
Kallelse/underrättelse

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 13 december 2021 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Vänersalen 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 

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

Mariestad den 6 december 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

ÄRENDELISTA 

Upprop 

Val av protokolljusterare Förslag, 
Anders Karlsson (C) 
Janne Jansson (S) 

1. Information om projektet TIA
”Tidiga insatser för asylsökande i
Mariestad, 2018-2021”

Kl. 18:15-18:30
Projektledare Hala Akari 
Enhetschef Maria Johansson Berg 

2. n
k

Anmälningsärenden 

3. n
k

Anmälan av nya medborgarförslag 

4. n
k

Anmälan av nya motioner 

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


 

  Sida 2 

 

 

ÄRENDELISTA  

5. n
k 

Frågor och interpellationer   

6. n
k 

Investeringsmedel för finansiering 
av den nya hänvisade 
ersättningsvägen i samband med 
utbyggnad av E20 och hanteringen 
av långsamtgående fordon  

 

7. n
k 

Förvärv av mark förpackat i bolag 
Mariestads Markutveckling AB 

 

8. n
k 

Bolagspolicy för Mariestads 
kommun 

 

9. n
k 

Revidering av mall för 
tjänsteskrivelse  

 

10. n
k 

Revidering av riktlinjer för 
dokumenthantering i Mariestads 
kommun 

 

11. n
k 

Motion om digital fixare  

12. n
k 

Motion om laddstolpar  

13. n
k 

Motion om terapikatter  

14. n
k 

Motion om fyrverkerier  

15. n
k 

Motion om att laga trasiga 
arbetskläder istället för att slänga 
dem 

 

16. n
k 

Motion om handlingsplan för fler 
bilfria områden 
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ÄRENDELISTA  

17. n
k 

Valärenden  

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 226                                                   Dnr 2020/00330 

Medborgarförslag om att bevara en fin närmiljö samt främja 
friluftslivet i samband med kommande industriexpansion 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad sektor samhällsbyggnad anfört nedan. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun, i samband med den planerade utvecklingen av företaget Metsä 
Tissue AB och etableringen av verksamheter i del av Ladukärrsskogen, särskilt 
beaktar vikten av bra förutsättningar för friluftslivet och värnar en vacker 
boendemiljö vid Grangärdet, utmed Tidan samt i Ladukärr. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, § 82, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendet har beretts av sektor samhällsbyggnad som konstaterar att den planerade 
utvecklingen av Metsä Tissue AB har stöd i detaljplaner som antagits av 
kommunfullmäktige. Detsamma kommer inom kort att även gälla del av 
Ladukärrsskogen. Bedömningen är att det går att kombinera en utveckling av Metsä 
Tissue AB och nya verksamheter i del av Ladukärr med en god boendemiljö. När det 
gäller skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått kopplat till verksamheten vid Metsä 
Tissue AB kommer dessa att beslutas av mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

Sektor samhällsbyggnad delar vikten av att det skapas bra förutsättningar för 
friluftslivet i hela kommunen. En konkret åtgärd som främjar friluftslivet i området 
är den nya gång- och cykelväg som anlagts utmed del av Marieforsleden i samband 
med att vattenledningen dragits om. Markregleringen mellan kommunen och Mestä 
Tissue AB är inte slutförd, men inriktningen är att tillgängligheten till 
promenadslingan vid fiskeklubben kommer att vara oförändrad. 

Etableringen av nya verksamheter i del av Ladukärr planeras att ske så att  

cirka 100 meter av skogs- och strövområdet mellan befintlig bostadsbebyggelse och 
tillkommande verksamheter bevaras. Inom detta område planerar kommunen att 
vidta åtgärder för att säkerställa att naturvärdena finns kvar och att tillgängligheten till 
området förstärks. Detta för att säkerställa att allmänheten har fortsatt tillgång till 
tätortsnära natur samtidig som en barriär skapas mellan bostäderna och 
tillkommande verksamheterna samt mot trafiken på Marieforsleden. Tillkommande 
verksamheter kommer inte vara av det slag som orsakar störande buller eller utsläpp. 

Med hänvisning till ovanstående anser sektor samhällsbyggnad att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 378/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Samhällsbyggnadschef 
Förslagsställaren 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 227                                                   Dnr 2020/00331 

Medborgarförslag om att utvidga Hälsans stig med 
promenadstråk utefter Tidan 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med 
hänvisning till vad sektor samhällsbyggnad anfört nedan. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun ska utvidga Hälsans stig med promenadstråk utefter Tidan, från 
stan upp runt koloniträdgårdarna och tillbaka på andra sida Tidan. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 28 september 2020, kf § 82, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att medborgarförslaget ligger helt i linje med 
kommunens översiktliga planering. I Översiktsplan 2030 gör kommunen följande 
ställningstagande ”Kommunen ska främja friluftsliv genom att tillgängliggöra och 
säkerställa goda kvaliteter för vandring och promenader på gångvägar stigar och 
vandringsleder”. 

I Mariestads tätort finns flera promenader att välja mellan. Hälsans stig går genom 
centrum och följer Vänern, Tidan, gästhamnen och flera parker. Från 
Ekuddenpromenaden, via Gamla Ekuddens naturreservat finns vandringsleden 
Residensbron-Sandviken. 

Översiktsplanen pekar ut Tidan som ett viktigt stråk för vandring. I planen sägs 
också att möjligen att röra sig längs med Tidan inom Mariestads tätort bör utvecklas 
vidare, det vill sägabo precis det som föreslås i medborgarförslaget.  

Åtgärder, i form av utredningar, har vidtagits för att underlätta möjligheten att röra 
sig utefter Tidan, bland annat i området kring stadskvarnen. Utredningarna visar att 
det finns goda förutsättningar att både skapa en gångpassage under Gärdesbron vid 
badhuset och över Tidan mot före detta Electroluxområdet uppströms stadskvarnen. 
Utvecklingen av verksamhetsområdet Sund i kombination med att kommunen 
övertar den gamla E20-bron innebär ytterligare möjligheter att etablera 
vandringsleder på båda sidor av Tidan i höjd med Sund och Haggården. 

Med hänvisning till ovanstående och att kommunfullmäktige sedan tidigare fattat 
beslut i linje med vad förslagsställaren anför, anser sektor samhällsbyggnad att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 379/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-27 

Protokollsutdrag kf § 82/20 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 228                                                   Dnr 2020/00350 

Medborgarförslag om att skapa en rutin för underhållsarbete av 
befintlig discgolfbana vid Johannesberg samt undersöka om 
utökning till 18-hålsbana 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att 
Mariestads kommun ska ta fram en rutin för underhållsarbete av befintlig 
discgolfbana vid Johannesberg. Förslagsställaren vill också att kommunen ser över 
möjligheten till att utöka banan till en 18-hålsbana. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 oktober 2020, kf § 102, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att discgolf jämte padel är en snabbt växande sport. 
Det är mycket positivt att en discgolfbana har etablerats på Johannesbergområdet 
och att en förening bildats för intresserade. 

Mariestads kommun ser gärna att befintlig discgolfbana byggs ut och att fler 
discgolfbanor etableras. Kommunen har dock inga förutsättningar att för egen del 
varken investera i, eller underhålla banor som är belägna på privat mark. Föreningen 
kan dock i likhet med andra föreningar som bedriver fritids- eller föreningsstöd 
ansöka bidrag för investeringar och annat inom ramen för föreningsstödet. 

Med hänvisning till att kommunen inte är markägare eller huvudman för aktuell 
discgolfbana anser sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 380/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 102/21 

Medborgarförslag  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Expedieras till: 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 229                                                   Dnr 2020/00456 

Medborgarförslag om att se till att återvinningsstationer inte 
orsakar nedskräpning i omgivningen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att, i 
samverkan med Förpacknings & Tidningsinsamlingen, göra en inventering av 
återvinningsstationerna och bedöma funktionalitet och behovet av stängsel kring 
dessa. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige att kommun ska förebygga skräpspridning från 
återvinningsstationerna så att inte skräp iväg och hamnar i naturen. De låga stängsel 
som finns idag hindrar inte i tillräcklig omfattning. Bland annat föreslås högre 
stängsel eller utökad städningsrutin. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 januari 2021, § 2, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad har i beredningen av ärendet varit i kontakt med ansvarig 
tjänsteperson på Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för 
återvinningsstationerna i kommunen. Enligt uppgift finns 15 återvinningsstationer i 
kommunen. Av dessa finns stängsel kring sju. Dessa stängsel är normalt 1,2 m höga. 
Om behov finns kan 1,8 m höga stängsel sättas upp. FTI är positiva till att 
tillsammans med kommunen göra en inventering av återvinningsstationerna och 
bedöma behovet av högre stängsel kring vissa av dem. 

Städningen av återvinningsstationerna sköts av arbetsmarknadsenheten på uppdrag 
av tillväxtenheten. Städning sker vanligtvis tre dagar i veckan, oftare under 
sommaren.  Ansvarig tjänsteperson på arbetsmarknadsenheten bekräftar att det ofta 
kan vara stökigt vid återvinningsstationerna. I första hand handlar det om att folk 
lämnar sådana restprodukter vid återvinningsstationerna som egentligen borde ha 
lämnats på återvinningscentralen på Bångahagen. Det finns också behov av fler 
insamlingsbehållare vid vissa stationer. 

Sammantaget bedömer sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget bör tillstyrkas. 
Samhällsbyggnadschefen bör få i uppdrag att, i samverkan med FTI göra en 
inventering av återvinningsstationerna. Inventeringen ska bland annat ligga till grund 
för beslut om högre staket på vissa stationer.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 382/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-28 

Protokollsutdrag kf § 2/21 

Medborgarförslag, daterat 2020-11-26 och komplettering 2020-12-09  

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 230                                                   Dnr 2021/00137 

Medborgarförslag om att utveckla kommunikationer för 
Mariestad och Norra Skaraborg 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun konstaterar i ett medborgarförslag till 
kommunfullmäktige i Mariestads kommun att goda kommunikationer till och från 
Mariestad och Norra Skaraborg är en av grundstenarna för en god utveckling. 
Förslagsställaren lämnar i bilagor tre förslag på hur kommunikationerna kan 
förbättras.  

1. Tillskapa Trafiknod Nord i Krontorp. Trafiknoden föreslås trafikeras med 
stadsbussar, bussar från riksväg 26 och framtida expressbussar på E20. En 
eldriven och förarlös spårvagn utmed Stockholmsvägen förslås ta passagerare 
mellan centrum och Krontorp. En pendelparkering anläggs i anslutning till 
trafiknoden. 

2. Väg 202 Mariestad-Töreboda prioriteras som en av ”nätverkskopplingarna” i 
Skaraborg. Vägen kan göras fyrfilig för bättre framkomlighet. 

3. En ny busslinje 504 Express sätts in mellan Mariestad och Töreboda. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad delar förslagsställarens konstaterande beträffande betydelsen 
av bra kommunikationer för en god utveckling. Förslagen är innovativa och 
visionära, men bedöms sammantaget vara alltför långtgående för att kunna hanteras 
inom ramen för ett medborgarförslag. Den här typen av förslag bör istället hanteras i 
samband med översiktsplaneringen eller i ett visionsarbete. Förslagen är vidare av 
den typen att kommunfullmäktige i Mariestads kommun ensamt inte kan fatta beslut 
om dem. Ett genomförande förutsätter omfattande mellankommunal planering och 
kräver beslut och finansiering från staten, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 
kommunerna i Skaraborg. Undantaget är möjligen förslag tre, men även det 
förutsätter att Västtrafik är villiga att betala för utökad trafik, något som med hänsyn 
till bolagets ekonomiska situation bedöms vara mycket osannolikt, åtminstone de 
närmaste åren. 

Sektor samhällsbyggnad föreslår med hänvisning till ovanstående att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 383/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-10-29 

Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag, daterat 2021-03-19 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 231                                                   Dnr 2021/00109 

Medborgarförslag om att anordna utflyktsbåtar sommartid till 
skärgården, Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det 
redan finns andra aktörer som tillhandahåller olika typer av utflyktsbåtar. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anordna utflyktsbåtar, 
en båtlinje till skärgården i under sommarhalvåret.  Förslagsvis skulle båten kunna 
utgå från hamnen på morgonen och en ny uppsamlingstur skulle kunna erbjudas 
under eftermiddagen. Införandet av utflyktsbåtar skulle kunna göra Mariestad mer 
attraktivt för turister och skulle även kunna minska biltrafiken ut mot Torsö. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 mars 2021, kf § 30, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad anser i likhet med förslagsställaren att bra tillgänglighet är 
viktig för utvecklingen av besöksnäringen. Trafik med utflyktsbåtar ingår dock inte i 
den allmänna kollektivtrafiken och är därför inte en angelägenhet för Västtrafik. Att 
bedriva trafik med utflyktsbåtar i kommunal regi bedöms inte vara ett realistiskt 
alternativ. Kommunen saknar både båtar och erforderlig kompetens för uppgiften. 
Det finns dock flera företag i kommunen som bedriver olika typer av  
skärgårdstrafik.  M/S Marianne, M/S Bellevue, Saruman (Mariestads sjöservice), 
Vänertrolling och M/S Pärla (Vänern outdoor) är exempel på företag som erbjuder 
turer på Vänern. 

