomi och verksamhet på längre sikt krävs ett högre resultat 
än två procent av skatt och statsbidrag samt lägre investeringsnivå och en tydligare 
styrning av verksamhet och ekonomi samt ett ökat fokus på likviditetsplanering och 
likviditetsuppföljning. 

Förändringar inom verksamheter 

För att klara en långsiktig hållbar ekonomi kommer det att krävas förändrade arbetssätt som 
leder till effektiviseringar på både kort och långsikt. Nedan följer beskrivningar på 
verksamhetsförändringar som har tagits fram i kommunchefens ledningsgrupp. Dessa 
verksamhetsförändringar får olika ekonomiska effekter inom åren 2020-2022. Däremot 
påbörjas flera av uppdragen under 2019. 
 
Översyn av verksamhetslokaler 

Uppdrag Beskrivning  Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Översyn av verksamhetslokaler -1 300 
Översyn 
förhyrda 
lokaler 

  
 
 

-200 -500   -700 
Förtätning 
stadshus       -600 -600 

 
Kommunens kontorsverksamhet koncentreras till följande arbetsplatser: Stadshuset, 
Lotsen, MariaNova och Förrådsgatan. Tätheten ska öka vid de arbetsplatser/kontor 
som har en låg nyttjandegrad. Delade arbetsplatser utifrån typ av aktivitet och flexibla 
kontorslösningar ska stimuleras. Det blir mer vanligt att det egna kontoret byts mot 
tillgång till en funktionell arbetsplats. 

Förhyrda lokaler 
Kontinuerlig översyn av kommunens nyttjande av externa lokaler. Antagande om en ny 
hyresnivå för kommunens lokaler inom kv. Uttern (Stadshuset). 
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Förtätning i Stadshuset 
År 2022 är sista året på externt kontrakt på verksamhetslokaler på Drottninggatan 1. 
Dessa arbetsplatser koncentreras till Stadshuset eller annan byggnad som kommunen 
äger. Om det medför en lägre kostnad ska det ska prövas att gå ur lokalerna tidigare än 
kontraktstiden. 

Utökat samarbete 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Utökat samarbete -4 900 

Gemensam 
planavdelning    

-400     -400 
MTG 
Färdtjänst/Skolskjuts 

Gemensam 
organisation   

-200   -200 
MTG 
Bemanningsenhet    

-300 -300   -600 

MTG 
Ekonomi/HR/Lön 

Samverkan för 
effektivare 
organisation 

  
-350 -350 -700 

Ny 
inköpsorganisation   -1 000 -1 000 -1 000 -3 000 

 
Gemensam planavdelning MTG 
En gemensam planavdelning inom MTG-kommunerna beräknas innebära att Mariestads 
kommuns kostnader minskar med 400 000 kronor per år. Kostnadsminskningen förutsätter 
dels att Töreboda och Gullspångs kommuner köper plantjänster av Mariestads kommun i 
tillräcklig omfattning, dels att fler planuppdrag kan utföras i egen regi. 
 
Gemensam färdtjänst/skolskjuts inom MTG 

Gemensam handläggning av skolskjutsplanering inom MTG kan ge 
effektiviseringsmöjligheter i form av ett gemensamt upphandlat digitalt system för 
planering av skolskjutsar. En högre grad av automatisering i handläggning bedöms sänka 
kostnaderna på sikt. Ökad professionalisering och minskad sårbarhet i handläggningen 
av ärenden minskas om det finns en uppbyggd organisation där de medarbetare som 
idag arbetar ensamma i varsin kommun får kollegor.  

Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Samverkan av skolskjutshandläggningen innebär inte direkt ekonomisk effektivisering 
eftersom uppdraget innebär arbetstopp vid samma tidsperiod i alla kommuner. Det gör att 
det i den tidsperioden behöver finnas flera handläggare att fördela arbetet på. 
Skolskjutshandläggaren får ägna en större del av sin arbetstid på andra arbetsuppgifter vilket 
ger en effektivisering totalt sett. 
  
Bemanningsenhet MTG 

En gemensam bemanningsenhet inom MTG innebär förbättrade förutsättningar för 
samordning av tjänster och uppdrag mellan kommunerna.  
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Utökat samarbete MTG-Ekonomi/HR/Lön 

För närvarande sker det samverkan både med och utan avtal. En utökad samverkan mellan 
ekonomi och HR samt lön kan genomföras inom en treårsperiod. För att kunna genomföra 
en utökad samverkan behöver processerna genomlysas. Processgenomlysningen kan också 
leda till förändrade arbetssätt och effektiviseringar av arbetsuppgifter som är svåra att 
kostnadsberäkna i nuläget. Processkartläggningen för att belysa inom vilka delar och hur 
samarbetet kan genomföras bör initieras under 2019/20 för att få ekonomisk -och 
verksamhetseffekt 2020/21. Målet är att 1,0 tjänst kan minskas till år 2022. Gullspångs 
kommun avser ge ett särskilt effektiviseringsuppdrag till lönenämnden.  
 
Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Det kan komma att påverka närvarandet av ekonomer/controller i stadshuset, vilket medför 
krav på en ökad planering och struktur.  
 
Ny inköpsorganisation 

I nuvarande inköpsorganisation är ansvaret för samordning av inköp på respektive sektor. 
För att få mer fokus på att vi köper in enligt avtal och att direktupphandlingen hanteras 
enligt god ekonomisk hushållning måste vi tydliggöra inköpsorganisationen. Den nya 
inköpsorganisationen kommer att medföra att en central inköpssamordnare tjänst inrättas. 
Finansiering kommer att ske inom budgetram. Inriktningen är även ett samgående med 
annan kommun. 
 
Översyn av vaktmästeri och fastighetsservice 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Översyn vaktmästeriorganisation -1 500 

Ny organisation 
för vaktmästare 

 
-500     -500 

Fastighetsservice 
till bolag   

-250 -750   -1 000 
 
Ny organisation för vaktmästare 

Utredning om ny organisation för vaktmästare pågår. Den förväntas ge en 
effektiviseringseffekt motsvarande 1 heltidstjänst. 

Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Den nya organisationen för vaktmästare kräver nya arbetssätt. Uppdraget renodlas men 
man får arbeta och serva fler verksamhetsplatser.  
 
Fastighetsservice till kommunens bolag – framför allt Mariehus AB 

Under år 2019 utreds förutsättningarna för att Verksamhet teknik ska kunna utföra ett 
större uppdrag inom området fastighetsservice mot de kommunägda bolagen. I första 
hand mot Mariehus AB. I utredningsuppdraget ingår även Törebodabostäder AB och 
Gullspångsbostäder AB. 
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Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Verksamhet teknik får ett större uppdrag och möjlighet till ytterligare professionalisering 
och intäktsförstärkning. 

 
Förändrade arbetssätt som ger en effektivare verksamhet 

 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Förändrade arbetssätt som ger en effektivare verksamhet -6 800 

Heltidsresan 

Samtliga inom 
kommunals 
avtalsområde (t.ex. äho, 
fsk, städ, kost m.fl.) 

 
 
 

-3 000 -2 000 -1 000 -6 000 
Kommunalt 
aktivitetsansvar   -800 

    -800 
 
Heltidsresan 

Heltidsresan syftar till att fler ska arbeta heltid. Förutom de rent privatekonomiska 
effekter detta för den enskilde individen, medföljer en mängd positiva fördelar för 
arbetsgivaren, varav några är av rent ekonomisk natur. Nedanstående tabell visar 
ekonomiska effekterna per nämnd. 

Verksamhetsförändring Ekonomisk effekt 2020 Ekonomisk effekt 2021 Ekonomisk effekt 2022 
Heltidprojektet effekter inom 
Utbildningsnämnd 

600 400 200 

Heltidprojektet effekter inom Socialnämnd 2000 1333 667 
Heltidprojektet effekter inom 
Teknisknämnd 

400 267 133 

Summa  3 000 2 000 1000 

 
Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Idag är kostnaderna för övertid och mertid inom Mariestads kommun höga. För 
kommunen som helhet låg dessa under 2018 på ca 15 miljoner kronor. Socialnämnden 
stod för nästan 11 miljoner kronor av dessa. De timmar som utfördes och som 
genererade dessa kostnader är arbetstid som ändå måste utföras. Med medarbetare som 
arbetar heltid kommer dessa timmar således att utföras, men till en lägre kostnad. De 
minskade kostnaderna ovan är mellanskillnaden mellan den ordinarie lönekostnaden för 
att utföra sagda timmar och kostnaden för övertid och mertid. 

Att inte införa heltid som norm skulle inte enbart innebära negativa ekonomiska 
effekter. Kommunen skulle även gå miste om positiva effekter i form av ökad 
kontinuitet och kvalitet i det utförda arbetet då det utförs i större omfattning av 
ordinarie personal. 

Kommunalt aktivitetsansvar 

Vi har skyldighet att ha aktivitet för ungdomar 16 - 20 år. Tar vi bort 
Motivationsgruppen blir den enda aktiviteten skolgång. Dra ner till enbart det 
lagstadgade uppdraget att hålla reda på vad de gör och minsta möjliga 
aktivitetserbjudande. Besparingen handlar om lokal (Maria Nova betalad av SN) och att 
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inte återbesätta tjänst vid pension. Ytterligare konsekvens kan vara ökade kostnader för 
socialnämnden i form av socialbidrag. 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Besparing -200 
Inventarier 
kostavdelningen Minska ram -200     -200 

 

Inventarier kostavdelningen 

Under förutsättning att planerad renovering av kök sker under 2019 - 2021 kommer 
behoven av att själva bekosta trasiga inventarier att minska. 

Utökade verksamhetsintäkter 
 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Utökade verksamhetsintäkter -1 300 

Ökad 
täckningsgrad 
och justering 
av taxa MBN 

Miljö- och bygg 
 
 

-500     -500 
Ökad intäkt 
markarrenden 

VänerEnergi, 
Hamnen m.fl. 

 
-300 -200   -500 

Sälja HR-
tjänst till 
bolag 

  -300 
    -300 

 
Ökad täckningsgrad av taxa enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samt 
justering av taxenivåer 

Ett mer automatiserat arbetssätt ger förutsättningar för en ökad täckningsgrad av 
arbetsuppgifter som utförs mot avgift inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 
Detta medför en generell produktivitetsökning. 
  
Justeringsfaktorn i PBL-taxan föreslås, i överensstämmelse med rekommendationen från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), att höjas från 0,8 till 1,0. Det medför en höjning 
med 15 procent vilket motsvarar ca 300 000 kronor. Det skattefinansierade bidraget till 
miljöverksamheten sänks med motsvarande nivå. 
 
Förändring av miljötaxan till snittpris för Sverige, från 758 kronor per timma till 914 kronor 
timma. Detta medför ökade intäkter om 200 000 kronor och det skattefinansierade bidraget 
till byggverksamheten kan därmed sänkas med motsvarande nivå. 
 
Justering av taxenivåerna inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhet innebär påverkan 
för samtliga tre MTG-kommuner. Den totala intäktsjusteringen är ca 800 000 kronor inom 
MTG. 
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Ökad intäkt markarrenden, hamnavgifter m.fl. 
Justering av prisnivåer i markupplåtelse avtal för ledningsägare medför ökade intäkter i 
samband med grävarbeten i gator och mark, t.ex. vid fiberdragning. Översyn och justering 
av övriga markarrenden inklusive avgift för upplåtelse av mark för kommersiell verksamhet 
i Yttre hamnen. 
 