Med hänvisning att det finns flera privata aktörer som bedriver utflyktsbåtar i 
skärgården och att uppgiften primärt inte är en kommunal angelägenhet anser sektor 
samhällsbyggnad att medborgarförslaget bör avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 384/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
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Protokollsutdrag kf § 30/21 

Medborgarförslag, 2021-03-04 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 232                                                   Dnr 2021/00244 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i området 
Sjölyckan 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska anlägga en lekplats i 
området Sjölyckan då många av de familjer som bosatt sig i området är barnfamiljer.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 31 maj 2021, kf § 59, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att Sjölyckan lockar många barnfamiljer och att 
det finns behov av en lekplats i området. En lekplats kan så som förslagsställaren 
framför anläggas på något av de centralt belägna grönområdena i området. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 385/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-01 

Protokollsutdrag kf § 59/21 

Medborgarförslag, 2021-05-18 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Teknisk chef 

Tekniska nämnden för kännedom (nämndsekr) 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 233                                                   Dnr 2021/00275 

Medborgarförslag om att utveckla en beacharena i hamnen 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska utveckla nuvarande 
beachplaner till en ”Mariestads beacharena” i hamnen. Området föreslås bebyggas 
med två nya beachbanor, läktare, klubbhus och förråd samt inhägnad. Samtidigt 
föreslås att befintliga boulebanor flyttas till annan plats.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 juni 2021, kf § 76, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Sektor samhällsbyggnad konstaterar att det skett en successiv utbyggnad av 
beachvolleybollbanorna i området och för närvarande finns det fem banor. En 
fortsatt utbyggnad, i enlighet med förslaget, innebär att andra verksamheter trängs 
undan vilket sektor samhällsbyggnad bedömer vara negativt. Det finns ett värde av 
att många olika verksamheter kan samsas i området och att området kan nyttjas 
under en längre period, helst hela året. Sektor samhällsbyggnad ser positivt på 
möjligheten att nyttja banorna och området för tävlingsverksamhet, men bedömer att 
läktare och inhägnader i samband med sådana evenemang borde kunna hanteras med 
temporära lösningar.  

Det är oklart vad de föreslagna åtgärderna kommer att kosta, men sektor 
samhällsbyggnad bedömer att det handlar om betydande belopp. Medel som 
sannolikt kan användas för satsningar i hamnområdet som fler aktörer får nytta av. 
Sammanfattningsvis föreslår därför sektor samhällsbyggnad att medborgarförslaget 
avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 386/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Protokollsutdrag kf § 76/21 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Medborgarförslag, 2021-05-31 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 

Samhällsbyggnadschef 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 234                                                   Dnr 2021/00374 

Medborgarförslag om cykelväg till Torsö 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. Mariestads kommun ska 
verka för att hela sträckan Hasslerör – Laxhall på sikt prioriteras i den regionala 
planen för trafikinfrastrukturen. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
skapa säkrare förutsättningar för gångtrafikanter, joggare och cyklister som färdas på 
vägen till Torsö. Exempelvis skulle det kunna lösas genom en cykelväg eller genom 
att markera området för gång- och cykeltrafik på den befintliga vägen. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 september 2021, § 87, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut. 

Frågan om en cykelväg från Hasslerör till Torsö och även cykelvägar på Torsö har 
diskuterats under lång tid. Trafikverket genomförde under 2015 en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för Torsö. Kommunen har verkat för att en cykelväg mellan bygdegården och 
skolan på Torsö ska prioriteras i den regionala potten för cykelväg längs med det 
statliga vägnätet, vilket är en förutsättning för att få statlig finansiering till 
byggnationen.  

Sektor samhällsbyggnad delar förslagsställarens bedömning om behovet av en säker 
cykelväg på aktuell vägsträcka. På sikt är det önskvärt att det finns bra cykelväg hela 
vägen från Hasslerör till Laxhall på Torsö.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker medborgarförslaget 
och verkar för att hela sträckan Hasslerör – Laxhall på sikt prioriteras i den regionala 
planen för trafikinfrastrukturen. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 387/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Sektor samhällsbyggnad, tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 

Protokollsutdrag kf  § 87/21 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Medborgarförslag 

 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadschef 
Planenheten för kännedom 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 235                                                   Dnr 2021/00351 

Medborgarförslag om ändrat utbetalningsdatum för lön 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i Medborgaförslag framfört önskemål om att 
undersköterskorna i kommunen ska få sin lön utbetalad den 25 i månaden, istället för 
den 27, med hänvisning till att alla andra anställda får sin lön utbetalda den 25. I sitt 
förslag framförs ett antal skäl för att byte av datum ska ske samt en hänvisning till 
hur genomförandet ska göras.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 87, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

HR-chefen har utrett ärendet. Det är viktigt att förtydliga att alla anställda i 
kommunen får lön utbetalat på samma datum. Lönekontorets uppdrag ett så kallat 
”MTG-samarbete”, med egen nämnd, och därför omfattas fler kommuner och andra 
uppdragsgivare än enbart Mariestads kommun.  

Utredning av byte av löneutbetalningsdatum 

Frågan om byte av datum från den 27 till den 25 i månaden utreddes av chefen för 
lönekontoret i Hova den 10 september 201. I utredningen gavs bland annat HR och 
ekonomienheterna (detta var före sammanslagningen av MTG-kommunernas 
ekonomienheter) möjlighet att yttra sig över den eventuella konsekvensen av ett 
datumbyte.  

Sammantaget konstaterade utredningen att något byte av utbetalningsdag inte var 
aktuell. Som skäl angavs bland annat att, att trots en ökad digitalisering av hantering 
av löneunderlag, är tidsspannet mellan inrapportering från chef till utbetalning efter 
hantering av lönekontoret, redan tämligen kort. Att ytterligare korta ner denna 
tidsrymd, i kombination med att ekonomienheterna oftast inte gör extrabetalningar 
under 2 000 kronor, skulle kunna innebära en försämring för den enskilde 
medarbetaren för det fall underlag saknas eller är felaktiga, en omständighet som 
även HR-enheten framförde.   

Ekonomienheten i Mariestad framförde att skatteintäkter och löneutbetalningar 
måste ”matcha” för att inte arbetsgivarens checkkonto ska komma att användas med 
räntekostnader som följd. För ekonomienheterna i Töreboda och Gullspång var 
detta inte ett problem.  

Ett MTG perspektiv 

Avslutningsvis måste samtliga användare av lönekontorets tjänster vara överens om 
att byta datum för att det ska vara möjligt att genomföra. Av de tillfrågade enheterna 
var det ingen som förordade ett byte. Med anledning av ovanstående föreslår  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

HR-chefen att medborgarförslaget ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 355/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 87/21 

Medborgarförslaget 

 

Expedieras till: 
Förslagsställaren 
HR-chef 
Lönechef (för kännedom)  



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 169                                                   Dnr 2021/00410  

Medborgarförslag om vassröjning Sandviken 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget om röjning av vass vid 
Sandvikens badplats ska anses vara besvarat med hänvisning till att åtgärden ingår i 
den årliga skötseln av badstränder i Mariestads kommun.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska röja vass vid 
Sandvikens badplats. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. (Kf § 87/21) 

Verksamhet teknik har i uppdrag att sköta badplatserna i Mariestads kommun. Att 
röja vass vid badplatserna ingår i den årliga skötseln. Verksamhet teknik kommer 
inför sommaren 2022 se över behovet av att röja mer vass vid Sandvikens badplats i 
Mariestad. Finansiering av röjning av vass vid Sandvikens badplats finansieras inom 
befintlig ram för drift av badstränder.  

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.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 192/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef Emma Wiik 

Medborgarförslag om vassröjning vid Sandviken 

Kf § 87/21 

Expedierats till: 

Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan) 

Tf gatuchef Emma Wiik 

Förslagsställaren     
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Mariestads kommun genomfört en granskning om 

tekniska nämnden säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig 

hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern kontroll. Inom ramen för granskningen har 

dokumentstudier, intervjuer och stickprovskontroller genomförts. Efter genomförd 

granskning bedömer vi att tekniska nämnden inte helt säkerställt en tillfredsställande 

och ändamålsenlig hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern kontroll. 

Bedömningen grundas på utfallet av nedanstående revisionsfrågor. 

Revisionsfråga 1 Finns dokumenterade rutiner avseende hyresprocessen? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. Det finns manualer och beskrivningar 

av de funktioner som fastighetssystemet har. Dessa är dock endast inriktade på de 

praktiska momenten och det saknas riktlinjer och processbeskrivningar som berör 

hyresdebitering.  

Revisionsfråga 2 Finns fungerande kontroller för hyresprocessen? 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. På samma sätt som beskrivits under 

revisionsfråga 1 så utförs vissa kontrollmoment vid exempelvis debitering av hyror, 

dessa är dock inte formaliserade, samt att det saknas kontroller som exempelvis 

säkerställer att avtalsregistret är komplett. I de stickprov som vi genomfört har vi dock 

inte noterat några väsentliga avvikelser. En central fråga som avser arbetet med 

hyresdebitering är att den idag är personberoende. 

Revisionsfråga 3 Finns kontroller som säkerställer korrekt redovisning av 

intäkter?  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. I samband med att hyresdebiteringen 

genomförs sker kontroller för att säkerställa att intäkterna blir korrekta. Regelbunden 

uppföljning av debiterade hyror sker månadsvis, uppföljningen är på en hög detaljnivå 

genom att varje hyresobjekts hyror kontrolleras. För att stärka den interna kontrollen 

rekommenderar vi att de kontrollmoment som utförs dokumenteras och formaliseras. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inledning 
Bakgrund 
Intäkter avseende hyror är en inte oväsentlig del av en kommuns intäkter. Att 

hanteringen är korrekt och att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

hyresdebiteringsprocessen är därför väsentligt. 

 Revisorerna har utifrån sin riskbedömning valt att genomföra en granskning av området 

utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. Konsekvenserna av bristande rutiner och 

kontroller kan få både ekonomiska och förtroendemässiga följder. 

Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte är att granska om tekniska nämnden säkerställt en 

tillfredsställande och ändamålsenlig hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern 

kontroll. 

 Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet: 

● Finns dokumenterade rutiner avseende hyresprocessen? 

● Finns fungerande kontroller för hyresprocessen? 

● Finns kontroller som säkerställer korrekt redovisning av intäkter? 

Revisionskriterier 
● Tillämpliga lagar såsom kommunallagen (ffa 6 kap 6 § om internkontroll) 

● Interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar  

Avgränsning 
Granskningen omfattar tekniska nämnden. Granskningen omfattar inte den kooperativa 

hyresrättsföreningen särskilt boende Mariestad. 

Metod 
Granskningen genomförs genom dokumentstudier, intervjuer samt en översiktlig 

kartläggning av rutinen för hyresdebitering och relevanta nyckelkontroller i processen.  

  



 
 

 

Iakttagelser och bedömningar 
 
Revisionsfråga 1 Finns dokumenterade rutiner avseende hyresprocessen? 

Iakttagelser 
Mariestads kommun använder sedan oktober 2019 fastighetssystemet Expand för 

debitering av hyror. Tidigare användes fastighetssystemet HUSAR. Sammanlagt är det 

idag tre personer som arbetar i systemet. Det kommunala bostadsbolaget använder ett 

annat fastighetssystem så det sker inte någon samordning mellan kommunen och 

bolaget.  

Det finns enligt våra intervjuer en del framtagna manualer som behandlar själva 

fastighetssystemets praktiska funktioner, exempelvis hur en ny kund läggs upp, hur 

hyresdebiteringen genomförs mm. Manualerna är upprättade av leverantören av 

fastighetssystemet och berör därmed inte kommunens organisation och hantering. 

Enligt våra intervjuer pågår ett arbete med att ta fram rutinbeskrivningar och manualer 

som är kopplade till kommunens eget arbete med hyresdebitering. På grund av 

resursbrist har detta arbete inte kunnat färdigställas ännu.  

Bedömning 
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. Det finns manualer och beskrivningar 

av de funktioner som fastighetssystemet har. Dessa är dock endast inriktade på de 

praktiska momenten och det saknas riktlinjer och processbeskrivningar som berör 

hyresdebitering. En central fråga som avser arbetet med hyresdebitering är att den idag 

är personberoende. Det bör enligt vår bedömning finnas ett styrande dokument som 

tydligt beskriver olika personers ansvarsområden.  

Revisionsfråga 2 Finns fungerande kontroller för hyresprocessen? 