Försäljning av HR-tjänster till bolag  

HR-enhetens uppdrag omfattar idag enbart kommunerna inom MTG samt Tolkförmedling 
Väst. Tolkförmedling Väst har ca 75 medarbetare och Mariestads kommun fakturerar dem 
drygt 260 tkr årligen för service inom HR-området. Möjlighet finns att ytterligare utöka 
enhetens uppdrag genom att sälja HR-tjänster till de kommunala bolagen inom Mariestads 
kommun; Vänerenergi samt Mariehus. Dessa har tillsammans ca 75 medarbetare. 
 
Konsekvens av verksamhetsförändringen 
Den ökade volymen inom ramen för enhetens befintliga storlek borde fungera. De två 
bolagen skulle kunna hanteras av en av HR-konsulterna utöver dennas befintliga uppdrag. 
Intäkterna för uppdragen är uppskattade att ligga på samma nivå som för Tolkförmedling 
Väst. 
 
Organisationsförändringar 

Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020 

Ekonomisk 
effekt 2021 

Ekonomisk 
effekt 2022 

Total 
ekonomisk 
effekt 

Organisationsförändringar -1 650 

Samordning 
administration 

Medborgarkontor, 
Administration 
(Driftcenter) 

 
 

-300 -300 -300 -900 
Struktur 
Dacapo, 
kultur- och 
fritid 

Gemensam 
organisation, se på 
ny organisation 

 
 
 

-250 

 
 
 

-500   -750 
 
Samordning administration/medborgarkontor/driftcenter 

En översyn av de administrativa verksamheterna inom Sektor ledning pågår. Syftet med 
översynen är att skapa ett utökat Servicecenter/Medborgarkontor där de strategiska 
frågorna lyfts från de operativa frågorna. Det nya Servicecentret ska organiseras under 
sektor ledning. 

En sammanslagning av driftscenter, medborgarkontor, överförmyndarverksamhet och 
vaktmästeri kommer på sikt innebära verksamhetsförändringar som kommer att ge 
ekonomiska effekter. De kommer att ske en utveckling av verksamheten i flera delar. 
Organisationen får ett större uppdrag med ökad kompetensbredd vilket ger 
förutsättningar för en bra bemanning och kontinuitet vid medarbetares frånvaro. 

Inom de närmaste åren kommer det ske pensionsavgångar inom medborgarkontoret 
och överförmyndarverksamheten. Överförmyndarverksamheten kommer att inom tre år 
genomföra ett förändringsarbete som innebär ökad digitalisering och personalminskning 
om 50 procent. Detta medför en minskad kostnad med 300 000 kronor år 2022. 
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Ökad samverkan inom MTG i driftcentret medför minskade lönekostnader genom ett 
effektivare arbetssätt men också ökade intäkter för såld verksamhet.  

Inom administrativa enheten kommer inte pensionsavgång gällande kontorsvaktmästare 
att återbesättas. När arkivarien går i pension kommer en e-arkivarie anställas med 
uppdrag inom MTG.  

Genom att inte återbesätta pensionsavgångar och förändrade arbetssätt kommer 
administrationen att minska med 1,5 årsarbetare under 2019 vilket medför fulleffekt 
2020 med 780 000 kronor. 

Syftet med förändringen är att stärka samarbetet inom MTG-gemensamma frågor men 
också att förbättra service och bemötande internt och externt. 

Konsekvens av verksamhetsförändringen 

Minskade vaktmästartjänster i Stadshuset kommer att medföra viss sänkning av den 
interna servicenivån.  

Ny struktur dacapo, kultur- och fritid 

Möjligheten till utökat samarbete inom MTG inom kulturverksamheten (bibliotek, 
musikskola, museum) bör utredas. Det finns potential till samordning av så väl 
administrativa och som mer utvecklingsinriktade arbetsuppgifter samt 
chefsuppdrag på olika nivåer. En i sammanläggning av avdelningarna kultur och 
fritid innebär en samlad minskning motsvarande en chefstjänst. Hemvisten för 
högskoleplattformen Dacapo Mariestad flyttas till sektor utbildning. Det skulle 
innebära att kommunens utbildningsfrågor hamnar inom samma sektor. Ansvarig 
nämnd för Dacapo Mariestad ska även fortsättningsvis vara kommunstyrelsen.  

Konsekvens av verksamhetsförändringen 

En ny struktur men en gemensam kultur- och fritidsavdelning medför förstärkta 
förutsättningar för intern samordning och för en utvecklad ledningsstruktur.  
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Sammanfattning  

För att uppnå en hållbar ekonomi och verksamhet på längre sikt kommer det att omfatta 
strategiska beslut som har påverkan både på kort och längre sikt.  
 
Strategiska förändringar på längre sikt avser översyn av investeringar och 
investeringsprocessen, lägre investeringsnivå samt minskade behov av nya lån. Detta 
medför minskade driftkostnader för perioden 2020-2022 om 13,5 miljoner kostnader.  

Förändringar inom verksamheter som avser förändrade arbetssätt som leder till 
effektiviseringar på både kort och långsikt. Detta medför minskade driftkostnader för 
perioden 2020-2022 om 17,7 miljoner kronor.  

Genomlysningarna inom socialnämnden och utbildningsnämnden kommer att medföra 
ytterligare effektiviseringar genom förändrade arbetssätt inom verksamheterna. Dessa är 
svåra att mäta i nuläget och får ske genom uppföljning och uppdrag under perioden 
2020-2022. Dessa effektiviseringar måste i första hand användas till för att skapa 
ekonomi i balans inom nämndernas verksamheter. 

Mariestad kommun kommer enligt reformpaketet att inom en treårsperiod 2020-2022 
att minska driftkostnaderna med 52,6 miljoner kronor. Dessutom utöver reformpaketet 
en årlig effektivisering på 1 procent per nämnd, vilket medför totalt för perioden 2020-
2022, 42 miljoner kronor. Den totala omstruktureringen som kommer att ske inom den 
närmaste perioden kommer att medföra totalt minskade driftkostnader med 94,6 
miljoner kronor.  

Nedan visas en sammanställning av reformpaketet, både förändringar inom verksamheter 
och förändringar inom finansverksamheten. 
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Uppdrag Beskrivning Ekonomisk 
effekt 2020

Ekonomisk 
effekt 2021

Ekonomisk 
effekt 2022

Total ekonomisk 
effekt

-1 300

Översyn förhyrda lokaler -200 -500 -700
Förtätning stadshus -600 -600

-4 900

Gemensam planavdelning -400
-400

MTG 
Färdtjänst/Skolskjuts

Gemensam organisation
-200 -200

MTG Bemanningsenhet -300 -300 -600
MTG 
Ekonomi/HR/Lön

Samverkan för effektivare organisation
-350 -350 -700

Ny inköpsorganisation -1 000 -1 000 -1 000 -3 000

-1 500

Översyn Vaktmästeri 
egna vht

Beskriv besparingspotential -500
-500

Fastighetsservice till bolag -250
-750 -1 000

-6 800

Heltidsresan
Samtliga inom kommunals avtalsområde (t.ex. 
äho, fsk, städ, kost m.fl.)

-3 000
-2 000 -1 000 -6 000

Kommunalt 
aktivitetsansvar

-800
-800

-200

Inventarier 
kostavdelningen

Minska ram -200
-200

-1 300

(Översyn taxa) / öka 
täckningsgraden av taxan 
med 15%

Miljö- och bygg -500
-500

Ökad intäkt 
markarrenden

VänerEnergi, Hamnen m.fl. -300
-200 -500

Sälja HR-tjänst till bolag -300
-300

-1 650

Samordning 
administration

Medborgarkontor, Administration (Driftcenter) -300
-300 -300 -900

Struktur Dacapo, kultur- 
och fritid

Gemensam organisation, se på ny org -250 -500
-750

Summa förändringar inom verksamheterna -8 300 -6 100 -3 250 -17 650

Översyn av investeringar, tillkommande kapitakostnader -4 372 -1 000 -2 600 -7 972
Finasiella kostnader, minskad lånetakt -1 500 -2 000 -2 000 -5 500
Löneindex -3 500 -3 500
Minskning av pensioner enligt prognos -855 -5 091 -5 946
Försäljning tomter -6 000 -6 000 -12 000

Summa förändringar inom finansverksamhet -16 227 -14 091 -4 600 -34 918

Summa reformpaket -24 527 -20 191 -7 850 -52 568

Översyn av verksamhetslokaler

Förändring inom finansverksamhet

Utökat samarbete

Översyn vaktmästeriorganisation

Förändrade arbetssätt som ger en effektivare verksamhet

Besparing

Utökade verksamhetsintäkter

Organisationsförändringar
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 117                                                   Dnr 2020/00140  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till arbetsordning för 
kommunfullmäktige.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning reviderades senast i september 2015. 
Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft, den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktige har också beslutat om nya riktlinjer för kommunens 
styrdokument där det tydliggörs att dessa ska ha en giltighet på högst fyra år och 
sedan revideras eller aktualiseras. Med anledning av ovanstående och som en del i 
sektor lednings arbete med att uppdatera kommunens övergripande styrdokument, 
har administrativa enheten upprättat ett förslag till reviderad arbetsordning för 
fullmäktige.  

Majoriteten av de föreslagna förändringarna i arbetsordningen är av redaktionell art 
med textformuleringar som moderniserats för en följsammare läsning och enklare 
förståelse. Samtliga hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats att följa den nya 
kommunallagen.  
 
Förslaget har också kompletterats med en ny paragraf om presidiets ansvar och 
uppgifter och i enlighet med fullmäktiges beslut från den 30 mars 2020 om möjlighet 
till deltagande på distans vid extraordinära händelser, har en paragraf om detta förts 
in arbetsordningen (i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen).  
 
Utöver detta har paragrafen som reglerar bestämmelser om medborgarförslag 
tydliggjorts.  
 
Det som är ny text i förslaget är rödmarkerat och det som föreslås tas bort är 
överstruket.  

Förslaget till reviderad arbetsordning har granskats och godkänts av fullmäktiges 
presidium.   

På arbetsutskottets sammanträde den 13 maj 2020, ksau § 184, beslutades om ett 
antal ändringar i den föreslagna reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige. 
Arbetsutskottets beslutade att den text som anger hur lång tid det ska gå mellan det 
att i huvudsak likalydande motioner och medborgarförslag har behandlats i 
kommunen till dess att motionen/förslaget tas upp på nytt, ändras från i det 
reviderade förslagets angivna fyra år till två år. (§ 29, stycke tre och § 30, punkt fyra). 

I övrigt uppdrogs åt administrativa chefen att genomföra ett mindre antal 
redaktionella förändringar, i enlighet med de diskussioner som förts på 
sammanträdet.       
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar att § 29, tredje stycket som lyder:  
”Om en i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste fyra åren, tas 
motionen inte upp till behandling” ska strykas. 
 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 184/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige (reviderad efter ksau 2020-05-13) 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av kommunfullmäktige 
2015       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Kommunfullmäktiges sekreterare Eleonor Hultmark) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till arbetsordning 

för kommunfullmäktige.            

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning reviderades senast i 

september 2015. Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft, den 

1 januari 2018. Kommunfullmäktige har också beslutat om nya 

riktlinjer för kommunens styrdokument där det tydliggörs att dessa 

ska ha en giltighet på högst fyra år och sedan revideras eller 

aktualiseras. Med anledning av ovanstående och som en del i sektor 

lednings arbete med att uppdatera kommunens övergripande 

styrdokument,  har administrativa enheten upprättat ett förslag till 

reviderad arbetsordning för fullmäktige.  

Majoriteten av de föreslagna förändringarna i arbetsordningen är av 

redaktionell art med textformuleringar som moderniserats för en 

följsammare läsning och enklare förståelse. Samtliga hänvisningar till 

kommunallagen har uppdaterats att följa den nya kommunallagen.  

 

Förslaget har också kompletterats med en ny paragraf om presidiets 

ansvar och uppgifter och i enlighet med fullmäktiges beslut från den 30 

mars 2020 om möjlighet till deltagande på distans vid extraordinära 

händelser, har en paragraf om detta förts in arbetsordningen (i enlighet 

med vad som föreskrivs i kommunallagen).  

 

Utöver detta har paragrafen som reglerar bestämmelser om 

medborgarförslag tydliggjorts.  

 

Det som är ny text i förslaget är rödmarkerat och det som föreslås tas 

bort är överstruket.  

Förslaget till reviderad arbetsordning har granskats och godkänts av 

fullmäktiges presidium.        
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20 
 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av 

kommunfullmäktige 2015         

 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Kommunfullmäktiges sekreterare Eleonor Hultmark) 
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Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar det upprättade förslaget till arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges nuvarande arbetsordning reviderades senast i september 

2015. Sedan dess har en ny kommunallag trätt i kraft, den 1 januari 2018. 

Kommunfullmäktige har också beslutat om nya riktlinjer för kommunens 

styrdokument där det tydliggörs att dessa ska ha en giltighet på högst fyra år och 

sedan revideras eller aktualiseras. Med anledning av ovanstående och som en del i 

sektor lednings arbete med att uppdatera kommunens övergripande styrdokument  

har administrativa enheten upprättat ett förslag till reviderad arbetsordning för 

fullmäktige.  

De flesta föreslagna förändringarna i arbetsordningen är av redaktionell art med 

textformuleringar som moderniserats för en följsammare läsning och enklare 

förståelse. Samtliga hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats att följa den 

nya kommunallagen.  

 

Förslaget har också kompletterats med en ny paragraf om presidiets ansvar och 

uppgifter och i enlighet med fullmäktiges beslut från den 30 mars 2020 om 

möjlighet till deltagande på distans vid extraordinära händelser, har en paragraf om 

detta förts in arbetsordningen (i enlighet med vad som föreskrivs i 

kommunallagen).  

 

Utöver detta har paragrafen som reglerar bestämmelser om medborgarförslag 

tydliggjorts.  

 

Det som är ny text i förslaget är rödmarkerat och det som föreslås tas bort är 

överstruket.   
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson 2020-03-20, 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 

Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av kommunfullmäktige 

2015 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Administrativ chef Malin Eriksson 

Kommunfullmäktiges sekreterare Eleonor Hultmark 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

§ 1  

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. (Bestämmelser om antalet ersättare finns i 

kommunallagen och i vallagen).  

Presidium   Ordförande och vice ordförande            

§ 2  

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande samt en förste och en 

andre vide ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Presidievalet görs senast i december månad vid en ny mandatperiod och presidiet 

väljs för hela mandatperioden. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 

(presidium). Presidievalet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 

utgången av december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3 

Det är ålderspresidenten som tjänstgör som ordförande vid en ny mandatperiod, 

till dess att presidiet har valts. Det är också ålderspresidenten som tjänstgör som 

ordförande om samtliga i presidiet är förhindrade att delta vid ett möte.  

 

Ålderspresident är den som varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

§ 4 

Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot 

för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i 
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presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget under en lägre period, kan kommunfullmäktige 

utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena. 

Presidiets arbetsuppgifter 

§ x 

Kommunfullmäktiges presidium ska: 

 Bestämma placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter. 

 Leda fullmäktiges sammanträden. 

 Ansvara för och samordna utbildningen av förtroendevalda. 

 Ansvara för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget 

 Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 Ansvara för avtackning och uppvaktning av avgående ledamöter i samband med 

ny mandatperiod. 

 Delta vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni och där ansvara för 

medborgarskapsceremonin och diplomutdelning. 

 Ta initiativ för att utveckla den kommunala demokratin. 

 Representera Mariestads kommun vid officiella besök, invigningar och andra 

evenemang enligt överenskommelse med presidiet i kommunstyrelsen. 

Tid och plats för sammanträdena 

§ 5 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom juli och augusti. 

Senast i oktober månad ska fullmäktige bestämma dag och tid för sammanträdena 

det kommande kalenderåret. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 

sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och 

tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
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§ 6 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd 

med de vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

§ 7 

Om det finns föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 

ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 

vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla 

och på kommunens webbplats. Uppgift om beslutet ska också anslås på 

kommunens digitala anslagstavla/webbplats. 

§ 8 

Fullmäktige sammanträder i stadshuset (Vänersalen). 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 

för ett visst sammanträde. 

§ 9 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 

om fullmäktige ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 

behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 

ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna 

samt på webbplatsen. 

Deltagande på distans 

§ x 

Fullmäktige får, vid extraordinära omständigheter, 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. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 10 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska 

fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 

låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 11 

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige 

ska behandla ett ärende, om inte lagen säger något annat. om ej annat följer av lag. 

§ 12 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i kungörelsen ska tillgängliggöras för bör tillställas varje 

ledamot och ersättare före sammanträdet. Kallelse och handlingar tillgängliggörs 

digitalt. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

För att ge allmänheten möjlighet att ta del av ärendena som fullmäktige ska 

behandla finns digitala hjälpmedel tillgängliga i sammanträdeslokalen under 

sammanträdet.  

Interpellationer och enkla frågor ska göras tillgängliga för bör delges samtliga 

ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 13 

En ledamot som helt eller delvis inte kan delta på sammanträdet är hindrad att 

delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla 
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detta till kommunkansliet. Kansliet låter kallar in den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra.  

§ 14 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

§ 15 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som lämnar sammanträdet och avbryter 

tjänstgöringen ska anmäla detta till ordföranden. Ordföranden tillkännager vem 

som ska tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordföranden beaktar då att den som 

ersätter, inte bör inträda i tjänstgöring under pågående behandling av ett ärende. 

Anmälan om avbruten tjänstgöring: Om ledamot eller ersättare avbryter 

tjänstgöringen ska detta anmälas till ordföranden. 

§ 16 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Grundregeln är alltså att ledamot 

eller ersättare ej får träda in och tjänstgöra under pågående handläggning av ett 

ärende. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

§ 17 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter 

ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats ska 

ledamoten han anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden tillkännager närvaron 

och låter ledamoten tjänstgöra. som efter tillkännagivande om närvaro låter 

ledamot inträda i tjänstgöring. Ledamot får ej annat än tillfälligtvis lämna 

sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden. 
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Protokolljusterare 

§ 18 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

Sedan uppropet har gjorts, Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer 

fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

§ 19 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen 

kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 

ärenden.  

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i kallelsen kungörelsen. (Kommunfullmäktige kan endast i 

särskilda undantagsfall ta ställning till ärenden som inte är beredda eller kungjorda. 

Se KL 5 kap 29-33 §§). 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ 20 

Rätt att delta i överläggning i ärende handläggningen har: 

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd 

vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL 3 kap 

17, 18 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållandena i företaget. 
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§ 21 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna ska alltid ges tillfälle att 

yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. Revisorerna får också 

delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 

egen förvaltning. 

§ 22 

Ordföranden låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 

ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställa hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Vid samverkan i gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice 

ordförandena i den gemensamma nämnden samt anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdet. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 23 

Kommundirektör, stadsjurist och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i 

överläggningen i alla ärenden.  

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdet. 

§ x 

När ett medborgarförslag ska behandlas slutligt av kommunfullmäktige ska 

förslagsställaren bjudas in till sammanträdet och har inför behandlingen av 

ärendet rätt att yttra sig. Yttranden/anförandet får i tid uppgå till högst fem 

minuter.  

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

§ 24 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar begär ordet. Ordföranden 

upprättar talarlistan och ger ordet i den ordning som ledamot anmält sig. får ordet 

i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
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Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har rätt till kort inlägg för 

replik och kontrareplik på högst två minuter. också rätt till två korta inlägg på 

högst två minuter för replik (dubbel replikrätt). Replik ska begäras under ett 

anförande och ges omedelbart efter anförandet. Ledamot får ge högst två repliker 

på samma anförande. Inlägget ska göras omedelbart efter den talare som har ordet 

då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle 

avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får 

ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans 

anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 

tillsägelse. Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om oordning 

uppstår som inte kan avstyras. Uppstår oordning som ordföranden inte kan 

avstyra, får han upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 

§ 25 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte 

fullmäktige enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordförande anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande, lämna det skriftligt till presidiet. avfatta det skriftligt. 

Avstå från att delta i beslut 

§ 26 

En ledamot som vill avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan 

anmälan, anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 27 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna 

avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden 

avger alltid sin röst sist. 

När Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

Valsedlar 

§ 28 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig: 

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

§ 29 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 

ledamöter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

Om en i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste 

fyra åren, tas motionen inte upp till behandling. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. En motion får också 

lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 

april och oktober. 

Medborgarförslag 

§ 30 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 

medborgarförslag. (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt. 
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och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 

telefonnummer ska anges.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet, 

antingen via vanlig post, e-post eller e-tjänst.  

Ett medborgarförslag kan inte lämnas in via Facebook eller andra sociala medier. 

 

1. Ett medborgarförslag kan endast lämnas av en enskild person, inte av någon 

förening eller organisation.  

 

2. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

 

3. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

 

4. Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen 

under de senaste fyra åren, tas förslaget inte upp till behandling.  

 

5. Medborgarförslag får inte vara rasistiska eller odemokratiska eller strida mot 

lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller omfatta 

myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende. 

 

6. Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt behöver 

fullmäktige inte överlämna ärendet till nämnd för beredning utan äger rätt att 

besluta att förslaget istället ska hanteras via kommunens system för 

synpunktshantering. 

Förslagsställaren meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling 

enligt ovan (punkt 1-5), vilket avgörs av fullmäktiges presidium. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit 

ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen 

i fullmäktige. I de fall medborgarförslaget överlämnats till kommunstyrelsen eller 

en nämnd för beslut, gäller bestämmelserna i kommunstyrelsens eller nämndens 

reglemente.  

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget väcktes.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att 

delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. 
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Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt 

§ 31 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL 3 kap 18 och 18 §§ KL får 

väcka ärenden i kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt 

att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 

§ 32 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli kommunkansliet senast klockan 08.00 

torsdagen i veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice 

ordföranden i nämnd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap 2 § 

KL 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordföranden till vilken 

interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsett ledamot i 

företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar för sin 

interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till. 

Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt. 
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Frågor 

§ 33 

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan 

ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej. 

Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärendena 

§ 34 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas remitteras. Kommunstyrelsen får 

uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 

sådana ärenden. 

Återredovisning 

§ 35 

Fullmäktige beslutar om formerna och omfattningen av nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige har lämnat. Närmare bestämmelser 

om detta anges i dokumentet ”Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads 

kommun”. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 36 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 

ansvarsfrihet och anmärkning.  Se § 5. 

Valberedning 

§ 37 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av fem 

ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid 
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samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid de har valts att 

vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 

§ 38 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Se § 5. 

Justering av protokoll 

§ 39 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde 

justerar varje ordförande sina de paragrafer i protokollet. som redovisar de delar 

av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

Reservation 

§ 40 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

§ 41 

Protokollet ska göras tillgängligt på kommunens webbplats. 
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Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och fullmäktiges sekreterare kontrasignerar 

fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges 

namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Protokollet ska, utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande, 

även publiceras på kommunens webbplats. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut § 144/15 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

§ 1  

Fullmäktige har 49 ledamöter. (Bestämmelser om antalet ersättare finns i 

vallagen).  