Iakttagelser 
Som konstaterats under revisionsfråga 1 ovan så finns inte några formella rutin- eller 

processbeskrivningar framtagna och därmed inte några formellt utformade kontroller 

avseende hyresdebiteringen. Enligt våra intervjuer hanteras nya hyresgäster enligt en 

fastlagd rutin. Nyuppläggning av kund som avser LSS-boende föregås exempelvis alltid 

av ett beslut av socialnämnden. Beslutet skickas till ansvarig inom teknikavdelningen 

som registrerar den aktuella personen i fastighetssystemet. Hyresavtalet skrivs ut och 

skickas för underskrift av hyresgästen. För kommunens räkning skrivs samtliga 

hyresavtal idag under av fastighetschef. Enligt våra intervjuer finns det planer på att 

rätten att teckna avtal ska delegeras, i nuläget är det dock endast fastighetschef som 

äger rätt att underteckna för kommunens del. Det underskrivna hyreskontraktet sparas i 

originalformat på tekniska avdelningen. I vissa fall skannas dem in och kopplas till 

hyresgästen i fastighetssystemet. Tanken är att samtliga avtal ska finnas tillgängligt i 

digital form, men detta är inte helt infört ännu. Det sker inte någon regelbunden 

genomgång av hyresavtalen i syfte att säkerställa att registret är aktuellt. 

Nya hyresgäster som inte är LSS boende hanteras på likartat sätt med undantag för 

beslut i socialnämnden. Det sker idag inte några kontroller som exempelvis 

kreditprövning eller liknande inför nya hyresavtal. 



 
 

 

Debitering av hyra sker efter vad som avtalats om med hyresgästen. Uthyrning av 

lokaler faktureras företrädesvis per kvartal medans bostäder som LSS boenden 

faktureras månadsvis. Idag är det en person inom kommunen som hanterar merparten 

av faktureringen.  

Systemet tar automatiskt med de fakturor som ska genereras. En debiteringslista tas ut 

som visar vad som kommer debiteras per hyresgäst. Vid debitering av hyra kontrolleras 

att alla hyresobjekt finns med i debiteringslistan samt om det finns några avvikande 

belopp jämfört med tidigare debiteringar. Dessa kontroller är dock inte formaliserade 

och dokumenteras heller inte. 

När alla moment är avstämda görs debiteringen i systemet Expand och en reskontrafil 

och bokföringsorder skapas. efter detta moment sker en bokföringsintegration så att 

hyresintäkterna bokförs i ekonomisystemet UBW. Hyresdebitering skickas via fil till ett 

externt företag som distribuerar själva fakturorna. Enligt vår bedömning är processen 

idag starkt personberoende. 

Vi har som ett led i vår granskning gjort stickprovsvisa kontroller avseende om det finns 

hyresavtal, att debitering sker enligt gällande hyresavtal samt om det finns debiteringar 

som inte registrerats i avtalsbasen. Sammanlagt har sju avtal kontrollerats. Utfallet av 

stickproven redovisas i nedanstående tabell. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 
Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. På samma sätt som beskrivits under 

revisionsfråga 1 så utförs vissa kontrollmoment vid exempelvis debitering av hyror, 

dessa är dock inte formaliserade, samt att det saknas kontroller som exempelvis 

säkerställer att hyresavtalssregistret är komplett. I de stickprov som vi genomfört har vi 

inte noterat några väsentliga avvikelser avseende debiterade belopp. Vi rekommenderar 

att nämnden inför kontrollmoment som säkerställer att avtalsregistret är aktuellt samt att 

enhetlig hantering av hyresavtalens förvaring införs. Vi rekommenderar även att 

tekniska nämnden tar fram en plan för hur personoberoende ska åstadkommas.   

Fastighet Avtal finns Kontraktstid Kontroll hyresdebitering 

Karlsholme Folkpark Ja 2 år Hyra stämmer med avtal 

Sill & Dynamit Ja 3 år Hyra stämmer med avtal 

Trädgårdens skola Ja 5 år resp. 3 år Hyra stämmer med avtal 

Murklan Ja 10 år Hyra stämmer med avtal 

Hamnrestaurangen  Ja 3 år Hyra stämmer med avtal 

Vadsbohallen Ja 10 år Hyra stämmer med avtal 

Elvärket Ja 1 år Hyra stämmer med avtal 



 
 

 

Revisionsfråga 3 Finns kontroller som säkerställer korrekt redovisning av 
intäkter? 
Iakttagelser 

Rimlighetskontroll utförs genom att de fakturerade intäkterna jämförs med budgeterade i 

samband med de ekonomiska uppföljningar och rapportering som sker. Vid avvikelser 

så följs dessa upp av personal inom ekonomiavdelningen.  

Uppföljning av utfall mot budget genomförs månadsvis i samband med nämndens 

ekonomiska rapportering. Avvikelser mot budget kommenteras. Uppföljningen 

genomförs av personal inom tekniska förvaltningen tillsammans med centralt placerad 

ekonom. Uppföljningen görs för respektive hyresobjekt och eventuella avvikelser följs 

upp. Skulle en hyra inte faktureras upptäcker förvaltare och mottagande 

förvaltningsekonom det i redovisningen utifrån de rimlighetsbedömningar som sker 

månadsvis.  

Kontroll sker också av att hyresfordran i fastighetssystemet är samma som fordran i 

ekonomisystemet. I samband med att hyrorna betalas sker en automatisk matchning av 

inbetalningarna mot hyresreskontra i systemet. Fastighetssystemet genererar en fellista 

på inbetalningar som inte matchar. Listan gås igenom av personal inom tekniska 

förvaltningen. En större genomgång sker också i samband med årsbokslut. Det finns 

inte några kontrollmoment i nämndens internkontrollplan som är kopplade till 

hyresdebitering. De kontroller som genomförs är inte formaliserade eller 

dokumenterade. 

 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. I samband med att hyresdebiteringen 

genomförs sker kontroller för att säkerställa att intäkterna blir korrekta. Regelbunden 

uppföljning av debiterade hyror sker månadsvis, uppföljningen är på en hög detaljnivå 

genom att varje hyresobjekts hyror kontrolleras. För att stärka den interna kontrollen 

rekommenderar vi att de kontrollmoment som utförs dokumenteras och formaliseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Revisionell bedömning 
Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att tekniska nämnden inte helt 

säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig hyresdebiteringsprocess med 

tillräcklig intern kontroll. 

Rekommendationer 
 

Utifrån granskningen lämnas tekniska nämnden följande rekommendationer: 

● att tekniska nämnden upprättar styrande dokument som tydligt beskriver olika 

personers ansvarsområden.  

● att tekniska nämnden tar fram en plan för hur personoberoende ska åstadkommas.   

● att tekniska nämnden inför kontrollmoment som säkerställer att avtalsregistret är 

aktuellt.  

● att tekniska nämnden säkerställer att de kontrollmoment som utförs dokumenteras 

och formaliseras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2021-08-25 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lars Dahlin  Daniel Brandt 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Mariestads kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
den 2020-10-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Yttrande över granskning av intern kontroll i 

hyresdebiteringsprocessen 

 

Bakgrund 
 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Mariestads kommun genomfört en granskning om tekniska 
nämnden säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig hyresdebiteringsprocess med tillräcklig 
intern kontroll. Inom ramen för granskningen har dokumentstudier, intervjuer och 
stickprovskontroller genomförts.  
 
Efter genomförd granskning bedömer vi att tekniska nämnden inte helt säkerställt en 
tillfredsställande och ändamålsenlig hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern kontroll. 
 

Sammanfattning av PwC´s granskning 
 
Utifrån granskningen lämnas tekniska nämnden följande rekommendationer: 
 

- att tekniska nämnden upprättar styrande dokument som tydligt beskriver olika personers 

ansvarsområden. 

- att tekniska nämnden tar fram en plan för hur personoberoende ska åstadkommas. 

- att tekniska nämnden inför kontrollmoment som säkerställer att avtalsregistret är aktuellt. 

- att tekniska nämnden säkerställer att de kontrollmoment som utförs dokumenteras och 

formaliseras.  

 

Tekniska nämndens svar 
 

1. PwC rekommenderar att tekniska nämnden upprättar styrande dokument som tydligt 

beskriver olika personers ansvarsområden. 

 

PwC konstaterar i sin rapport att det finns manualer och beskrivningar av de funktioner som 

fastighetssystemet har som är inriktade på de praktiska momenten. PwC skriver vidare att det 

däremot saknas riktlinjer och processbeskrivningar som berör hyresdebitering.   

Åtgärd: 
 

Verksamhet teknik har upprättat en huvudprocess, - Att upplåta lokaler. Denna process beskriver 
flödet från att ett behov av lokal uppstår, till dess att hyresgästen har flyttat ut. 
Steg fem i detta flöde beskriver – Fakturera hyra. Denna del innefattar hyresdebitering, bevakning 
etc.  
 
Det har även utsetts en processägare som har ansvar för att hålla den uppdaterad. 
 
Rutinerna till hela processen planeras att färdigställas under kvartal fyra 2021.  
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2. PwC rekommenderar att tekniska nämnden tar fram en plan för hur personoberoende 

ska åstadkommas. 

 

PwC konstaterar i sin rapport att en central fråga som avser arbetet med hyresdebitering är att 

den idag är personberoende. Enligt PwCs bedömning bör det finnas ett styrande dokument som 

tydligt beskriver olika personers ansvarsområden. 

Åtgärd: 
 

Verksamhet teknik har utsett en av administratörerna på avdelningen att vara ersättare för den 
ordinarie hyresadminstratören och säkerställer på detta sätt en redundans. 
Detta kommer att beskrivas i rutinen. 
 
Utbildning av ersättare kommer att ske av ordinarie hyresadministratör under kvartal fyra 2021. 
 

3. PwC rekommenderar att tekniska nämnden inför kontrollmoment som säkerställer att 

avtalsregistret är aktuellt. 

 

PwC konstaterar i sin rapport att det saknas framtagna formella rutin- eller processbeskrivningar 

och därmed saknas formellt utformade kontroller avseende hyresdebiteringen. De skriver vidare 

även att det saknas kontroller som exempelvis säkerställer att hyresavtalssregistret är komplett. 

Åtgärd: 
 

Verksamhet teknik kommer att säkerställa avtalsregistret två gånger per år, och detta kommer att 
ske under vår och höst, vilket kommer att framgå i rutinerna för hela processen – Att upplåta 
lokaler. Processen Att upplåta lokaler implementeras under kvartal fyra 2021.  
 

4. PwC rekommenderar att tekniska nämnden säkerställer att de kontrollmoment som 

utförs dokumenteras och formaliseras. 

 

PwC konstaterar att i samband med att hyresdebiteringen genomförs sker kontroller för att 

säkerställa att intäkterna blir korrekta. Regelbunden uppföljning av debiterade hyror sker 

månadsvis, uppföljningen är på en hög detaljnivå genom att varje hyresobjekts hyror 

kontrolleras. PwC menar däremot att kontroller som genomförs är inte formaliserade eller 

dokumenterade. 

Åtgärd: 
 

Verksamhet teknik kommer att säkerställa att kontroller formaliseras och dokumenteras genom 
framtagande och implementering av ny process för fastighetsavdelningen. 
 
Processen för Hantera löpande ekonomi och bokslut samt rutinbeskrivning planeras att vara färdigt 
under kvartal fyra 2021.  

 
Anders Sjöholm, Fastighetschef 
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Tekniska nämnden 

Tn § 170                                                   Dnr 2021/00380  

Yttrande om revisionsrapport gällande granskning av 
hyresdebitering inom tekniska nämnden 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till yttrande över revisionsrapport 
gällande granskning av hyresdebitering inom tekniska nämnden.  

Tekniska nämnden beslutar att överlämna yttrandet med förslag till åtgärder till 
kommunrevisionen.  

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning med syfte 
att bedöma om tekniska nämnden säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig 
hyresdebiteringsprocess med tillräcklig intern kontroll.  

Kommunrevisionen behandlade revisionsrapporten vid sammanträdet den 7 
september 2021 och beslutade då att skicka rapporten till tekniska nämnden med 
begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av granskningens resultat.  

Revisionens bedömning är att tekniska nämndens hantering av hyresdebitering i 
huvudsak är tillräcklig, men att det finns avvikelser som behöver följas upp och 
åtgärdas. Fastighetsavdelningen är överens med revisionen i de brister som påtalas i 
rapporten, och har med anledning av detta upprättat ett förslag med åtgärder som 
kommer att vidtas. 

Åtgärderna avser främst framtagande och dokumentering av processer och styrande 
dokument såsom beskrivning av ansvarsområden och dokumentering och 
formalisering av kontrollmoment. Åtgärderna beräknas vara framtagna och 
implementerade innan årsskiftet 2021/2022.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Protokollsutdrag Tnau § 194/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-11-09 

Yttrande för revisionsrapport gällande intern kontroll i hyresdebiteringsprocessen 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighet 2021-10-25 

Processflöde- Upplåta Lokaler 

Fastighetsorganisation 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Kommunrevisionen 
Förvaltare Joakim Halaby 
Teknisk Chef Johan Myhrman 

  

 



Utkast

1-4 Upplåta lokaler

Fastighetschef

Förvaltare

Hyres-
administratör

Drift och 
byggservice

Lokalvård

Hyresgäst

Planera upplåtelse, 
ta fram och förankra 
förslag på hyres-
nivåer och -villkor

Avtala om lokal 
och hyra

Besiktiga och 
förbered 
inflyttning

Underhåll 
relation med 
hyresgäst

Fakturera hyra Avsluta avtal och 
förbered 
utflyttning

Besiktiga och 
iordningsställ 
lokal

Baserat på 
lokalförsörjningsplan 
planeras upplåtelse 
av lokaler

Färdigställer 
förslag

Involveras vid 
nyproduktion, större 
anpassningar

Informationsflöde

Godkänner 
förslag

Förbereder 
uppdatering i 
system

Förbesiktigar
Dialog med hyresgäster 
i lokalanvändargrupper

Fakturera och 
bevaka betalningar

Uppsägning 
av hyresavtal 
(skriftlig)

Förbereder 
avslut och 
utflytt

Besiktiga och 
iordningsställa 
lokal



Medborgarförslag 

SIDA 1 AV 1 

2021-12-02 

Från 
   

Namn 

Ola Bergqvist 

   

Adress 

Gärdesgatan 9 

 Postnummer 

54243 

Ort 

Mariestad 

Telefon bostad Telefon arbete Mobil 

070769444 

 

E-postadress 

olabergqvist1952@gmail.com 

Fax  

Förslaget (Presentera här kort ditt medborgarförslag) 

Jag hemställer att Mariestad kommun skyndsamt igångsätter en kartläggning av 

hörslingor i all verksamhet som bedrivs av kommunen. 

 
 

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna 

varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.) 

Att ha en hörselnedsättning eller att vara helt döv är ett stort problem som skapar 

utanförskap och ensamhet det är bevisat. 

Jag har vid flera tillfällen noterat vid besök på Jubileumsteatern-Rotundan och Kafé 

Holmen att slingor och ljudanläggningarna inte fungerar som det ska.  

 

Hur det fungerar i fastigheter där kommunen har verksamheter är för mig inte känt men 

jag förmodar att situationen är liknande det jag tidigare beskrivet. 

Jag hemställer att Mariestad kommun skyndsamt igångsätter en kartläggning av 

hörslingor i all verksamhet som bedrivs av kommunen. 
 

Namnteckning Ola Bergqvist 
 

Datum 

2021-12-02 

Namnteckning Namnförtydligande 

Postadress Besöksadress Telefon Fax Hemsida E-postadress 

542 86 MARIESTAD Kyrkogatan 2 0501 - 75 50 00 0501 - 75 50 09

 www.mariestad.se info@mariestad.se MARIESTAD 

 Skickas eller lämnas in till 
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 Per Garenius  
Samhällsbyggnadschef 
Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Investeringsmedel för finansiering av den nya 
hänvisade ersättningsvägen i samband med 
utbyggnad av E20 och hanteringen av 
långsamtgående fordon  

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela upp projektet i tre etapper med en 
kostnadsberäkning på 7 000 kronor per löpmeter. Första etappen som 
omfattar sträckan Brodderud - Muggebo och är 1 988 meter.  
 

2. För etapp 2 och 3 kommer kostnaden för dessa att hanteras vidare under 
första kvartalet 2022. 
  

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av kommunens kostnader 
för byggnationen av den nya hänvisade ersättningsvägen i samband med 
utbyggnad av E20 och hanteringen av långsamtgående fordon sker genom 
att utöka investeringsbudgeten för år 2021 med 13 900 000 kronor och 
outnyttjade medel kommer att föras över till år 2022. Finansieringen ryms 
inom beslutad totallåneram för koncernen. 
 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat 
förbud för långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. 
Långsamtgående fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via 
exempelvis Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och 
Stockholmsvägen, väg 2958 och 2959.  

Förslaget till beslut grundar sig på kommunstyrelsens tidigare beslut den 13 
september 2021, § 153, där nämnden beslutade enligt följande: 

 Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och 
samverkansavtal ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi 
E20 Mariestad”. 
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 Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats 
av parterna och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi 
Mariestad, delen Hindsberg-Muggebo, vinner laga kraft. 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en genomförandeplan med lämplig etappindelning för 
byggnationen av vägen. Genomförandeplanen ska även innehålla 
en redovisning av kostnaderna för vägbyggnationen. 
Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 
ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om 
nya investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 
2021.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadschefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse,  
reviderad 2021-12-02 
 

   

Per Garenius   Susanne Wirdemo 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 215                                                   Dnr 2020/00268 

Investeringsmedel för finansiering av den nya hänvisade 
ersättningsvägen i samband med utbyggnad av E20 och 
hanteringen av långsamtgående fordon  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela upp projektet i tre etapper med en 
kostnadsberäkning på 7 000 kronor per löpmeter. Första etappen som omfattar 
sträckan XXXX-XXXX och är XXXX meter. 

2. För etapp 2 och 3 kommer kostnaden för dessa att hanteras vidare under första 
kvartalet 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av kommunens kostnader för 
byggnationen av den nya hänvisade ersättningsvägen i samband med utbyggnad 
av E20 och hanteringen av långsamtgående fordon sker genom att utöka 
investeringsbudgeten för år 2021 med XXX kronor och outnyttjade medel 
kommer att föras över till år 2022. Finansieringen ryms inom beslutad 
totallåneram för koncernen.  

Kommunstyrelsens beslut 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 december 2021 återkomma med uppgift om den aktuella sträckan och den 
aktuella summan som sträckan genererar.  

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Marie Engström Rosengren (V) och  
Mats Karlsson (MP) deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat förbud för 
långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. Långsamtgående 
fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via exempelvis 
Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen, väg 2958 
och 2959.  
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Förslaget till beslut grundar sig på kommunstyrelsens tidigare beslut den  

13 september 2021, § 153, där nämnden beslutade enligt följande:            

 Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och samverkansavtal 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad”. 

 Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna 
och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg-
Muggebo, vinner laga kraft. 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan med lämplig etappindelning för byggnationen av vägen. 
Genomförandeplanen ska även innehålla en redovisning av kostnaderna för 
vägbyggnationen. Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 
ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om nya 
investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 2021. 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att dela upp projektet i tre etapper med en 
kostnadsberäkning på 7 000 kronor per löpmeter. Första etappen som omfattar 
sträckan mellan trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad är enligt kartbilaga 
2 020 meter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att för etapp 2 och 3 kommer kostnaden för dessa att 
hanteras vidare under första kvartalet 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av kommunens kostnader för 
byggnationen av den nya hänvisade ersättningsvägen i samband med utbyggnad 
av E20 och hanteringen av långsamtgående fordon sker genom att utöka 
investeringsbudgeten för år 2021 med 14 140 000 kronor och outnyttjade medel 
kommer att föras över till år 2022. Finansieringen ryms inom beslutad 
totallåneram för koncernen. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande noterar att det står felaktiga uppgifter om sträcka och område (det ska 
vara område Bångahagen) och därmed även felaktig uppgift om summa som finns 
angiven i underlag till beslut vid dagens sammanträde.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar därför att inför kommunfullmäktiges 
hantering av ärendet den 13 december 2021 ska samhällsbyggnadschefen återkomma 
med kompletterande uppgifter. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) liggande förslag till beslut tillsammans med 
eget yrkande om komplettering av uppgifter inför kommande beslut i 
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 375/21 
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Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Finansieringsavtal ersättningsväg 

Protokollsutdrag ks § 153/21 

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonomisamordnare Sofia Glimmervik 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Investeringsmedel för finansiering av 
ersättningsväg i samband med utbyggnad av 
E20 och hanteringen av långsamtgående fordon  

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att dela upp projektet i tre etapper där första 
etappen beräknas kosta 30 miljoner kronor. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att för etapp 2 och 3 kommer kostnaden för 

dessa att hanteras vidare under första kvartalet 2022. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av kommunens kostnader 

för byggnationen av ersättningsvägen sker genom att utöka 
investeringsbudgeten för år 2021med 30 miljoner kronor och outnyttjade 
medel kommer att föras över till år 2022. Finansieringen ryms inom 
beslutad totallåneram för koncernen. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat 
förbud för långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. 
Långsamtgående fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via 
exempelvis Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och 
Stockholmsvägen, väg 2958 och 2959.  

Förslaget till beslut grundar sig på kommunstyrelsens tidigare beslut den 13 
september 2021, § 153, där nämnden beslutade enligt följande:                                                                                      

 Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och 
samverkansavtal ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi 
E20 Mariestad”. 

 Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats 
av parterna och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi 
Mariestad, delen Hindsberg-Muggebo, vinner laga kraft. 
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 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en genomförandeplan med lämplig etappindelning för 
byggnationen av vägen. Genomförandeplanen ska även innehålla 
en redovisning av kostnaderna för vägbyggnationen. 
Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 
ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om 
nya investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 
2021.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-08-26 
Dnr: KS 2020/00268   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen 

 

Finansierings- och samverkansavtal avseende 
ersättningsväg för långsamtgående fordon 
förbi E20 Mariestad,  

Förslag till beslut 

1. Projektet delas upp i tre etapper och första etappen beräknas kosta 30 
mkr. Återkommer med kostnader för etapp 2 och 3 under första 
kvartalet 2022.    

 
2. Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 

ersättningsvägen ska hanteras i investeringsbudgeten med start år 2023. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat 
förbud för långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. 
Långsamtgående fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via 
exempelvis Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och 
Stockholmsvägen, väg 2958 och 2959.  

Förslaget till beslut grundar sig på kommunstyrelsens tidigare beslut från 2021-
09-13.  § 153 med Dnr 2020/00268 enligt nedan:                                                                                          

-Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och samverkansavtal 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad”. 

-Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av 
parterna och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi Mariestad, 
delen Hindsberg-Muggebo, vinner laga kraft. 

-Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en genomförandeplan med lämplig etappindelning för byggnationen 
av vägen. Genomförandeplanen ska även innehålla en redovisning av 
kostnaderna för vägbyggnationen. Finansieringen av kommunens 
kostnader för byggnationen av ersättningsvägen ska hanteras i ett separat 
ärende med begäran om nya investeringsmedel, för beslut i 
kommunfullmäktige under 2021.  
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Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021 11 18 
 
Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg för långsamtgående fordon 
förbi E20 Mariestad,         
 

Per Garenius 
Samhällsbyggnadschef   

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
 



Trafi kverkets elendenu mmer

TRV zozr/rr3554
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Dokumentdatum

zozt-o8-t7

Finansierings- och samverkansavtal

1 (6)

ersattningsvdg for lingsamtgAende fordon fdrbi
E20 Mariestad, Mariestads kommun

Mellan nedansthende parter trdffas hirmed artal om finansiering och samverkan enligt
friljande:

s1 Parter

Trafikverket, regionVhst, org.nr zoztoo-6297,78t89 Borlhnge, nedanTrafikverket

Mariestads kommun, org.nr ztzooo-t696, Kyrkogatan 2,54286 Mariestad, nedan
Kommunen

52 Definitioner och begrepp

Fiiljande definitioner och begrepp anv[nds i detta avtal:

EVA - Effekter vid vdganalyser, ett kalkylverktyg som anv[nds fijr att berdkna och
vdrdera effekter samt berdkna l6nsamhet fiir enskilda objekt inom vdgtransportsystemet.

53 Syfte och bakgrund

Syftet med detta ar,tal dr att reglera respektive parts htagande och finansiella ansvar fiir
fltgirderna.

Trafikverket planerar f<ir att bygga ut Ezo ftirbi Mariestad samt Ezo G6tene - Mariestad
till miitesfri v[g med z+z-k<irFdlt, mittseparerade med vigrlcke ftir iikad trafiksdkerhet
och framkomlighet. Mdtesfri motortrafikled innebhrbland annat fiirbud f6r
lingsamtgflende fordon att anvdnda Ezo. V[gplanearbete p&gir.

Lingsamtghende fordon h[nvisas enligt vdgplan till befintlig omledningsvdg via
exempelvis Marieforsleden, Giiteborgsvdgen, Sandbdcksvhgen och Stockholmsvigen, vdg
z95B och 2959. Kommunen rinskar dock en annan strdckningf<ir de lhngsamtgflende
fordonen, dels ftjr att minska de trafiksikerhetsrisker som uppsthr nhr lingsamtghende
fordon blandas med oskyddade trafikanter och mycket biltrafik men dven fiir att de
lingsamtg&ende fordonen ska fi en kortare och genare strhcka. Trafikverket har genom
en EVA-kalkyl (Effekter Vid Vdganalyser) riiknat ut den samhdllsekonomiska nyttan fcir
en ersdttningsvdg ftir de l&ngsamtgflende fordonen. Trafikverket bekostar ddrmed del av
denna erslttningsvig, upp till den summa som rdknats ut via EVA-kalkylen, resterande
bekostas av Kommunen. Kommunen kommer att bygga, iga, drifta och underhfllla vhgen
som planeras fiilja ldngs med Ezo, utanfiir det statliga vhgomrfldet.
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fi{ur t duersikitig kartbild. A= tratrtllati nagg&rden, B= trafikplats Ulleruad, C= trafikplats
Brodderud.