Ordförande och vice ordförande 

§ 2  

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 

(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 

utgången av december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

§ 4 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är 

hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 
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Tid och plats för sammanträdena 

§ 5 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom juli och augusti. För 

varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och 

tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

§ 6 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

§ 7 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 

ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 

vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla 

och på kommunens webbplats. 

§ 8 

Fullmäktige sammanträder i stadshuset (Vänersalen). 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 

för ett visst sammanträde. 

§ 9 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 

om fullmäktige ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 
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Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 

behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 

ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna 

samt på webbplatsen. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 10 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska 

fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 

låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 11 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om ej annat följer av lag. 

§ 12 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. Handlingarna tillgängliggörs digitalt. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

För att ge allmänheten möjlighet att ta del av ärendena som fullmäktige ska 

behandla finns digitala hjälpmedel tillgängliga i sammanträdeslokalen under 

sammanträdet.  

Interpellationer och enkla frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före 

det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 13 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunkansliet. Kansliet låter kalla in 

den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

§ 14 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

§ 15 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

Anmälan om avbruten tjänstgöring: Om ledamot eller ersättare avbryter 

tjänstgöringen ska detta anmälas till ordföranden. 

§ 16 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Grundregeln är alltså att ledamot 

eller ersättare ej får träda in och tjänstgöra under pågående handläggning av ett 

ärende. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

§ 17 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter 

ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutats ska han 

anmäla sig hos ordföranden som efter tillkännagivande om närvaro låter ledamot 
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inträda i tjänstgöring. Ledamot får ej annat än tillfälligtvis lämna sammanträdet 

utan att anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 

§ 18 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

§ 19 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 

ärenden.  

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i kungörelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ 20 

Rätt att delta i handläggningen har: 

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd 

vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17, 18 §§ KL, 

när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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§ 21 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna får också delta i 

överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen 

förvaltning. 

§ 22 

Ordföranden låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 

ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställa hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Vid samverkan i gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice 

ordförandena i den gemensamma nämnden samt anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdet. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 23 

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdet. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

§ 24 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 

vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta 

inlägg på högst två minuter för replik (dubbel replikrätt). Inlägget ska göras 

omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 

tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt 

får ingen avbryta en talare under hans anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 

tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa 

sammanträdet. 

Yrkanden 

§ 25 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befästare genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte 

fullmäktige enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordförande anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

Avstå från att delta i beslut 

§ 26 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan 

anmälan anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 27 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna 

avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden 

avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

 



Sida: 9 (13) 

 
 

 

Valsedlar 

§ 28 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig: 

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

§ 29 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 

ledamöter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. En motion får också 

lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 

april och oktober. 

Medborgarförslag 

§ 30 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av 

en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. 
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet. Ett 

medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit 

ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen 

i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget väcktes.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att 

delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt 

§ 31 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 18 och 18 §§ KL får väcka ärenden 

i kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 

§ 32 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast klockan 08.00 torsdagen i 

veckan före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice 

ordföranden i nämnd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 



Sida: 11 (13) 

 
 

 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 

eller 18 §§ kommunallagen, får den ordföranden till vilken interpellationen har 

ställts, överlämna till en av fullmäktige utsett ledamot i företagets styrelse att 

besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Frågor 

§ 33 

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.  

Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärendena 

§ 34 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska remitteras. Styrelsen får uppdra åt en 

förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning 

§ 35 

Fullmäktige beslutar om formerna och omfattningen av nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige har lämnat. Närmare bestämmelser 
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om detta anges i dokumentet ”Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads 

kommun”. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 36 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 

ansvarsfrihet och anmärkning. 

Valberedning 

§ 37 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av fem 

ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid 

samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid de har valts att 

vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 

§ 38 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

Justering av protokoll 

§ 39 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 
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Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

Reservation 

§ 40 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

§ 41 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och fullmäktiges sekreterare kontrasignerar 

fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges 

namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Protokollet ska, utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande, 

även publiceras på kommunens webbplats. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

§ 1  

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. (Bestämmelser om antalet ersättare finns i 

kommunallagen och i vallagen).  

Presidium   Ordförande och vice ordförande            

§ 2  

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande samt en förste och en 

andre vide ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Presidievalet görs senast i december månad vid en ny mandatperiod och presidiet 

väljs för hela mandatperioden. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 

(presidium). Presidievalet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före 

utgången av december. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3 

Det är ålderspresidenten som tjänstgör som ordförande vid en ny mandatperiod, 

till dess att presidiet har valts. Det är också ålderspresidenten som tjänstgör som 

ordförande om samtliga i presidiet är förhindrade att delta vid ett möte.  

 

Ålderspresident är den som varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

§ 4 

Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot 

för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i 
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presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl 

är hindrad att fullgöra uppdraget under en lägre period, kan kommunfullmäktige 

utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena. 

Presidiets arbetsuppgifter 

§ x 

Kommunfullmäktiges presidium: 

 Bestämmer placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter. 

 Leder fullmäktiges sammanträden. 

 Ansvarar för och samordna utbildningen av förtroendevalda. 

 Ansvarar för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget 

 Bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 Ansvarar för avtackning och uppvaktning av avgående ledamöter i samband 

med ny mandatperiod. 

 Deltar tillsammans med kommunstyrelsens presidium vid kommunens 

nationaldagsfirande den 6 juni och ansvarar för medborgarskapsceremonin och 

diplomutdelning. 

 Tar initiativ för att utveckla den kommunala demokratin. 

 Har möjlighet att representera Mariestads kommun vid officiella besök, 

invigningar och andra evenemang. 

Tid och plats för sammanträdena 

§ 5 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom juli och augusti. 

Senast i oktober månad ska fullmäktige bestämma dag och tid för sammanträdena 

det kommande kalenderåret. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 

sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten bestämmer dagen och 

tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 
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§ 6 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd 

med de vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

§ 7 

Om det finns föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 

ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 

vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla 

och på kommunens webbplats. Uppgift om beslutet ska också anslås på 

kommunens digitala anslagstavla/webbplats. 

§ 8 

Fullmäktige sammanträder i stadshuset (Vänersalen). 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 

för ett visst sammanträde. 

§ 9 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 

om fullmäktige ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 

behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock 

ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna 

samt på webbplatsen. 

Deltagande på distans 

§ x 

Fullmäktige får, vid extraordinära omständigheter, 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. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 10 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska 

fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 

låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 

sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 11 

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när fullmäktige 

ska behandla ett ärende, om inte lagen säger något annat. om ej annat följer av lag. 

§ 12 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i kungörelsen ska tillgängliggöras för bör tillställas varje 

ledamot och ersättare före sammanträdet. Kallelse och handlingar tillgängliggörs 

digitalt. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

För att ge allmänheten möjlighet att ta del av ärendena som fullmäktige ska 

behandla finns digitala hjälpmedel tillgängliga i sammanträdeslokalen under 

sammanträdet.  

Interpellationer och enkla frågor ska göras tillgängliga för bör delges samtliga 

ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 13 

En ledamot som helt eller delvis inte kan delta på sammanträdet är hindrad att 

delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla 
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detta till kommunkansliet. Kansliet låter kallar in den ersättare som står i tur att 

tjänstgöra.  

§ 14 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 

§ 15 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som lämnar sammanträdet och avbryter 

tjänstgöringen ska anmäla detta till ordföranden. Ordföranden tillkännager vem 

som ska tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordföranden beaktar då att den som 

ersätter, inte bör inträda i tjänstgöring under pågående behandling av ett ärende. 

Anmälan om avbruten tjänstgöring: Om ledamot eller ersättare avbryter 

tjänstgöringen ska detta anmälas till ordföranden. 

§ 16 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Grundregeln är alltså att ledamot 

eller ersättare ej får träda in och tjänstgöra under pågående handläggning av ett 

ärende. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

§ 17 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. I början av varje sammanträde låter 

ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats ska 

ledamoten han anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden tillkännager närvaron 

och låter ledamoten tjänstgöra. som efter tillkännagivande om närvaro låter 

ledamot inträda i tjänstgöring. Ledamot får ej annat än tillfälligtvis lämna 

sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden. 
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Protokolljusterare 

§ 18 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

Sedan uppropet har gjorts, Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer 

fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

§ 19 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kallelsen 

kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 

ärenden.  

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i kallelsen kungörelsen. (Kommunfullmäktige kan endast i 

särskilda undantagsfall ta ställning till ärenden som inte är beredda eller kungjorda. 

Se KL 5 kap 29-33 §§). 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ 20 

Rätt att delta i överläggning i ärende handläggningen har: 

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd 

vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

- Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL 3 kap 

17, 18 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållandena i företaget. 
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§ 21 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorerna ska alltid ges tillfälle att 

yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. Revisorerna får också 

delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 

egen förvaltning. 

§ 22 

Ordföranden låter i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 

ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställa hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Vid samverkan i gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice 

ordförandena i den gemensamma nämnden samt anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdet. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 23 

Kommundirektör, stadsjurist och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i 

överläggningen i alla ärenden.  

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdet. 

§ x 

När ett medborgarförslag ska behandlas slutligt av kommunfullmäktige ska 

förslagsställaren bjudas in till sammanträdet och har inför behandlingen av 

ärendet rätt att yttra sig. Yttranden/anförandet får i tid uppgå till högst fem 

minuter.  

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

§ 24 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar begär ordet. Ordföranden 

upprättar talarlistan och ger ordet i den ordning som ledamot anmält sig. får ordet 

i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
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Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har rätt till kort inlägg för 

replik och kontrareplik på högst två minuter. också rätt till två korta inlägg på 

högst två minuter för replik (dubbel replikrätt). Replik ska begäras under ett 

anförande och ges omedelbart efter anförandet. Ledamot får ge högst två repliker 

på samma anförande. Inlägget ska göras omedelbart efter den talare som har ordet 

då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle 

avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får 

ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans 

anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 

tillsägelse. Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om oordning 

uppstår som inte kan avstyras. Uppstår oordning som ordföranden inte kan 

avstyra, får han upplösa sammanträdet. 

Yrkanden 

§ 25 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med 

ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte 

fullmäktige enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordförande anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande, lämna det skriftligt till presidiet. avfatta det skriftligt. 

Avstå från att delta i beslut 

§ 26 

En ledamot som vill avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan 

anmälan, anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 27 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna 

avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden 

avger alltid sin röst sist. 

När Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

Valsedlar 

§ 28 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig: 

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

§ 29 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 

ledamöter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

Om en i huvudsak likalydande motion behandlats i kommunen under de senaste 

två åren, tas motionen inte upp till behandling. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet. En motion får också 

lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 

april och oktober. 

Medborgarförslag 

§ 30 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 

medborgarförslag. (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt. 



 Sida 13 (17) 

 

och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 

telefonnummer ska anges.  

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunkansliet, 

antingen via vanlig post, e-post eller e-tjänst.  

Ett medborgarförslag kan inte lämnas in via Facebook eller andra sociala medier. 

 

1. Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon 

förening eller organisation.  

 

2. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

 

3. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

 

4. Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen 

under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.  

 

5. Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte 

strida mot lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller 

omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende. 

 

6. Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt behöver 

fullmäktige inte överlämna ärendet till nämnd för beredning utan äger rätt att 

besluta att förslaget istället ska hanteras via kommunens system för 

synpunktshantering. 

Förslagsställaren meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling 

enligt ovan (punkt 1-5), vilket avgörs av fullmäktiges presidium. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit 

ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen 

i fullmäktige. I de fall medborgarförslaget överlämnats till kommunstyrelsen eller 

en nämnd för beslut, gäller bestämmelserna i kommunstyrelsens eller nämndens 

reglemente.  