Nyttor och motivering av finansiering
Fiirbdttrad transportvhg ftir lingsamtgiende fordon. Lokal nytta.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt 6r
Viigplan Ezo ftirbi Mariestad, delen Hindsberg-Muggebo, Mariestads kommun, Vdstra
Giitalands l6n. Projektnummer go3o7.

54 Tidigare avsiktsfcirklaring eller avtal avseende medfinansiering och
samverkan f<ir itgSrden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiltsftirklaring eller artal om medfinansiering av
Stgdrden.

SS Beskrivning av atgerder

Avtalet avser Stgdrder i anldggning som Kommunen iiger och ansvarar fiir. Atghrderna
omfattar projelitering och produktion av en ersittningsviig fiir lingsamtghende fordon
ldngs med Ezo. Ersdttningsvdgen planeras att anldggas ph norra sidan av Ezo, till stiirst
del utanftir det statliga vdgomrhdet, pfl strickan i nivi mellan trafikplats Hagghrden (A i
figur r) och trafikplats Brodderud (C i fiSur r). Det finns dven en mellanliggande
trafikplats, Ullervad (B i figur r). Om del av ersdttningwdgen planeras att liggas inom
statligt vhgomrflde ska det tecknas ett tilldggsavtal mellan parterna.

Strdckan f6r ersdttningsvdgen delas upp i tvfl etapper. Etapp A-B omfattar strdckan i niv6
mellan trafikplats Hagg&rden och trafikplats Ullervad, etapp B-C omfattar strdckan i nivfl

,[
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mellan trafikplats Ullervad och trafikplats Brodderud. Kommunen ansvarar f6r
planering, projektering och produktion ftir bhda etapperna.

Avtalet omfattar ftiljande Stgdrder:

Atgdrder i den kommunala anlhggningen
Atiara r Ersdttningsvdg fiir l&ngsamtgflende fordon ftirbi Mariestad, etapp A-B
At[ara z Ersdttningsvig f6r lengsamtghende fordon fiirbi Mariestad, etapp B-C

Overtagande avbro
Via;t.a"kan 6"er fida., ftirskjuts den miitesfria Ezo stiderut och en h<igre bro kommer
att byggas ftir Ezo river Tidan. Den befintliga bron ska enligt vagplanen rivas.
TrafilIvirket kommer att ldmna in tillstflndsansdkan till mark- och milj<idomstolen ftir ny

bro samt fiir rivning av den befintliga bron t6-gr7-r. Kommunen ser dock f<irdelar med
att dra ersdttningsvlgen via befintlig bro och har liisningar fiir, att gndanroja de av

Trafikverket listide nlgativa delarna medbron. Kommunen avser dhrftir Senom
miljiibalk (rgg8:8o8) rl kap $zo, att ta tiver denna. Kommunen kommer i sitt yttrande
p& trafikverkets tillstindsansiikan fiir bron att yrka pfl ett dvertagande av bron samt

iedogiira ftir liisningar ftir att bron ska vara kvar. Beslut taget i Kommunens beslutande
orgai om dvertagande av bron ska bifogas yttrandet. Det iir ddrefter mark- och

miljiidomstolen som avgrir om Kommunen kan ijvertabron.

Om mark- och miljiidomstolen anser det llmptigt att bron 6vertas av Kommunen sker

iivertagandet avbion enligt giillande principer. Vid iiverliimning_av en statlig viig eller
bro sker en ist&ndsiittning vid behov. Ist6ndsdttning inneb[r att beldggning ses ,tiver -
skall vara utan sprickor oih hhl, sllyltar anpassas till nya f6rh&llanden, diken och

trummor rensasbch kantsklrs vid behov, vdganordningar samt konstruktioner ses 6ver.

De eventuella fltglrder som genomfiirs vid en isthndslttning iir fiir normal funktion - det
vill shga att det g6r aU trafikera bron siikert utifr6Ln vad som 6r motiverat med hiinsyn till
bronsfunktion octr anviindning, i detta fall som erslttningsvlg f6r ltngsamtgflende
fordon. Dock genomfiirs aldrig standardhd,jande fltglrder.

Var part ansvarar frir sina respel,itive kostnader avseende tillst6ndsansiikan.

Kommunens iivertagande av befintlig bro medf6r att omprojektering inftir byggnationen
av Ezo behiiver gciris fiirbland annat fiirdriijningsmagasin, oljeavskiljare med mera. Det

iir viktigt att parterna samverkar kring omprojekteringen.

Om Kommunen inte medges tivertagande avbron av mark- och milj6domstolen ska

parterna fiira en fortsatt diskussion om miijlig liisning ftir ersdttningsvhg. Ett tilliigg tiU
detta avtal kan d& behdva tecknas.

56 Finansiering

Finansieringen av itgdrderna fiirdelas enliS nedan:

3 (6)
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Utf6rare I Kostnad '. Trafikverket 'Ko.-rn.n Summa
(kr)

l,Ersdttningsvdgfcir 'Kommunen 'ingen ., Z SOO 000:resterande iingen-
. lAngsamtg6ende fordon forbi uppgift :l: :uppgift

Mariestad, etapp A-B

2 Ersdttningsvdg fcir Kommunen ringen ', 5 OOO O00 resterande ;ingen
: l6ngsamtg6ende fordon fcirbi ,uppgift rl uppgift

Mariestad, etapp B-C

suMMA ffT,. 12 soo o00 resterande 'ffil,.

Trafikverket bekostar faktiska kostnader fiir ersdttningsvegen upp till ett belopp om

7 5oo ooo kronor i prisniv& (zozo-rz) ftir fltgiird 1 och upp till ett belopp om 5 ooo ooo
kronor i prisnivi (zozo-rz) frir htgiird z. Indexupprdkning ska ske enligt Trafikverkets
index fiir viginvesteringar i syfte att ta hdnq'n till prisfiirindringar.

Kommunen sthr fiir resterande kostnader ftir ersdttningsvagen (etapp A-B och etapp B-

c).

Trafikverket ska i och med fakturering betala ftir faktiska kostnader, max 7 5oo ooo
kronor fiir htgiird r och max S ooo ooo kronor fiir htgiird z till Kommunen (se vidare

Ss).

Kommunen svarar fiir alla kostnader riverstigande 7 Soo ooo kronor frir htgdrd r och

5 ooo ooo kronor frir htgiird z, se vidare $8.

Kostnader fijr hgande respektive drift och underh&ll i fiirvaltningsskedet ing&r inte i ovan
angirrna totala kostnader.

Kommunen svarar fiir kostnaderna fiir drift och underhflll ftir ers[ttningsvhgen, fltgiird r
och z.

57 Ansvarsf6rdelning

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ansvarar {iir att tillsiitta en kontaktperson ftir eventuella frigor.
2. Trafikverket ansvarar ftir omprojektering avfiirdrcijningsmagasin, oljeavskiljare

med mera.

Kommunerrs ansvar
1. Kommunen ska utf6ra eller lflta utfcira itgrird r och z i detta avtal.
2. Kommunen ansvarar fiir att tillimpliga lagar och andra ftirfattningar samt

myndighetsbeslut iakttas fiir htgdrderna som Kommunen ansvarar ftir.
3. Kommunen ska tillhandahhlla den mark sombehiivs fiir projektets genomftirande.

4. Kommunen ansvarar fiir att Stgdrderna genomftirs utanftir Trafikverkets
vhgomrflde.

5. Kommunen ansvarar ftir att ordna med erforderliga lov och tillstind med mera.
6. Kommunen genomf<ir och bekostar eventuellt erforderliga dndringar och/eller

framtagande av detaljplaner ftir genomfiirande av Stghrderna knutna till detta avtal.

Z. Kommunen blir efter fiirdigstdllandet viigh6llare och skiiter och bekostar framtida
drift och underhflll samt eventuell fiirnyelse av ersdttningsvhgen, &tg?ird r och z.

8. Kommunen ansvarar fiir att i sitt yttrande till mark- och miljiidomstolen gdllande

Trafikverkets tillstfindsansiikan for rivning avbro r6-5r7-ryrka ph att Kommunen
ska iiverta bron enligt miljtibalk (rqg8:8o8) rr kap $zo.
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g. Kommunen ansvarar fiir att vara Trafikverket behjiilplig avseende omprojektering
av fiirdnij ningsmagasin, olj eavskilj are med mera.

58 Hantering av kostnadsftirdndringar

Kommunen stflrfiir samtliga kostnader dverstigande 7 5oo ooo kronor fiir &tg[rd r och

5 ooo ooo kronor f<ir Stgdrd z.

Kostnadsiikningar till friljd av parts ensidigt iinskade tilliigg bekostas till roo o/o av den
parten, om inte annat dverenskommits skriftligt i ftirviig.

Om Stgiird r eller &tgird z avbryts st&r Kommunen fiir samtliga upparbetade kostnader
frir fltgdrden.

59 Betalning

Kommunen fakturerar Trafikverket efter slutbesiktning fiir &tgdrd r respektive efter
slutbesiktning fiir Atgdrd z, dock senast zoz6-o8-3r.

Till fakturan ska bifogas ett underlag ddr det framgfrr hur bidragsintdkten hr utrdknad
och till fakturan ska bifogas specifikation tiver upparbetade kostnader.

Fakturering till Trafikverket E-fakturaadress:
Alt. r: Trafikverket oo88:735ooo512o1r5 (via ndtverket PEPPOL)
Alt. z : Trafi kverket 73So oo512o 1rS (GLN- nummer via VAN-tjrinst)
Information om E-faktura: https ://www. t raf i kve rket. se/fa ktu ro r

M[rkning: EFrrzr5z

510 Projektorganisation och former f<ir parternas samarbete

Trafikverket ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider
tekniskt och tidsmdssigt.

Omsesidiga informationsmiiten ska genomfiiras med den regelbundenhet som parterna
beslutar i siirskild ordning.

511 Tidplan

Trafikverket planerar att skicka in tillstflndsansiikan ftir ny bro samt fiir rivning av
befintlig bro t6-gr7-r. Kommunen skickar in sitt ynrande om rivertagande av bron enligt
den svarstid som meddelas remiss ftir tillstfrndsansiikan.

Eventuell omprojektering fiir fiirdriijningsmagasin och oljeavskiljare planeras vara
slutftird senast zozz-o6-go.

Kommunen ska ha slutbesiktigat och fakturerat etgerd r och z till Trafikverket senast
zoz6-o8-3r ftir att kunna ta del av ers[ttning enligt detta avtal.
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512 Avtalets giltighet

Detta avtal iir giltigt frfln och med den tidpunkt ndr det undertecknats av parterna och
under fiirutsdttning av:

- att vigplanen Ezo fiirbi Mariestad, delen Hindsberg-Muggebo, vinner laga kraft

Detta avtal upphcir att gdlla om itgdrderna inte 6r klara och slutbesiktigade senast zoz6-
oB-3r.

513 Ovrigt

lindringar eller tilliigg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna ftir
att vara giltiga.

514 Tvistkisning

Tvist avseende tilliimpning eller tolkning av detta avtal ska avgiiras av allmdn domstol
enligt svensk lag.

Detta avtal hr upprdttat i wh (z) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

€;ru* i Z/ tr -7.2 
|
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Kommunstyrelsens ordfcirande
Mariestads kommun
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Kommunstyrelsen 

Ks § 153                                                   Dnr 2020/00268 

Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg för 
långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad 

  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner ”Finansierings- och samverkansavtal 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 Mariestad”. 

2. Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna 
och under förutsättning av att vägplanen E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg-
Muggebo, vinner laga kraft. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan med lämplig etappindelning för byggnationen av vägen. 
Genomförandeplanen ska även innehålla en redovisning av kostnaderna för 
vägbyggnationen. Finansieringen av kommunens kostnader för byggnationen av 
ersättningsvägen ska hanteras i ett separat ärende med begäran om nya 
investeringsmedel, för beslut i kommunfullmäktige under 2021.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och Marie Engström Rosengren (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Bakgrund 

Trafikverket har upprättat ett förslag till finansierings- och samverkansavtal för 
ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi E20 i Mariestad. Trafikverket 
planerar för att bygga ut E20 förbi Mariestad samt E20 Götene - Mariestad till 
mötesfri väg med 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke för ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Mötesfri motortrafikled innebär bland annat förbud för 
långsamtgående fordon att använda E20. Vägplanearbete pågår. Långsamtgående 
fordon hänvisas enligt vägplan till befintlig omledningsväg via exempelvis 
Marieforsleden, Göteborgsvägen, Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen, väg 2958 
och 2959.  

Förbättrad transportväg för långsamtgående fordon 

Mariestads kommun önskar en annan sträckning för de långsamtgående fordonen, 
dels för att minska de trafiksäkerhetsrisker som uppstår när långsamtgående fordon 
blandas med oskyddade trafikanter och mycket biltrafik men även för att de 
långsamtgående fordonen ska få en kortare och genare sträcka.  

Avtalet och beskrivning av åtgärder 

Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-13 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Trafikverket har genom en EVA-kalkyl (Effekter Vid Väganalyser) räknat ut den 
samhällsekonomiska nyttan för en ersättningsväg för de långsamtgående fordonen. 
Trafikverket bekostar därmed del av denna ersättningsväg, upp till den summa som 
räknats ut via EVA-kalkylen, resterande bekostas av Mariestads kommun. 
Kommunen kommer att bygga, äga, drifta och underhålla vägen som planeras följa 
längs med E20, utanför det statliga vägområdet. 

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Mariestads kommun äger och ansvarar för. 
Åtgärderna omfattar projektering och produktion av en ersättningsväg för 
långsamtgående fordon längs med E20. Ersättningsvägen planeras att anläggas på 
norra sidan av E20, till störst del utanför det statliga vägområdet, på sträckan i nivå 
mellan trafikplats Haggården (A i figur 1) och trafikplats Brodderud (C i figur 1). Det 
finns även en mellanliggande trafikplats, Ullervad (B i figur 1). Om del av 
ersättningsvägen planeras att läggas inom statligt vägområde ska det tecknas ett 
tilläggsavtal mellan parterna. Sträckan för ersättningsvägen delas upp i två etapper. 
Etapp A-B omfattar sträckan i nivå mellan trafikplats Haggården och trafikplats 
Ullervad, etapp B-C omfattar sträckan i nivå mellan trafikplats Ullervad och 
trafikplats Brodderud. Kommunen ansvarar för planering, projektering och 
produktion för båda etapperna.  

Avtalet omfattar följande åtgärder:  

Åtgärder i den kommunala anläggningen  

 Åtgärd 1 Ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi Mariestad, 
etapp A-B  

 Åtgärd 2 Ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi Mariestad,  
etapp B-C  

Övertagande av bro  

Vid sträckan över Tidan förskjuts den mötesfria E20 söderut och en högre bro 
kommer att byggas för E20 över Tidan. Den befintliga bron ska enligt vägplanen 
rivas. Trafikverket kommer att lämna in tillståndsansökan till mark- och 
miljödomstolen för ny bro samt för rivning av den befintliga bron 16-517-1. 
Mariestads kommun ser dock fördelar med att dra ersättningsvägen via befintlig bro 
och har lösningar för, att undanröja de av Trafikverket listade negativa delarna med 
bron. Mariestads kommun avser därför genom miljöbalk (1998:808) 11 kap §20, att ta 
över denna. Mariestads kommun kommer i sitt yttrande på Trafikverkets 
tillståndsansökan för bron att yrka på ett övertagande av bron samt redogöra för 
lösningar för att bron ska vara kvar. Beslut taget i Mariestads kommun beslutande 
organ om övertagande av bron ska bifogas yttrandet. Det är därefter mark- och 
miljödomstolen som avgör om Mariestads kommun kan överta bron.  
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Om mark- och miljödomstolen anser det lämpligt att bron övertas av Mariestads 
kommun sker övertagandet av bron enligt gällande principer. Vid överlämning av en 
statlig väg eller bro sker en iståndsättning vid behov. Iståndsättning innebär att 
beläggning ses över – skall vara utan sprickor och hål, skyltar anpassas till nya 
förhållanden, diken och trummor rensas och kantskärs vid behov, väganordningar 
samt konstruktioner ses över. De eventuella åtgärder som genomförs vid en 
iståndsättning är för normal funktion – det vill säga att det går att trafikera bron 
säkert utifrån vad som är motiverat med hänsyn till brons funktion och användning, i 
detta fall som ersättningsväg för långsamtgående fordon. Dock genomförs aldrig 
standardhöjande åtgärder.  

Var part ansvarar för sina respektive kostnader avseende tillståndsansökan. 
Mariestads kommuns övertagande av befintlig bro medför att omprojektering inför 
byggnationen av E20 behöver göras för bland annat fördröjningsmagasin, 
oljeavskiljare med mera. Det är viktigt att parterna samverkar kring 
omprojekteringen.  

Om Mariestads kommun inte medges övertagande av bron av mark- och 
miljödomstolen ska parterna föra en fortsatt diskussion om möjlig lösning för 
ersättningsväg. Ett tillägg till detta avtal kan då behöva tecknas. 

Finansiering 

Finansiering av åtgärderna fördelas enligt nedan tabell: 

 

Tidsplan 

Trafikverket planerar att skicka in tillståndsansökan för ny bro samt för rivning av 
befintlig bro 16-517-1. Kommunen skickar in sitt yttrande om övertagande av bron 
enligt den svarstid som meddelas remiss för tillståndsansökan.  

Eventuell omprojektering för fördröjningsmagasin och oljeavskiljare planeras vara 
slutförd senast 2022-06-30. Mariestads kommun ska ha slutbesiktigat och fakturerat 
åtgärd 1 och 2 till Trafikverket senast 2026-08-31 för att kunna ta del av ersättning 
enligt avtalet. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med 
motiveringen att innan kommunstyrelsen tar ställning till om finansierings- och 
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samverkansavtal ska tecknas med Trafikverket (angående ersättningsväg för 
långsamtgående fordon), ska underlag finnas som beskriver kostnader, finansiering 
samt plan för genomförande. 

 

Janne Jansson (S) yrkar att avslag till liggande förslag då det inte framgår vad kostnaden för 
Mariestads kommun kommer att bli. De framtida ekonomiska konsekvenserna för 
byggandet av vägen finns inte redovisade i underlaget samt det finns inte någon 
redovisning på hur trafikerad den nya vägen för långsamtgående fordon kommer att bli. 
 

Anders Karlsson (C), Anette Karlsson (M) och Henrik Karlsson (M) tillstyrker 
liggande arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

Ordförande Anders Karlsson (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordförande Anders Karlsson (C) konstaterar därefter att det återstår två förslag till 
beslut, dels ett yrkande från Janne Jansson (S) om avslag till förslaget, dels Anders 
Karlssons (C) m.fl. tillstyrkande till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande Anders Karlsson (C) ställer de båda förslagen under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Tillkommande ärende på dagens sammanträde 

I anslutning till ärendet diskuteras också en fråga om hanteringen av synpunkter som 
inkommit till kommunen och som handlar om nya E20 och dess föreslagna 
sträckning som berör området Berga. Behandling av det tillkommande ärendet 
protokollförs i nytt ärende, sist i dagens protokoll, § 174/21. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 284/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-27 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 

Finansierings- och samverkansavtal ersättningsväg för långsamtgående fordon förbi 
E20 Mariestad 

 

Expedieras till: 

Ekonomichef Christina Olsson 

Ekonomienheten ekonomi@mariestad.se 

Samhällsbyggnadschef Per Garenius 

Planenheten plan@mariestad.se 

Teknisk chef Johan Myhrman  

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Kommunstyrelsen 

Ks § 216                                                   Dnr 2021/00464 

Förvärv av mark förpackat i bolag Mariestads Markutveckling AB 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads 
Markutveckling AB med organisationsnummer 559345-3854, för ett maximalt belopp på 
26 580 000 kronor. Priset utgår från planlagd industrimark med ett pris om 150 kronor 
per kvadratmeter.  

Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet del av Brodderud 3:11 om cirka 
177 200 kvadratmeter. Köpet är villkorat till att avtalet godkänns av sakkunnig jurist. 

Bakgrund 

I pågående etableringsdiskussioner så är flera markområden av strategisk betydelse. 
Det område av Brodderud 3:11 som ägs av bolaget ligger strategiskt efter 
Törebodavägen i direkt anslutning till av kommunen redan ägd mark. 

Markområdet är inom det planeringsuppdrag för att skapa ett sammanhållet 
industri/verksamhetsområde på cirka 150 hektar. Området kommer då att planeras 
för verksamhetsområde med ett uppskattat värde om 150 kronor per kvadratmeter 
vilket då även ligger till grund för köpeskillingen. 

Diskussioner har förts av sektor Samhällsbyggnad med Brodderud Holding AB som 
äger bolaget och har landat i ett förslag till köp av bolaget samt försäljning av del av 
Korstorp 1:1 samt del av Krontorp 1:1 som en del av en helhetslösning. De olika 
lyfts i två olika ärenden då olika instanser tar de olika besluten. 

Till ärendet finns avtal och kartbilaga bifogat vilket är ska ligga för granskning hos 
jurist. Detta är anledningen till att enbart ramar ges till beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads 
Markutveckling AB med organisationsnummer 559345-3854, för ett maximalt belopp 
på 26 580 000 kronor. Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet del av 
Brodderud 3:11. Köpet är villkorat till att avtalet godkänns av sakkunnig jurist. 

Inför kommunstyrelsens sammanträde har kommundirektören kompletterat med 
uppgift om markens storlek. Priset utgår från planlagd industrimark med ett pris om 
150 kr per kvadratmeter. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 395/21 
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Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23, revideras 2021-11-26 

Utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 

Avtal samt kartbilaga 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Utvecklingschef Jonas Johansson) 
(Samhällsbyggnadschef Per Garenius) 
(Exploateringschef Erik Randén) 
 



Datum: 2021-11-26 
Dnr: 2021/00464 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 

 

 Kommunstyrelsen 
 

Förvärv av Mariestads markutveckling AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva mark förpackat i bolag Mariestads 
Markutveckling AB med organisationsnummer 559345-3854, för ett maximalt belopp 
på 26 580 000 kronor. Priset utgår från planlagd industrimark med ett pris om  
150 kronor per kvadratmeter. Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet 
del av Brodderud 3:11 om cirka 177 200 kvadratmeter. Köpet är villkorat till att 
avtalet godkänns av sakkunnig jurist. 

Bakgrund 

I pågående etableringsdiskussioner så är flera markområden av strategisk betydelse. Det 

område av Brodderud 3:11 som ägs av bolaget ligger strategiskt efter Törebodavägen i 

direkt anslutning till av kommunen redan ägd mark. 

Markområdet är inom det planeringsuppdrag för att skapa ett sammanhållet 

industri/verksamhetsområde på ca 150 ha. Området kommer då att planeras för 

verksamhetsområde med ett uppskattat värde om 150 kr/kvm vilket då även ligger till 

grund för köpeskillingen. 

Diskussioner har förts av sektor samhällsbyggnad med Brodderud Holding AB som äger 

bolaget och har landat i ett förslag till köp av bolaget samt försäljning av del av Korstorp 

1:1 samt del av Krontorp 1:1 som en del av en helhetslösning. De olika lyfts i två olika 

ärenden då olika instanser tar de olika besluten. Till ärendet finns avtal och kartbilaga 

bifogat vilket är ska ligga för granskning hos jurist. Detta är anledningen till att enbart 

ramar ges till beslut. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 

Avtal samt kartbilaga. 
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Jonas Johansson 

Utvecklingschef 

 

Beslutet ska skickas till: 

Samhällsbyggnadschef 

Ekonomichef Christina Olsson 

Utvecklingschef Jonas Johansson 

Exploateringschef Erik Randén 



 

 
 

  
 
 

  

 Datum: 2021-11-26 
(rev. inför ks) 

Dnr: KS 2021/00464   
Sida: 1 (2) 

 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Förvärv av mark förpackat i bolag Mariestads 
Markutveckling AB 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva mark förpackat i bolag 
Mariestads Markutveckling AB med organisationsnummer 559345-3854, 
för ett maximalt belopp på 26 580 000 kronor. Priset utgår från planlagd 
industrimark med ett pris om 150 kronor per kvadratmeter.  

Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet del av Brodderud 3:11 
om cirka 177 200 kvadratmeter. Köpet är villkorat till att avtalet godkänns av 
sakkunnig jurist. 

Bakgrund 

I pågående etableringsdiskussioner så är flera markområden av strategisk 

betydelse. Det område av Brodderud 3:11 som ägs av bolaget ligger strategiskt 

efter Törebodavägen i direkt anslutning till av kommunen redan ägd mark. 

Markområdet är inom det planeringsuppdrag för att skapa ett sammanhållet 

industri/verksamhetsområde på ca 150 ha. Området kommer då att planeras 

för verksamhetsområde med ett uppskattat värde om 150 kr/kvm vilket då 

även ligger till grund för köpeskillingen. 