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att förslaget väcktes.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att 

delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. 
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Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 

har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt 

§ 31 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2 § KL 3 kap 18 och 18 §§ KL får 

väcka ärenden i kommunfullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt 

att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Interpellationer 

§ 32 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 

En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en motivering. 

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges eller en nämnds 

handläggning. De får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter som är av större 

intresse för kommunen. Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli 

kommunkansliet senast klockan 08.00 torsdagen i veckan före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Interpellationer får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice 

ordföranden i nämnd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation bör vara skriftligt. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses 10 kap 2 § 

KL 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordföranden till vilken 

interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsett ledamot i 

företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar för sin 

interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till. 

Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt. 
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Frågor 

§ 33 

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan 

ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej. En fråga ska ha 

ett bestämt innehåll. Syftet med en fråga är att inhämta upplysningar. 

Den ska ges in före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

Frågor får ställas till ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordföranden i 

nämnd. 

Endast frågeställaren och den som ska besvara frågan får delta i debatten. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärendena 

§ 34 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas remitteras. Kommunstyrelsen får 

uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 

sådana ärenden. 

Återredovisning 

§ 35 

Fullmäktige beslutar om formerna och omfattningen av nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige har lämnat. Närmare bestämmelser 

om detta anges i dokumentet ”Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads 

kommun”. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 36 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 

ansvarsfrihet och anmärkning.  Se § 5. 
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Valberedning 

§ 37 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av fem 

ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid 

samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid de har valts att 

vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Beredning av revisorernas budget 

§ 38 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Se § 5. 

Justering av protokoll 

§ 39 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde 

justerar varje ordförande sina de paragrafer i protokollet. som redovisar de delar 

av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

Reservation 

§ 40 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 
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Expediering och publicering 

§ 41 

Protokollet ska göras tillgängligt på kommunens webbplats. 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och fullmäktiges sekreterare kontrasignerar 

fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges 

namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Protokollet ska, utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande, 

även publiceras på kommunens webbplats. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 121                                                   Dnr 2020/00026  

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

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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.  

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 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-01 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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. 

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

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 § 206/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Protokollsutdrag ksau § 45/20 Återremiss 

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk, reviderad efter ksau 2020-05-27 

Riktlinje om alkohol och droger       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(HR-chef Per Johansson) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Återremiss: Policy samt riktlinjer om alkohol och 
droger 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar policy om alkohol och droger.  

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 
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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.  

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.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
 
Protokollsutdrag ksau § 45/20 Återremiss 
 
Policy om alkohol och droger 
 
Riktlinje om alkohol och droger         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson  
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Inledning 
Denna policy redovisar Mariestads kommuns värderingar och mål när det gäller 

alkohol, droger och spelmissbruk. Som ett praktiskt stöd finns dokumenten 

”Riktlinje om alkohol och droger” samt ”Riktlinje om spelmissbruk”. 

Dokumenten tar upp ansvar och rollfördelning samt ger praktiska råd till 

organisationens chefer. Dessa dokument är framtagna i samverkan med de 

fackliga organisationerna. 

 

Definition av droger 
I dokumentet används begreppen alkohol och droger. Med droger avses 

narkotiska preparat, icke ordinerat receptbelagt läkemedel, överkonsumtion av 

läkemedel, dopningspreparat, hälsofarliga ämnen samt andra medel som används i 

berusningssyfte. 

 
Medicinskt motiverat bruk av läkemedel 
Policyn utesluter inte medicinskt motiverat bruk av läkemedel. Det är dock den 

enskildes ansvar att i samtal med behandlande läkare ta reda på om medicinen har 

effekt som kan påverka det dagliga arbetet på ett oönskat sätt. Om detta är fallet 

ska närmaste chef underrättas för att vid behov kunna erbjuda en tillfällig 

omplacering eller annan åtgärd.  

 
Spelmissbruk 
Från och med den 1 januari 2018 förtydligades socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk.  

Med spelmissbruk avses missbruk av spel om pengar. Ett sådant missbruk kan 

påverka arbetsförmågan i likhet med alkohol och andra droger. Medarbetares 

spelande om pengar får inte gå ut över arbetet. En medvetenhet om vad skadligt 

bruk av spel om pengar kan leda till har en förebyggande effekt. Chefer, 

skyddsombud och medarbetare uppmanas att uppmärksamma problematiken 

genom dialog och ett öppet samtalsklimat. 

 
Syfte 
Förebyggande arbete ska ske kontinuerligt för att förhindra att människor slås ut 

från arbetslivet på grund av skadligt bruk. Anställda med skadligt bruk av 

sjukdomskaraktär ska erbjudas rehabilitering och hjälp för att komma ur sitt 

beroende. Information och kunskaper om skadligt bruk inom ramen för 

arbetsgivaransvaret, ska kontinuerligt uppdateras av kommunen som arbetsgivare  
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Mål  

Vårt mål är att skapa en god och säker arbetsmiljö utan skadligt bruk på våra 

arbetsplatser. 

 

En god arbetsmiljö ska vara en självklarhet i arbetslivet och Mariestads kommuns 

intention är att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Grundinställningen i 

Mariestads kommun är att anställda, förtroendevalda och övriga som utför arbete 

åt kommunen ska vara nyktra och fria från alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Detta innefattar även skadligt bruk på fritiden som riskerar att gå ut över arbetet 

dagen efter intagandet. Skadligt bruk är ingen privat angelägenhet även om det 

sker på fritiden. 

 

Vid utförande av arbetsuppgifter och vid vistelse på arbetsplatsen ska den 

anställde vara tjänstbar, det vill säga vara helt nykter och fri från alkohol och 

droger. Det är arbetsgivaren som avgör tjänstbarheten. Råder det delade meningar 

om att den anställde är påverkad ska hen på begäran lämna ett prov, detta sker i 

samarbete med företagshälsovården. Anställda som vägrar lämna ett prov 

betraktas av arbetsgivaren som påverkad och ska därmed avvisas från 

arbetsplatsen.  

 

Spelmissbruk kan påverka arbetsförmågan i likhet med alkohol och andra droger. 

När graden av misskötsamhet är bedömd kan stödjande insatser erbjudas 

medarbetaren. 

 

För allt bruk, innehav och övrig hantering av illegal narkotika har Mariestads 

kommun nolltolerans. Det innebär att om en anställd arbetar påverkad av 

narkotika leder det till omedelbar avstängning och utredning om avsked påbörjas. 

Vid avsked har arbetsgivaren inget rehabiliteringsansvar. 

 

I narkotikastrafflagen står bland annat; 

 

8§ Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan 

omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter. All narkotika är olaglig att använda, 

tillverka, köpa och sälja, med undantag för vissa narkotikaklassade läkemedel som skrivs ut av 

läkare på en speciell blankett. 
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Inledning 

I Mariestads kommuns ”Policy om alkohol och droger” redovisas kommunens 

förhållningssätt för alla anställda, förtroendevalda och övriga som utför arbete åt 

kommunen gällande alkohol, läkemedel och narkotika. Detta dokument ska 

användas för att ge stöd till chefer i arbete med medarbetare som har riskbruk, 

skadligt bruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller droger. Dokumentet 

innehåller praktiska rutiner och ansvarsfördelning för olika roller.  

Alkohol kan få förekomma i särskilda sammanhang, detta ska då vara sanktionerat av 

kommunstyrelsens ordförande. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas på våra tillställningar. 

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan ska tala om detta för sin 

närmaste chef, som efter samråd med expertis gör bedömningen om personen behöver andra 

arbetsuppgifter. 

 

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. 
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Chefs ansvar  

- Ansvarig chef säkerställer att policyn för alkohol och droger 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. 

- 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 samt när någon 

uppträder påverkad av alkohol eller droger på jobbet.  

- 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 §). 
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- 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. 

 

 

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, 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. Var noga med sakliga argument gällande 

personens arbetsprestation. 

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

bortförklaringar. 
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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. 

- 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  

- Dokumentation 

- Rehabiliteringsplan 

- Uppföljning 

 

Tidiga signaler som kan tyda på skadligt bruk 

- Beteendeförändringar  

- Försämrad arbetsprestation 

- 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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- ”Ständig otur” exempelvis missar bussen  

- Dålig hygien, maskerad andedräkt  

- Sömnrubbningar 

- Trötthet 

- Magproblem 

- Oro 

- Irritation 

- Högt blodtryck 

 

Rehabiliteringsplan 

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

skadligt bruk uppdagas. Kontakta personalenheten 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 betraktats 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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Rutiner då medarbetaren uppträder påverkad på 

jobbet 

- Positivt utslag i alkolås ska hanteras som misstanke om påverkan och 

utredas enligt nedan. 

- Chef ansvarar alltid för att avgöra vem på arbetsplatsen som är tjänstbar 

eller inte.  

- Om man som kollega misstänker att en arbetskamrat är påverkad ska chef 

omedelbart underrättas. 

- Vid misstanke om påverkan ska chef omedelbart ingripa och arbetet 

avbrytas.  

- Oavsett hur misstankarna om påverkan uppstår, ska de utredas. 

Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom 

alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras via arbetsgivaren eller 

företagshälsan, medan drogtest endast tillhandahålls av företagshälsan. 

Om medarbetaren testas av företagshälsan ska denna skriftligen medge att 

arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet. Om alkotest genomförs 

via arbetsgivaren, sak alkometern vara av god kvalitet och adekvat för 

ändamålet. Den som handhar alkometern ska vara väl insatt i hur den 

fungerar och används. 

- Medarbetare som vägrar gå med på provtagning/test betraktas av 

arbetsgivaren som påverkad och ska därmed avvisas från arbetsplatsen. 

- Medarbetare som uppträder påverkad på arbetsplatsen ska omedelbart 

sändas hem.  

- Ansvarig chef ska ordna att detta sker på ett betryggande sätt.  

- Löneavdrag sker för den dag man blivit hemskickad (AB § 10 mom. 1) 

samt för de ev. ytterligare dagar som behövs för att bli tjänstbar. 

- Informera berörd facklig organisation att medarbetaren har skickats hem. 

- Sjukanmälan eller semesteruttag accepteras inte i dessa sammanhang.  

- När medarbetaren är åter i arbete ska chef direkt ha ett samtal med hen. 

Arbetsgivaren ska utreda det som inträffat. Den som är chef har ett 

arbetsmiljö- och utredningsansvar. Misskötsamhet ska påtalas och utredas. 

Eventuellt föreligger rehabiliteringsansvar.   
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- Medarbetaren är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering (AML, § 1 

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

- Om medarbetare inte medverkar i sin rehabilitering är detta grund för 

uppsägning av personliga skäl. 

- Varje återfall ska dokumenteras med händelseförlopp, datum och tid.  

- Vilken åtgärd som ska vidtas, exempelvis disciplinär påföljd (AB § 11) eller 

upprättande av rehabiliteringsutredning bör ske tillsammans med 

personalenheten.   

- Förstadagsintyg (AB § 28 mom. 2) ska krävas av arbetstagaren vid skadligt 

bruk, detta utfärdas av företagshälsovården och bekostas av arbetsgivaren.  

 
 

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 skadligt bruk.  

- 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. 