Diskussioner har förts av sektor samhällsbyggnad med Brodderud Holding AB 

som äger bolaget och har landat i ett förslag till köp av bolaget samt försäljning 

av del av Korstorp 1:1 samt del av Krontorp 1:1 som en del av en 

helhetslösning. De olika lyfts i två olika ärenden då olika instanser tar de olika 

besluten. Till ärendet finns avtal och kartbilaga bifogat vilket är ska ligga för 

granskning hos jurist. Detta är anledningen till att enbart ramar ges till beslut. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 
 
Utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-26 
 
Protokollsutdrag ksau § 395/21 
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Avtal samt kartbilaga 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Utvecklingschef Jonas Johansson 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ek. samordnare Sofia Glimmervik  
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Förvärv av Mariestads Markutveckling AB 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att köpa Mariestads Markutveckling AB, med 
organisations nummer 559345-3854, för ett maximalt belopp på 26 580 000 
kronor. Bolaget får enbart omfatta det strategiska markområdet del av 
Brodderud 3:11. Köpet är villkorat till att avtalet godkänns av sakkunnig jurist. 

Bakgrund 

I pågående etableringsdiskussioner så är flera markområden av strategisk 

betydelse. Det område av Brodderud 3:11 som ägs av bolaget ligger strategiskt 

efter Törebodavägen i direkt anslutning till av kommunen redan ägd mark. 

Markområdet är inom det planeringsuppdrag för att skapa ett sammanhållet 

industri/verksamhetsområde på ca 150 ha. Området kommer då att planeras 

för verksamhetsområde med ett uppskattat värde om 150 kr/kvm vilket då 

även ligger till grund för köpeskillingen. 

Diskussioner har förts av sektor Samhällsbyggnad med Brodderud Holding AB 

som äger bolaget och har landat i ett förslag till köp av bolaget samt försäljning 

av del av Korstorp 1:1 samt del av Krontorp 1:1 som en del av en 

helhetslösning. De olika lyfts i två olika ärenden då olika instanser tar de olika 

besluten. 

Till ärendet finns avtal och kartbilaga bifogat vilket är ska ligga för granskning 

hos jurist. Detta är anledningen till att enbart ramar ges till beslut. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Exploateringschefens och utvecklingschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-23 
 
Avtal samt kartbilaga 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef  
Utvecklingschef 
Exploateringschef  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 220                                                   Dnr 2021/00413 

Revidering av mall för tjänsteskrivelse  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens tjänsteskrivelsemall 
med följande tre nya rubriker: 

 Bedömning ur ekonomisk dimension. 

 Bedömning ur miljömässig dimension. 

 Bedömning ur social dimension. 

2. Barnperspektivet ska särskilt beaktas i de olika bedömningarna. 

3. Kommunfullmäktige poängterar att även de kommunala bolagen bör använda 
tjänsteskrivelsemallen i sin ärendeberedning. 

4. Kommunens riktlinjer för nämndadministrativt arbete och ärendeberedning ska 
kompletteras utifrån ovanstående punkter.  

5. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2022. 

6. Syftet med att revidera kommunens mall för tjänsteskrivelse är att de ärenden 
som ska hanteras politiskt alltid ska belysas ur de tre dimensioner som kommun-
koncernens övergripande arbete med Agenda 2030 utgår ifrån. Ambitionen är att 
detta ska bidra till att ytterligare kvalitetssäkra de ärenden som ska underställas de 
politiska församlingarna för beslut. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för Agenda 2030 för bidra till öka 
takten på hållbarhetsarbetet i kommunen. Strategin och arbetet som utförs för att nå 
målen i Agenda 2030 omfattar hela kommunkoncernen, inklusive de kommunala 
bolagen. Syftet med att ha en strategi är att bland annat för att: 

 tydliggöra politiska prioriteringar och mål, 

 samla kommunkoncernens arbete med miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet, 

 kunna mäta och följa upp arbetet samt 

 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare. 

 

Lika viktigt som det är att verksamheterna och bolagen i det dagliga arbetet utgår 
från hållbar utveckling, är det att ta hänsyn till detta i alla de frågor som kommunens 
förtroendevalda har att ta ställning till inom ramen för sitt politiska uppdrag.  

Att komplettera tjänsteskrivelsemallen med tre nya rubriker som alla har sin 
utgångspunkt i hållbarhetsutveckling på olika sätt, syftar till att få 
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kommunkoncernens tjänstemannaorganisation att reflektera kring, ta hänsyn till och 
utgå ifrån dessa tre områden vid beredningen av politiska ärenden. Genom att införa 
dessa avsnitt i tjänsteskrivelsen belyser man politiskt viktiga perspektiv i ärendet på 
ett tydligt och konkret sätt.  

Den nya mallen för tjänsteskrivelser är en del i arbetet med att ytterligare 
kvalitetssäkra de underlag som är avsedda att nå de politiska församlingarna för 
ställningstagande.   

De tre områdena som ärendena ska bedömas ur är ekonomisk dimension, 
miljömässig dimension och social dimension.  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast att 
vid åtgärder och beslut som rör barn, ska hänsyn tas till vad som är det bästa för 
barnet. Det innebär bland annat att beslut som påverkar barn ska föregås av en 
bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för barnet eller övergripande 
policyfrågor för barn i grupp. Prövningar av barnets bästa är självklart vid 
myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn, men prövning av barns bästa ska också 
göras i exempelvis beslut om budget, stadsplanering, vid utarbetande av policyer, 
riktlinjer, planer och strategier samt organisationsförändringar.  

Barnombudsmannen förespråkar att prövningar av barnets bästa görs som en 
integrerad del av den ordinarie besluts- och ärendeprocessen. Barnperspektivet ska 
således också beaktas i Mariestads kommuns ärendeberedning och därför ska detta 
perspektiv särskilt vägas in och beskrivas/bedömas i de tre olika dimensionerna.   

Beskrivning av de tre dimensionerna 

Ekonomisk dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen redovisas vilka ekonomiska konsekvenser 
som väntas av ärendet, såväl internt som externt och både på kort och lång sikt.  

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är en 
analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och 
kommunens ekonomiska situation. 

Miljömässig dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen ska en analys om ärendet väntas inverka 
negativt eller positivt på invånarnas och kommunens miljömässiga förhållande göras, 
för att underlätta bedömningen gentemot fullmäktiges mål.  

Aspekter som kan tas upp i analysen är till exempel ärendets förväntade inverkan på 
lokala, nationella och internationella miljömål och hur ärendet knyter an till det 
klimatstrategiska arbetet i kommunen.  
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Social dimension 

I bedömningen ur social dimension är det viktigaste att analysera om ärendet väntas 
inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra och 
kommunens verksamheter. I detta ingår att beakta civilsamhällets, idéburna aktörer 
och föreningslivets roll. Det bör också framgå i vilken utsträckning olika grupper i 
kommunen som berörs av ärendet/beslutet.  

Exempel på aspekter att belysa i denna bedömning är till exempel åldersgrupper som 
väntas påverkas särskilt, jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter och 
funktionsnedsättning. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 349/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 

Förslag på tjänsteskrivelsemall 

Instruktion för tjänsteskrivelsemall 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Sektorchefer) 
(Verksamhetschefer) 
(Avdelningschefer) 
(Kommunsekreterare) 
(Nämndsekreterare) 
(VD VänerEnergi AB) 
(VD Mariehus AB) 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av mall för tjänsteskrivelse  

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens 

tjänsteskrivelsemall med följande tre nya rubriker: 

 Bedömning ur ekonomisk dimension. 

 Bedömning ur miljömässig dimension. 

 Bedömning ur social dimension. 

2. Barnperspektivet ska särskilt beaktas i de olika bedömningarna. 

3. Kommunfullmäktige poängterar att även de kommunala bolagen 

bör använda tjänsteskrivelsemallen i sin ärendeberedning. 

4. Kommunens riktlinjer för nämndadministrativt arbete och 

ärendeberedning ska kompletteras utifrån ovanstående punkter.  

5. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Syftet med att revidera kommunens mall för tjänsteskrivelse är att de 

ärenden som ska hanteras politiskt alltid ska belysas ur de tre 

dimensioner som kommun-koncernens övergripande arbete med Agenda 

2030 utgår ifrån. Ambitionen är att detta ska bidra till att ytterligare 

kvalitetssäkra de ärenden som ska underställas de politiska 

församlingarna för beslut. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för Agenda 2030 för 

bidra till öka takten på hållbarhetsarbetet i kommunen. Strategin och 

arbetet som utförs för att nå målen i Agenda 2030 omfattar hela 

kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen. Syftet med att 

ha en strategi är att bland annat för att: 

 tydliggöra politiska prioriteringar och mål, 
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 samla kommunkoncernens arbete med miljömässig, social och 

ekonomisk hållbarhet, 

 kunna mäta och följa upp arbetet samt 

 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och 

invånare. 

Lika viktigt som det är att verksamheterna och bolagen i det dagliga 

arbetet utgår från hållbar utveckling, är det att ta hänsyn till detta i alla 

de frågor som kommunens förtroendevalda har att ta ställning till 

inom ramen för sitt politiska uppdrag.  

Att komplettera tjänsteskrivelsemallen med tre nya rubriker som alla 

har sin utgångspunkt i hållbarhetsutveckling på olika sätt, syftar till att 

få kommunkoncernens tjänstemannaorganisation att reflektera kring, 

ta hänsyn till och utgå ifrån dessa tre områden vid beredningen av 

politiska ärenden. Genom att införa dessa avsnitt i tjänsteskrivelsen 

belyser man politiskt viktiga perspektiv i ärendet på ett tydligt och 

konkret sätt.  

Den nya mallen för tjänsteskrivelser är en del i arbetet med att 

ytterligare kvalitetssäkra de underlag som är avsedda att nå de 

politiska församlingarna för ställningstagande.   

De tre områdena som ärendena ska bedömas ur är ekonomisk 

dimension, miljömässig dimension och social dimension.  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) slår fast att vid åtgärder och beslut som rör barn, 

ska hänsyn tas till vad som är det bästa för barnet. Det innebär bland 

annat att beslut som påverkar barn ska föregås av en bedömning av 

vilka konsekvenser beslutet kan få för barnet eller övergripande 

policyfrågor för barn i grupp. Prövningar av barnets bästa är självklart 

vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn, men prövning av barns 

bästa ska också göras i exempelvis beslut om budget, stadsplanering, 

vid utarbetande av policyer, riktlinjer, planer och strategier samt 

organisationsförändringar.  

Barnombudsmannen förespråkar att prövningar av barnets bästa görs 

som en integrerad del av den ordinarie besluts- och ärendeprocessen. 

Barnperspektivet ska således också beaktas i Mariestads kommuns 

ärendeberedning och därför ska detta perspektiv särskilt vägas in och 

beskrivas/bedömas i de tre olika dimensionerna.   
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Beskrivning av de tre dimensionerna 

Ekonomisk dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen redovisas vilka ekonomiska 

konsekvenser som väntas av ärendet, såväl internt som externt och 

både på kort och lång sikt.  

 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna 

dimension är en analys om ärendet väntas inverka positivt eller 

negativt på invånarnas och kommunens ekonomiska situation. 

Miljömässig dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen ska en analys om ärendet 

väntas inverka negativt eller positivt på invånarnas och kommunens 

miljömässiga förhållande göras, för att underlätta bedömningen 

gentemot fullmäktiges mål.  

Aspekter som kan tas upp i analysen är till exempel ärendets 

förväntade inverkan på lokala, nationella och internationella miljömål 

och hur ärendet knyter an till det klimatstrategiska arbetet i 

kommunen.  

Social dimension 

I bedömningen ur social dimension är det viktigaste att analysera om 

ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala 

relation mellan varandra och kommunens verksamheter. I detta ingår 

att beakta civilsamhällets, idéburna aktörer och föreningslivets roll. 

Det bör också framgå i vilken utsträckning olika grupper i kommunen 

som berörs av ärendet/beslutet.  

Exempel på aspekter att belysa i denna bedömning är till exempel 

åldersgrupper som väntas påverkas särskilt, jämställdhet, hälsa, 

mångfald, mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 
 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 
 
Förslag på tjänsteskrivelsemall 
 
Instruktion för tjänsteskrivelsemall 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   
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Expedieras till: 
Sektorchefer 
Verksamhetschefer 
Avdelningschefer 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
VD VänerEnergi AB 
VD Mariehus AB 
  



Datum: 2021-10-14 
Dnr: KS 2021/413 

Sida: 1 (3) 

Sektor ledning 

Administrativa enheten 

Malin Eriksson 

administrativ chef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

Revidering av mall för tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens tjänsteskrivelsemall 

med följande tre nya rubriker: 

 Bedömning ur ekonomisk dimension. 

 Bedömning ur miljömässig dimension. 

 Bedömning ur social dimension. 