 

Aleforsstiftelsen 

Mariestads kommun är medlem i Aleforsrådet och har ett samarbetsavtal med 

Aleforsstiftelsen vilket innebär att de kan bistå oss i alkohol- och drogrelaterade 

ärenden samt bistå arbetsgivaren i arbetet med att säkerställa en alkohol- och 

drogfri arbetsmiljö. I avtalet ingår bland annat fri chefshandledning i enskilda 

ärenden, telefon 020-10 33 20 samt fri telefonrådgivning (med möjlighet att vara 

anonym) för samtliga anställda, telefon 020-22 12 00. I avtalet ingår även 
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kostnadsfri bedömning för att utreda om beroendesjukdom föreligger som kan 

ligga till grund för fortsatt rehabilitering. Mer information finns på 

Aleforsstiftelsens hemsida www.aleforsstiftelsen.se.   

Du kan även kontakta HR-enheten för mer information.  

 

Beroendecentrum MTG 

Beroendecentrum MTG arbetar med behandling av alkohol-, narkotika-, 

läkemedels- och/eller 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 

- Tolvstegsbehandling både individuellt och i grupp 

- Motiverande samtal 

- Behandlingssamtal 

- Kvinnogrupp 

- Nätverksarbete 

- Återfallsprevention 

- Eftervårdsgrupp 

- Anhörigstöd 

- Handledning till grupper och anhöriga m.fl. 

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.  

Beroendecentrum finns Maria Nova i Mariestad, telefon: 0501-75 63 05. 

 
 
 

http://www.aleforsstiftelsen.se/
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Självhjälpsgrupper 

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

- Anonyma Alkoholister (AA). För mer information se www.aa.se  

- Anonyma narkomaner (NA). För mer information se www.nasverige.org  

- Riksförbundet för hjälp mot läkemedelsmissbruk. För mer information se 

www.rfhl.se  

- Behandling för spelberoende finns via Beroendeenheten MTG för mer 

information se även Spelberoendes riksförbunds hemsida 

www.spelberoende.se 

 

 

 

http://www.aa.se/
http://www.nasverige.org/
http://www.rfhl.se/
http://www.spelberoende.se/
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HR-chef 
 

 Personalutskott 
 

 

 

Förändrad policy och riktlinjer om alkohol och 

droger – svar återremiss 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta policy och riktlinjer mot 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 möte den 5 februari 2020 återremitterade KSAU verksamhetens förslag på 

policy och riktlinje för alkohol och droger,  med uppdrag till HR-chef 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 anser undertecknad att beroendeorsakerna bör hållas åtskilda i 

olika styrdokument, varför policy och 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 
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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.  

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. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av HR-chef Per Johansson 2020-01-20 samt muntlig 

information på mötet. 

Policy om alkohol och droger 

Riktlinje om alkohol och droger 

-- 

 

Per Johansson 

HR-chef 

 

Beslutet ska skickas till:  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 45                                                   Dnr 2020/00026  

Policy och riktlinjer om alkohol och droger 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för komplettering.  
Policyn och riktlinjerna ska även omfatta missbruksfrågor som handlar om 
spelberoende.       

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. 

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.  

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.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-02-05 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 

Policy om alkohol och droger 

Riktlinje om alkohol och droger       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(HR-chef Per Johansson) 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-01 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 118                                                   Dnr 2020/00193  

Justering av avgifterna i VA-taxan 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att justerar brukningsavgifterna (§§ 13-17) i 
kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och med den 1 januari 2021.  

Bakgrund 

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

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader, motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel. Med anledning av ovan föreslår 
tekniska nämnden en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +4,0 procent 
vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver. Den föreslagna 
höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 
25 kronor per månad.  

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 § 185/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

Protokollsutdrag tn § 53/20 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 

Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2021  

Gällande VA-taxa fr.o.m. 1 jan 2020 Mariestads kommun 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-01 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden) 
(Teknisk chef) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
(Controller Märta Nilsson)  
(Controller Sofia Glimmervik) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-04-27 
Dnr: KS 2020/00193   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan  

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justerar brukningsavgifterna (§§ 13-17) i 
kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och med den 1 januari 2021.            

Bakgrund 

Sedan år 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt 
på befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, 
material med mera.  
 
De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader, motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel. Med anledning av ovan 
föreslår tekniska nämnden en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +4,0 
procent vilket också följer den prognos som VA-planen föreskriver. Den 
föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare 
med ungefär 25 kronor per månad.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
 
Protokollsutdrag tn § 53/20 
 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 
 
Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2021  
 
Gällande VA-taxa fr.o.m. 1 jan 2020 Mariestads kommun          
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Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden) 
(Teknisk chef) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
(Controller Märta Nilsson)  
(Controller Sofia Glimmervik) 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 53                                                   Dnr 2020/00079  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och 
med 2021-01-01.  

Bakgrund 

Sedan år 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
med mera. 
 
De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel. 
 
Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver.  
 
Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 25 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 58/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Mariestad”.     
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Mariestad”.     
 
Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2021 
 
Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2020 Mariestads kommun 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik  

 



 

 

 

Taxa 
Vatten och avlopp 
Mariestads kommun 
 
 
 

 

 

  

  



 
 

 

VA-taxa för Mariestads kommun 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 
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Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den <<datum>>. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mariestads 

kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mariestads kommun.  

 

§ 1  

För att täcka nödvändiga kostnader för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

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

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

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

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

vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2   

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  

§ 3  

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

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

 

 

 

Kontor Förvaltning Stormarknad 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

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

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

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

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

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

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

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 

informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 

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

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 

bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar 

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

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

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5   

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

om 81 130 kronor 
om 101 412 

kronor 

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

om 19 138 kronor om 23 922 kronor 

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

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

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

om 4 099 kronor om 5 123 kronor 

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

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

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

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

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

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

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

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 

tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 

fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

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

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

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

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

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

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

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

av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

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

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

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

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

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

5.7 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 

begränsningsregeln i 5.3. 

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

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

tillkommande lägenhet. 

5.9 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

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

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

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

om 81 130 
kronor 

om 101 412 
kronor 

b) 
 

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

om 19 138 
kronor 

om 23 922 
kronor 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
om 44,90 
kronor 

om 56,12 
kronor 

d)* 
 

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

Om 4 099 
kronor 

om 5 123 
kronor 

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

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

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

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

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

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 

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

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

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

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

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

dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

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

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

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

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

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

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

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

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

Avgifter för framdragen servisledning 

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

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

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

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 

inte tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

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

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

tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 

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

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

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

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

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

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

om 8,54 kronor om 10,68 kronor 

§ 10  

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

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11  

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

i räkning. 

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

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

skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en 

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

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

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

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

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

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

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

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

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

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

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

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

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12  

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 

än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

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

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

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, 

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

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

servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

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

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 

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

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

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13  

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

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

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

om 800 kr om 1 000 kr 

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

om 800 kr om 1 000 kr 

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

om 450 kr om 563 kr 

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

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

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

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

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

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

Om ingen dag- eller dränvattenanslutning finns till kommunens anläggning utgår 

ingen avgift enligt 13.1 e). 

Om dagvattnet från fastigheten enligt överenskommelse med huvudmannen 

fördröjs inom fastigheten innan den avbördas till den allmänna anläggningen 

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

vattenmätarens storlek. 

 Utan moms Med moms 

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

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

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

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

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

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

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

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

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

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

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 

till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 

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

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

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

lägenhet. 

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

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

a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 

huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

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

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

STAFS 2007:2. 

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

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 

prövning av frågan hos Statens VA-nämnd.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 

mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande 

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

avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Efter ansökan från fastighetsägaren och skriftligt medgivande av 

huvudman att bruka köksavfallskvarn utgår avgift per år. 

   

Enskilt hushåll  50 % av avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

§ 14  

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

årligen erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 ansluten allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kronor om 1 kronor 
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§ 15  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 

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

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

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

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

och spillvatten är avsevärd. 

§ 16  

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

och 13.1 e). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 

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

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 

av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 

avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Uppsättning, nedtagning eller byte av vattenmätare 482 kr 602 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 482 kr 602 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

482 kr 602 kr 

Avläsning av vattenmätare 416 kr 520 kr 

Undersökning av vattenmätare * * 

Länsning av vattenmätarbrunn 573 kr 716 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid 482 kr 602 kr 

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

frakt samt arbetskostnad enligt tabell ovan.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18  

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

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19  

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

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

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 13 och 14. 

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

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

räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

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

Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 

anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 

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

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21  

Denna taxa träder i kraft <<datum>>. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 

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

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 

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

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

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

jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Taxa för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2019-09-30. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mariestads 

kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mariestads kommun.  

 

§ 1  

För att täcka nödvändiga kostnader för Mariestads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

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

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

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

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

vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2   

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  

§ 3  

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

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

 

 

 

Kontor Förvaltning Stormarknad 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Hantverk 

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

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

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

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

§ 4  

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Ja Ja 

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

inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och 

informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägaren informerats om detta. 

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

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för 

bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar 

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

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

tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5   

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

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

om 81 130 kronor 
om 101 412 

kronor 

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

om 19 138 kronor om 23 922 kronor 

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

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

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

om 4 099 kronor om 5 123 kronor 

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

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

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

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

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

 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

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

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 

tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 

fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).  

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

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

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

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

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

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

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

av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov 

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

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

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

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

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

5.7 Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 

begränsningsregeln i 5.3. 

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

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

tillkommande lägenhet. 

5.9 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

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

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

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

om 81 130 
kronor 

om 101 412 
kronor 

b) 
 

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

om 19 138 
kronor 

om 23 922 
kronor 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
om 44,90 
kronor 

om 56,12 
kronor 

d)* 
 

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

Om 4 099 
kronor 

om 5 123 
kronor 

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

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

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

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

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

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, 

fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 

nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd 

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

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

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

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att 

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

dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

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

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

tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska 

anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan 

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

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats  

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

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

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

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

Avgifter för framdragen servisledning 

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

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

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

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

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

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

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

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet 

inte tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

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

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

tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 

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

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

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

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

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

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

om 8,54 kronor om 10,68 kronor 

§ 10  

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

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11  

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

i räkning. 

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

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

skett. 

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en 

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

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

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

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

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

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

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

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

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

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

fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 

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

avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12  

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 

än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

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

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

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del, 

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

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

servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för 

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

fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 

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

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

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13  

13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 2 263 kr om 2 828 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 18,24 kr om 22,81 kr 

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

om 770 kr om 962 kr 

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

om 770 kr om 962 kr 

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

om 433 kr om 541 kr 

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

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

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

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

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

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

Om ingen dag- eller dränvattenanslutning finns till kommunens anläggning utgår 

ingen avgift enligt 13.1 e). 

Om dagvattnet från fastigheten enligt överenskommelse med huvudmannen 

fördröjs inom fastigheten innan den avbördas till den allmänna anläggningen 

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

vattenmätarens storlek. 

 Utan moms Med moms 

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

25 mm (qn 6.0) om 2 628 kr om 3 285 kr 

40 mm (qn 10.0) om 4 372 kr om 5 465 kr 

50 mm (qn 15.0) om 18 360 kr om 22 950 kr 

80 mm (qn 40.0) om 32 363 kr om 40 454 kr 

100 mm (qn 60.0) om 42 854 kr om 53 568 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

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

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

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

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras 

till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 

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

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

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

lägenhet. 

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

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

a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 

huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

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

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

STAFS 2007:2. 

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

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 

prövning av frågan hos Mark- och miljödomstol.  

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och 

mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 

undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 17. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande 

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

avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Efter ansökan från fastighetsägaren och skriftligt medgivande av 

huvudman att bruka köksavfallskvarn utgår avgift per år. 

   

Enskilt hushåll  50 % av avgift enligt 13.1 a) 

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

Storhushåll, restaurang 
o likn. 

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

§ 14  

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

årligen erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 ansluten allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kronor om 1 kronor 
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§ 15  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 

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

avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

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

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

och spillvatten är avsevärd. 

§ 16  

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

och 13.1 e). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den 

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

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % - - 

Dagvattenavgift 13.1 e) - - 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 17  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 

av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 

avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Uppsättning, nedtagning eller byte av vattenmätare 463 kr 579 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 463 kr 579 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare 

463 kr 579 kr 

Avläsning av vattenmätare 400 kr 500 kr 

Undersökning av vattenmätare * * 

Länsning av vattenmätarbrunn 550 kr 688 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid 463 kr 579 kr 

Extra vattenprov i fastighet 463 kr 579 kr 
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* Undersökningskostnader för vattenmätare utgörs av SWEDAC:s kontrollavgift, 

frakt samt arbetskostnad enligt tabell ovan.  

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 

debiteras ett tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 18  

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

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 

verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19  

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

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

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 

§§ 13 och 14. 

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

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

räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och 

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

Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens begäran med 

anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta 

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

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

huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21  

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 

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

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd 

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

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol jämlikt 

53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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 Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet teknik 
Michael Nordin 
Teknisk chef 
 

Tekniska nämnden 

 

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad  

Tekniske chefens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun 
justerar brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +4,0 
procent fr. o m 2021-01-01.  

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt 
på befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, 
material etc.  
 
De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel. 
 
Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0 procent vilket också följer den prognos som VA-
planen föreskriver. 
 
Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 25 kronor per månad.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, ”Justering 
av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2021”.     
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, ”Justering av avgifterna 
i VA-taxan i Mariestad”.     
 
Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari   
 
Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2020 Mariestads kommun    
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____________________ 
Expedieras till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Märta Nilsson) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 119                                                   Dnr 2020/00211  

Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens 
verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna 
VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020”. 

2. Detta innebär att Lugnås/Björsäter och Hindsberg blir två nya VA-områden. 

3. Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.. 

Jäv 

Carl-Gunnar Sand anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om upprättande av 
verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer innebära att hela det område 
som idag ingår i verksamhetsområdet kommer göra det fortsatt samt att 
utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan kommer att ingå. Utöver detta 
innebär förslaget att områdena som i VA-plan 2020-2030 omnämns som 
Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i verksamhetsområdet. En VA-
byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 2021 och i Hindsberg under 2022. 
Kostnaden för byggnation av VA till Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner 
kronor och för Hindsberg till 11 miljoner kronor. Intäkterna i form av 
anläggningsavgifter för VA beräknas till 4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 
6,4 miljoner i Hindsberg. Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående 
budgetarbete för 2021. 

Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lugnås/Björsäter, se bilagt 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av 
de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten 
gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka 
vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att 
tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter 
som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för 
vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för 
skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet 
för allmänna vattentjänster är fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter 
och skyldigheter gentemot varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 19 maj 2020 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om den allmänna VA-anläggningens 
verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen i Mariestads kommun 2020”. Beslutet ersätter tidigare beslut om 
verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i kommunen.  

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 § 201/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 

Protokollsutdrag tn § 77/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29 Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun” 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020 
(Förslag) 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018 
(Gällande)  

Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(VA-chef Amanda Haglind)  
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunalt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Mariestads kommun 

Kommunchefens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om den allmänna VA-anläggningens 
verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020”. 

 
2. Detta innebär att Lugnås/Björsäter och Hindsberg blir två nya VA-

områden. 
 
3. Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna 

VA-anläggningen i kommunen.               

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om 
upprättande av verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer 
innebära att hela det område som idag ingår i verksamhetsområdet kommer 
göra det fortsatt samt att utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan 
kommer att ingå. Utöver detta innebär förslaget att områdena som i VA-plan 
2020-2030 omnämns som Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i 
verksamhetsområdet. En VA-byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 
2021 och i Hindsberg under 2022. Kostnaden för byggnation av VA till 
Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner kronor och för Hindsberg till 11 
miljoner kronor. Intäkterna i form av anläggningsavgifter för VA beräknas till 
4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 6,4 miljoner i Hindsberg. 
Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående budgetarbete för 2021. 
 
Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lugnås/Björsäter, se 
bilagt Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 
 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma 
den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller 
flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av 
vilka vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är 
att tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och 
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skyldigheter som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt 
område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet 
av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det 
kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är 
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.   
 
Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 19 maj 2020 
och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om den allmänna VA-
anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för 
den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020”. Beslutet ersätter 
tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i 
kommunen.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-12 
 
Protokollsutdrag tn § 77/20 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29 Verksamhetsområde 
för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun  
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads 
kommun” 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2020 (Förslag) 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2018 (Gällande)  
 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr). 
Teknisk chef Michael Nordin 
VA-chef Amanda Haglind  
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 Sektor samhällsbyggnad 

Verksamhet teknik 
Michael Nordin 
Teknisk chef 
 

Tekniska nämnden 

 

Kommunalt verksamhetsområde för 
vattentjänster i Mariestads kommun 

Tekniske chefens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om den allmänna 
VA-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2020”.  
 
Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.      

Bakgrund 

E Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma 
den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller 
flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av 
vilka vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är 
att tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och 
skyldigheter som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt 
område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet 
av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det 
kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är 
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om 
upprättande av verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer 
innebära att hela det område som idag ingår i verksamhetsområdet kommer 
göra det fortsatt samt att utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan 
kommer att ingå. Utöver detta innebär förslaget att områdena som i VA-plan 
2020-2030 omnämns som Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i 
verksamhetsområdet. En VA-byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 
2021 och i Hindsberg under 2022. Kostnaden för byggnation av VA till 
Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner kronor och för Hindsberg till 11 
miljoner kronor. Intäkterna i form av anläggningsavgifter för VA beräknas till 
4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 6,4 miljoner i Hindsberg. 
Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående budgetarbete för 2021. 
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Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lungås/Björsäter, se 
bilagt Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 
  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29 Verksamhetsområde 
för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun  
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads 
kommun” 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2020 (Förslag) 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2018 (Gällande)  
 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter    
  
 
 

 
 
  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
VA-chef Amanda Haglind 
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Verksamhetsområde för den allmänna  

VA-anläggningen i Mariestads kommun 2020 

Detta dokument beskriver verksamhetsområdet för Mariestads kommuns allmänna VA-
anläggning. Verksamhetsområdet är upprättat för fyra olika vattentjänster: 
 

1. Vatten (V): avser dricksvattenförsörjning.  

2. Spillvatten (S): avser omhändertagande av spillvatten.  

3. Dagvatten fastighet (Df): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds 

från tomtmark. 

4. Dagvatten gata (Dg): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds från 

allmän platsmark, så som till exempel vägar, gator och parkmark. 

Verksamhetsområdets utbredning redovisas i figur 1 till 14. 
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Figur 1. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Askevik. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättas för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 

. 
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Figur 2. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Böckersboda. Områden markerade med 
S+V är områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 3. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Hasslerör gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 4. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads centralort gällande 
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden 
inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 5. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Jula. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 6. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Lugnås och Björsäter gällande 
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden 
inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 7. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Lyrestad gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 8. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Moviken. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 9. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Sjöängen. Områden markerade med S+V 
är områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 10. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Sjötorp gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 11. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Tidavad gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 12. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen på Torsö gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 13. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Ullervad gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 14. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Örvallsbro gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Verksamhetsområde för den allmänna  

VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018 

Detta dokument beskriver verksamhetsområdet för Mariestads kommuns allmänna VA-
anläggning. Verksamhetsområdet är upprättat för fyra olika vattentjänster: 
 

1. Vatten (V): avser dricksvattenförsörjning.  

2. Spillvatten (S): avser omhändertagande av spillvatten.  

3. Dagvatten fastighet (Df): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds 

från tomtmark. 

4. Dagvatten gata (Dg): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds från 

allmän platsmark, så som till exempel vägar, gator och parkmark. 

Verksamhetsområdets utbredning redovisas översiktligt i figur 1 och i detalj i figur 2 till 15. 
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Figur 1. Översikt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster inom Mariestads kommun. 
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Figur 2. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Askevik. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättas för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 

. 
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Figur 3. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Böckersboda. Områden markerade med 
S+V är områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 4. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Hasslerör gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 5. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads centralort gällande 
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden 
inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 6. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Jula. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 7. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Lugnås och Björsäter gällande 
vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden 
inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 8. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Lyrestad gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 9. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Moviken. Områden markerade med S+V är 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 10. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Sjöängen. Områden markerade med S+V 
är områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 11. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Sjötorp gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 12. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Tidavad gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 13. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen på Torsö gällande vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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Figur 14. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Ullervad gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Områden markerade med S+V är områden inom vilka 
verksamhetsområde upprättats för enbart vatten och spillvatten, ej dagvattentjänsterna. 
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Figur 15. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Örvallsbro gällande vattentjänsterna 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen i Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om den allmänna 
VA-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2020”.  
 
Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.     

Bakgrund 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma 
den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera 
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller 
flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och 
dagvatten gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av 
vilka vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är 
att tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och 
skyldigheter som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt 
område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet 
av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det 
kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är 
fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2018-05-28 om 
upprättande av verksamhetsområde. Ett beslut enligt förslaget kommer 
innebära att hela det område som idag ingår i verksamhetsområdet kommer 
göra det fortsatt samt att utbyggnationen av de senaste etapperna av Sjölyckan 
kommer att ingå. Utöver detta innebär förslaget att områdena som i VA-plan 
2020-2030 omnämns som Lugnås/Björsäter och Hindsberg kommer att ingå i 
verksamhetsområdet. En VA-byggnation planeras i Lugnås/Björsäter under 
2021 och i Hindsberg under 2022. Kostnaden för byggnation av VA till 
Lugnås/Björsäter beräknas till 9 miljoner kronor och för Hindsberg till 11 
miljoner kronor. Intäkterna i form av anläggningsavgifter för VA beräknas till 
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4,3 miljoner i Lugnås/Björsäter respektive 6,4 miljoner i Hindsberg. 
Finansiering för utbyggnationen inarbetas i pågående budgetarbete för 2021. 
 
Det har inkommit ett yttrande gällande kommunalt VA i Lungås/Björsäter, se 
bilagt Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter. 
  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-29, ”Verksamhetsområde 
för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun” 
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-28 av VA-chef Amanda Haglind 
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads 
kommun” 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2020 (Förslag) 
 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 
2018 (Gällande) 
 
Yttrande kommunalt VA Lugnås Björsäter    
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  
VA-chef Amanda Haglind 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 122                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet 2020 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Miljöpartiets ansökan om partistöd 
för år 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kristdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2020. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets ansökan om partistöd 
för år 2020.  

Bakgrund 

Den 23 april 2020 inkom Socialdemokraterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 30 april inkom även Miljöpartiet med sin begäran om 
partistöd. Den 8 maj 2020 inkom Vänsterpartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 11 maj 2020 inkom Kristdemokraterna med sin begäran om 
partistöd för samma år. 

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslagen överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 210/20 

Protokollsutdrag ksau § 186/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-05 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Socialdemokraterna, 2020-04-23  

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Miljöpartiet, 2020-04-30 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Vänsterpartiet, 2020-05-08 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Kristdemokraterna 2020-05-11 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialdemokraterna 
(Miljöpartiet) 
(Vänsterpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
(Ekonomienheten) 
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Vänsterpartiet och 
Kristdemokraterna 2020 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.            

Bakgrund 

Den 8 maj 2020 inkom Vänsterpartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 11 maj 2020 inkom Kristdemokraterna med sin begäran 
om partistöd för samma år.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2020-05-11, 
Partistöd till Vänsterpartiet och Kristdemokraterna 2020 
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Vänsterpartiet, 2020-05-08    
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Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Kristdemokraterna, 2020-05-11      
 

Kristofer Svensson 
kommunchef   

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Vänsterpartiet  
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Partistöd till Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
2020 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut.           

Bakgrund 

Den 23 april 2020 inkom Socialdemokraterna med en begäran om partistöd för 
innevarande år och den 30 april inkom även Miljöpartiet med sin begäran om 
partistöd.  
 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  
årligen redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har 
använts ska även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska 
upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente 
med regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att 
förtydliga rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska 
partierna i fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har 
använts föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med 
rekvisitionen av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma 
till kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas 
fullmäktige för beslut.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-05 
 
Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Socialdemokraterna, 2020-04-23  
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Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Miljöpartiet, 2020-04-30        
 

Kristofer Svensson 
kommunchef   

Expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Socialdemokraterna  
Miljöpartiet 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 120                                                   Dnr 2019/00465  

Motion om att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden 
via webb-tv 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen.    

Reservation 

Leif Udéhn (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande    

Bakgrund 

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att möjligheten att 
sända fullmäktige via video på webben ska utredas. Kommunfullmäktige har i beslut 
den 25 november, kf § 87, överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motiveringen till motionen är att fler personer skulle kunna ta del av debatten oavsett 
var man befinner sig, vilket enligt motionärerna skulle bidra till ett bättre 
debattklimat då debattörerna vet att det är folk som tittar på sändningen, både i 
realtid och även efter själva mötet.  

Mariestads kommun direktsänder sedan flera år tillbaka, fullmäktiges möten på 
webben via ljud. Ljudfilerna redigeras efter mötet och läggs sedan upp på webben för 
att finnas tillgängliga även efter att mötet är avslutat.   

Kommunfullmäktige avslog en motion om att sända fullmäktiges sammanträden via 
webb-tv i april 2016. Den utredning som gjordes då visade att kostnaderna för att 
webbsända fullmäktige med bild uppgick till mellan 7 000 – 13 000 kronor per möte, 
beroende på om kommunen valde att köpa in egen ljud- och kamerautrustning eller 
hyra den.  

Sedan 2016 har allt fler kommuner börjat sända sina fullmäktigemöten via webb-tv. 
Detta har dock inte avspeglat sig i form av en prisnedgång hos leverantörerna. Efter 
att en prisbegäran ställts till en av Sveriges ledande aktörer på området samt även till 
en lokal mindre aktör, kan det konstateras att dagens prisläge för såväl tjänst 
(administrera, redigera, sända och lagra) som teknisk utrustning ligger på ungefär 
samma nivå som för fyra år sedan. Efter kontakt med några av kommunerna i 
närområdet som sänder fullmäktige direkt via webb-tv bekräftas ovan nämnda 
prisbild. 

En ungefärlig årlig kostnad för att webbsända fullmäktiges möten beräknas därmed 
till mellan 60 000 – 100 000 kronor. Variationen i pris beror på huruvida kommunen 
väljer att köpa in den utrustning som behövs samt administrera tekniken (sända, 
redigera och lagra) själv eller köpa allt som tjänst.  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-01 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Från och med september 2020 ska offentliga myndigheter följa den nya lagen ”Lagen 
om tillgänglig digital service” vilket ställer krav på att texta och syntolka 
webbsändningar. Vid eventuell utsändning av fullmäktige via webb bör därför tas 
med i beaktande att resurser/medel avsätts för detta, till exempel i form av inköp av 
auto-textningsfunktion.   
 
I nuläget finns det inga befintliga resurser i form av utrustning eller praktisk 
hantering av teknik för att hantera/möjliggöra utsändning av fullmäktige via webb-tv.      

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Leif Udéhn (S) yrkar bifall till motionen. 
 

Anders Karlsson (C) yrkar avslag till motionen. 
 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 207/20 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Motion från Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S), 2019-11-22 – Motion om att 
direktsända kommunfullmäktige via webben 

Protokollsutdrag kf § 87/19       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionärerna) 
(Administrativ chef Malin Johansson) 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-05-14 
Dnr: KS 2019/00465   
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 Kristofer Svensson 
Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att direktsända kommunfullmäktiges 
sammanträden via webb-tv 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunchefen lämnar inget förslag till beslut           

Bakgrund 

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

möjligheten att sända fullmäktige via video på webben ska utredas. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 november, kf § 87, 

överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motiveringen till motionen är att fler personer skulle kunna ta del av 

debatten oavsett var man befinner sig, vilket enligt motionärerna 

skulle bidra till ett bättre debattklimat då debattörerna vet att det är 

folk som tittar på sändningen, både i realtid och även efter själva 

mötet.  

Mariestads kommun direktsänder sedan flera år tillbaka, fullmäktiges 

möten på webben via ljud. Ljudfilerna redigeras efter mötet och läggs 

sedan upp på webben för att finnas tillgängliga även efter att mötet är 

avslutat.   

Kommunfullmäktige avslog en motion om att sända fullmäktiges 

sammanträden via webb-tv i april 2016. Den utredning som gjordes 

då visade att kostnaderna för att webbsända fullmäktige med bild 

uppgick till mellan 7 000 – 13 000 kronor per möte, beroende på om 

kommunen valde att köpa in egen ljud- och kamerautrustning eller 

hyra den.  

Sedan 2016 har allt fler kommuner börjat sända sina 

fullmäktigemöten via webb-tv. Detta har dock inte avspeglat sig i 

form av en prisnedgång hos leverantörerna. Efter att en prisbegäran 

ställts till en av Sveriges ledande aktörer på området samt även till en 

lokal mindre aktör, kan det konstateras att dagens prisläge för såväl 

tjänst (administrera, redigera, sända och lagra) som teknisk utrustning 

ligger på ungefär samma nivå som för fyra år sedan. Efter kontakt 
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med några av kommunerna i närområdet som sänder fullmäktige 

direkt via webb-tv bekräftas ovan nämnda prisbild. 

En ungefärlig årlig kostnad för att webbsända fullmäktiges möten beräknas 
därmed till mellan 60 000 – 100 000 kronor. Variationen i pris beror på 
huruvida kommunen väljer att köpa in den utrustning som behövs samt 
administrera tekniken (sända, redigera och lagra) själv eller köpa allt som tjänst.  
 

Från och med september 2020 ska offentliga myndigheter följa den nya lagen 

”Lagen om tillgänglig digital service” vilket ställer krav på att texta och syntolka 

webbsändningar. Vid eventuell utsändning av fullmäktige via webb bör därför 

tas med i beaktande att resurser/medel avsätts för detta, till exempel i form av 

inköp av auto-textningsfunktion.   

 

I nuläget finns det inga befintliga resurser i form av utrustning eller praktisk 

hantering av teknik för att hantera/möjliggöra utsändning av fullmäktige via 

webb-tv.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 
 

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

Motion om att direktsända kommunfullmäktige via webben 

Protokollsutdrag kf § 87/19         
 

Kristofer Svensson 
Kommunchef   

Expedieras till: 
Motionärerna 
Administrativ chef Malin Eriksson  
 



Datum: 2020-05-14 
Dnr: KS 2019/465 
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Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om att direktsända 

kommunfullmäktige via webb-TV 

Förslag till beslut 

Administrativ chef lämnar inget förslag till beslut.  

Bakgrund 

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

att sända fullmäktige via video på webben ska utredas. Motiveringen till motionen 

är att fler personer skulle kunna ta del av debatten oavsett var man befinner sig, 

vilket enligt motionärerna skulle bidra till ett bättre debattklimat då debattörerna 

vet att det är folk som tittar på sändningen, både i realtid och även efter själva 

mötet.  

Mariestads kommun direktsänder sedan flera år tillbaka, fullmäktiges möten på 

webben via ljud. Ljudfilerna redigeras efter mötet och läggs sedan upp på webben 

för att finnas tillgängliga även efter att mötet är avslutat.   

Kommunfullmäktige avslog en motion om att sända fullmäktiges sammanträden 

via webb-TV i april 2016. Den utredning som gjordes då visade att kostnaderna 

för att webbsända fullmäktige med bild uppgick till mellan 7000 – 13 000 kronor 

per möte, beroende på om kommunen valde att köpa in egen ljud- och 

kamerautrustning eller hyra den.  

Sedan 2016 har allt fler kommuner börjat sända sina fullmäktigemöten via webb-

tv. Detta har dock inte avspeglat sig i form av en prisnedgång hos leverantörerna. 

Efter att en prisbegäran ställts till en av Sveriges ledande aktörer på området samt 

även till en lokal mindre aktör, kan det konstateras att dagens prisläge för såväl 

tjänst (administrera, redigera, sända och lagra) som teknisk utrustning ligger på 

ungefär samma nivå som för fyra år sedan. Efter kontakt med några av 

kommunerna i närområdet som sänder fullmäktige direkt via webb-tv bekräftas 

ovan nämnda prisbild. 

En ungefärlig årlig kostnad för att webbsända fullmäktiges möten beräknas 

därmed till mellan 60 000 – 100 000 kronor. Variationen i pris beror på huruvida 
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kommunen väljer att köpa in den utrustning som behövs sant administrera 

tekniken (sända, redigera och lagra) själv eller köpa allt som tjänst.  

Från och med september 2020 ska offentliga myndigheter följa den nya lagen 

”Lagen om tillgänglig digital service” vilket ställer krav på att texta och syntolka 

webbsändningar. Vid eventuell utsändning av fullmäktige via webb bör därför tas 

med i beaktande att resurser/medel avsätts för detta, till exempel i form av inköp 

av auto-textningsfunktion.   

 

I nuläget finns det inga befintliga resurser i form av utrustning eller praktisk 

hantering av teknik för att hantera/möjliggöra utsändning av fullmäktige via 

webb-tv.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Malin Eriksson, daterad  

2020-05-14 

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

direktsända kommunfullmäktige via webben 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Administrativ chef Malin Eriksson 





MARIESTAD Kommunfullmiktige
sammantrldesProtokoll
Sammantradesdatum
20't9-11-25

Motion om att direktsanda kommunfullmdktiges sammantrSden via webben

:(KS 2019/465) r

Komm unfullmiiktiges beslut

I(ommunfullmlktige beslutar att overldmna arendet till kommunsrytelsen fot

beredning,

Bakgrund

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

foreslagit en utredning orn mojligheten att ditektsdnda kommunfullmiktiges

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

man befinner sig.

Motion om alkolAs i kommunens nyanskaffade fordo-
Komm unfullmdktiges beslut

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

Bakgrund

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

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

utrustade rned alkolis.

Expedierat til/:

U tbildningncinnden, ncialntimnden, leknirka ntimnden, (ttdnndrckn)

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

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

Sektor ledning 
Administrativa enheten 
Stadshuset 
542 86 Mariestad 
0501-75 50 00 

Avsägelse av politiskt uppdrag 

Jag vill härmed avsäga mig uppdraget som: 

Ja 
ledamot __ ersättare 

Vänerernergi 1/6-2020 
(styrelse/nämnd) (från och med) 

L 
(parti) 

Lennart Bäckman 
(namn) 

(personnummer) 

26/5-2020 
Datum Underskrift 

Glöm ej! 

Har du under din tid som förtroendevald i Mariestads kommun fått låna en iPad 
och/ eller en nyckeltagg till stadshuset ska dessa lämnas tillbaka i samband med 
din avsägelse. Dessa lämnar du till din nämndsekreterare. 

Skicka in blanketten 

Blanketten ska skickas in till administrativa enheten, antingen via e-post 
info@mariestad.se eller till Mariestads kommun, sektor ledning, administrativa 
enheten, stadshuset, 542 86 i Mariestad. 