2. Barnperspektivet ska särskilt beaktas i de olika bedömningarna. 

3. Kommunfullmäktige poängterar att även de kommunala bolagen bör använda 

tjänsteskrivelsemallen i sin ärendeberedning. 

4. Kommunens riktlinjer för nämndadministrativt arbete och ärendeberedning ska 

kompletteras utifrån ovanstående punkter.  

Syftet med att revidera kommunens mall för tjänsteskrivelse är att de ärenden som 

ska hanteras politiskt alltid ska belysas ur de tre dimensioner som kommun-

koncernens övergripande arbete med Agenda 2030 utgår ifrån. Ambitionen är att 

detta ska bidra till att ytterligare kvalitetssäkra de ärenden som ska underställas de 

politiska församlingarna för beslut. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för Agenda 2030 för bidra till öka 

takten på hållbarhetsarbetet i kommunen. Strategin och arbetet som utförs för att 

nå målen i Agenda 2030 omfattar hela kommunkoncernen, inklusive de 

kommunala bolagen. Syftet med att ha en strategi är att bland annat för att: 

 tydliggöra politiska prioriteringar och mål, 

 samla kommunkoncernens arbete med miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet, 

 kunna mäta och följa upp arbetet samt 

 skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare. 
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Lika viktigt som det är att verksamheterna och bolagen i det dagliga arbetet utgår 

från hållbar utveckling, är det att ta hänsyn till detta i alla de frågor som 

kommunens förtroendevalda har att ta ställning till inom ramen för sitt politiska 

uppdrag.  

Att komplettera tjänsteskrivelsemallen med tre nya rubriker som alla har sin 

utgångspunkt i hållbarhetsutveckling på olika sätt, syftar till att få 

kommunkoncernens tjänstemannaorganisation att reflektera kring, ta hänsyn till 

och utgå ifrån dessa tre områden vid beredningen av politiska ärenden. Genom att 

införa dessa avsnitt i tjänsteskrivelsen belyser man politiskt viktiga perspektiv i 

ärendet på ett tydligt och konkret sätt.  

Den nya mallen för tjänsteskrivelser är en del i arbetet med att ytterligare 

kvalitetssäkra de underlag som är avsedda att nå de politiska församlingarna för 

ställningstagande.   

De tre områdena som ärendena ska bedömas ur är ekonomisk dimension, 

miljömässig dimension och social dimension.  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast 

att vid åtgärder och beslut som rör barn, ska hänsyn tas till vad som är det bästa 

för barnet. Det innebär bland annat att beslut som påverkar barn ska föregås av 

en bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för barnet eller övergripande 

policyfrågor för barn i grupp. Prövningar av barnets bästa är självklart vid 

myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn, men prövning av barns bästa ska också 

göras i exempelvis beslut om budget, stadsplanering, vid utarbetande av policyer, 

riktlinjer, planer och strategier samt organisationsförändringar.  

Barnombudsmannen förespråkar att prövningar av barnets bästa görs som en 

integrerad del av den ordinarie besluts- och ärendeprocessen. Barnperspektivet 

ska således också beaktas i Mariestads kommuns ärendeberedning och därför ska 

detta perspektiv särskilt vägas in och beskrivas/bedömas i de tre olika 

dimensionerna.   

Beskrivning av de tre dimensionerna 

Ekonomisk dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen redovisas vilka ekonomiska 

konsekvenser som väntas av ärendet, såväl internt som externt och både på kort  

och lång sikt.  

 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är 

en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och 

stadens ekonomiska situation. 

Miljömässig dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen ska en analys om ärendet väntas 

inverka negativt eller positivt på invånarnas och stadens miljömässiga förhållande 

göras, för att underlätta bedömningen gentemot fullmäktiges mål.  
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Aspekter som kan tas upp i analysen är till exempel ärendets förväntade inverkan 

på lokala, nationella och internationella miljömål och hur ärendet knyter an till det 

klimatstrategiska arbetet i kommunen.  

Social dimension 

I bedömningen ur social dimension är det viktigaste att analysera om ärendet 

väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra 

och kommunens verksamheter. I detta ingår att beakta civilsamhällets, idéburna 

aktörer och föreningslivets roll. Det bör också framgå i vilken utsträckning olika 

grupper i kommunen som berörs av ärendet/beslutet.  

Exempel på aspekter att belysa i denna bedömning är till exempel åldersgrupper 

som väntas påverkas särskilt, jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter 

och funktionsnedsättning. 

Underlag för beslut 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 

Förslag på tjänsteskrivelsemall 

Instruktion för tjänsteskrivelsemall 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Sektorchefer 

Verksamhetschefer 

Avdelningschefer 

Nämndsekreterare 

VD VänerEnergi AB 

VD Mariehus AB 
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Sektor eller verksamhet 

Avdelning eller enhet 

Namn 

Titel 
 

 Mottagare är ALLTID en nämnd  

(aldrig ett utskott eller fullmäktige) 
 

 

 

 

Instruktion för tjänsteskrivelse 

Rubriken 

Rubriken ska beskriva ärendet kortfattat och korrekt.  

Rubriken på tjänsteskrivelsen är viktig, då samma rubrik kommer att användas i 

kallelsen och i protokollet. Rubriken ska stämma väl överens med vad det är som 

ska beslutas. 

En bra formulerad rubrik underlättar återsökning av dokumentet i diariet.  

Skriv inte ordet ”förslag” i rubriken. Rubriken tydliggör ärendet. Alla 

tjänsteskrivelser är per definition förslag till beslut. Skriv inte heller ordet 

”tjänsteskrivelse” i rubriken. Handlingen i sig är en tjänsteskrivelse. Rubriken 

beskriver ärendet. 

Exempel: Föreslås det i en tjänsteskrivelse att en förening ska få ett bidrag, så 

  ska orden bidrag och föreningens namn finns med i rubriken. 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut ska vara tydliga.  

Innebörden av beslutet ska framgå tydligt och förslaget till beslut ska vara 

utformat som om nämnden redan har tagit beslutet. Förslaget skrivs i presens 

(nutid). 

Beslutet ska ”stå för sig själv”. Det ska alltså tydligt framgå vad det är som 

nämnden beslutar. Läsaren ska inte behöva läsa bilagor eller annat underlag för att 

förstå vad som har beslutats. Formuleringar som ”Nämnden beslutar i enlighet 

med föreliggande förslag” ska därför inte användas.  

Innefattar ärendet (och därmed förslag till beslut) någon form av kostnad ska 

detta alltid tas med i förslag till beslut och tydligt beskriva hur kostnaderna ska 

fördelas och finansieras. 
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Förslag till beslut ska vara i form av fullständiga meningar. Punktform eller 

numrering får förekomma i de fall beslutstexten blir tydligare. Varje beslutspunkt 

bör dock endast bestå av ett åtgärdsförslag.  

Exempel:  Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag 

till folkhälsoplan 2016-2019 för Mariestads kommun. 

Felaktigt exempel: Administrativa enheten föreslår kommunstyrelsens  

   arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att anta 

   upprättat förslag till folkhälsoplan 2016-2019 för 

   Mariestads kommun. 

Vid myndighetsutövning gäller särskilda regler för motivering och kommunicering 

av beslutet.  

Bakgrunden 

Som tjänsteperson skriver jag min tjänsteskrivelse som ett underlag till beslut i en 

politisk församling. En församling som är ytterst ansvarig för de beslut som fattas. 

Att skrivelsen är tydlig och att man genom att läsa bakgrunden får en förståelse 

vad nämnden beslutar och varför, är därför oerhört viktigt. 

Tjänsteskrivelsen ska skrivas så att även allmänheten, utan kunskap om ärendet 

eller den kommunala organisationen, ska förstå vad ärendet handlar om.  

Bakgrunden är en sammanfattning som kortfattat informerar läsaren om ärendet. 

Bakgrundstexten lyfts direkt in i protokollet.  

Skriv gärna i perfekt (handlingen har avslutats, men är fortfarande aktuell). 

Exempel: Föreningen Vänerns vänner har ansökt om 

föreningsbidrag.  

Försök hålla bakgrundstexten till maximalt en A4-sida.  

 Inled med en kortfattad beskrivning av hur eller varför ärendet har 

aktualiserats, vad förslagsställaren vill uppnå och eventuella direktiv för 

utredningen. 

 Tidigare beslut i ärendet redovisas, om det finns sådana. 

 Ange vilken enhet som har berett ärendet, vilka andra enheter som har varit 

inblandade i beredningen samt eventuella resultat från samråd eller remisser. 

 Ange enhetens förslag till beslut. Om det finns flera beslutsalternativ ska 

dessa redovisas och beskrivas, inklusive konsekvenser. Hänvisa till aktuell 

lagstiftning, kommunala styrdokument, tidigare beslut och så vidare när du 

motiverar ditt förslag till beslut.  

 Redogörelsen ska vara en beskrivning av fakta. Det är viktigt att inte blanda 

in egna värderingar.  

 Använd inte personliga pronomen.  
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Exempel:  Administrativa enheten har utrett möjligheten att  

   införa digitalt voteringssystem på fullmäktiges möten.  

   Detta rekommenderas då själva omröstningen kommer 

   gå fortare.  

Felaktigt exempel: Vi på kansliet har utrett möjligheten att införa digitalt 

   voteringssystem på fullmäktiges möten. Vi tycker att  

   blir bättre, då själva omröstningen kommer gå fortare. 

 Kontrollera så att förslag till beslut ligger i linje med antagna mål, riktlinjer, 

policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande styrdokument. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering ska alltid redovisas om det finns 

sådana. Inom ramen för den ekonomiska dimensionen redovisas vilka 

ekonomiska konsekvenser som väntas av ärendet, såväl internt som externt och 

på både kort och lång sikt. De eventuella kostnader ett förslag bedöms medföra 

samt hur dessa ska fördelas och finansieras ska tydligt framgå. Innefattar beslutet 

någon form av kostnad/finansiering ska detta alltid också tas med i förslag till 

beslut. Om de ekonomiska konsekvenserna kommer att påverka barn, ska detta 

särskilt belysas. 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är en analys 
om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och kommunens 
ekonomiska situation.  
 
Exempelvis kan följande aspekter belysas i denna dimension. 
 
● Förväntad inverkan på kommunens driftskostnader, investeringar, effektiviseringar eller 

personella resurser. 

● Ekonomisk karaktär på närområdet och omvärlden. Med omvärld avses både det 
närmre området, i form av Skaraborg, och mer övergripande utveckling, exempelvis 
nationellt eller på EU-nivå. 

● Förväntad inverkan på den enskilde invånaren. 

● Förutsättningar för lokala näringsidkare. 

● Hur ärendet knyter an och förhåller sig till relevanta styrande dokument. 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är en analys 
om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och kommunens 
miljömässiga förhållande samt i vilken omfattning. Detta för att underlätta bedömningen 
gentemot de aktuella mål som kommunfullmäktige satt. Om ärendet kommer att få 
miljömässiga konsekvenser för barn, ska detta särskilt belysas.  
 
Exempelvis kan följande aspekter belysas i denna dimension. 
 

● Ärendets förväntade inverkan på lokala, nationella och internationella miljömål.  

● Hur ärendet knyter an och förhåller sig till styrande dokument inom miljöområdet.  
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● Hur ärendet knyter an och förhåller sig till det klimatstrategiska arbetet i kommunen. 

 

Bedömning ur social dimension 

Denna dimension omfattar en bred bedömning av ett ärendes påverkan sett till olika sociala 
aspekter. Perspektiv som barn, mångfald och jämställdhet bör beaktats inom denna 
dimension men även andra perspektiv såsom inverkan på äldre samt andra demografiska 
perspektiv kan aktualiseras inom ramen för dimensionen. Barnperspektivet ska beaktas 
särskilt. 
 
Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är en analys 
om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan 
varandra och kommunens verksamheter. I detta ingår beaktande av civilsamhällets, 
näringslivets, idéburna aktörers och föreningslivets roll. Därtill bör det framgå i vilken 
utsträckning olika grupper i kommunen berörs. Detta för att underlätta bedömningen 
gentemot de aktuella mål som kommunfullmäktige satt. 
 
Exempelvis kan följande aspekter belysas i denna dimension. 
 
● Åldersgrupper som väntas påverkas särskilt (barn, unga, vuxna, äldre). 

● Jämställdhet 

● Hälsa 

● Mångfald 

● Mänskliga rättigheter 

● Funktionsnedsättning 

● Hur ärendet knyter an och förhåller sig till relevanta styrande dokument 

 

Underlag för beslut 

Ange vilka underlag som ska bifogas tjänsteskrivelsen. Din egen tjänsteskrivelse 

ska tas med i denna lista, den ska stå överst. Underlagen ska skickas med.  

Bifoga endast underlag som är relevanta för ärendet. Bifoga inte underlag bara för 

att du ska känna att ”du har ryggen fri”. Det är mer hanterbart för de 

förtroendevalda om det är färre och relevanta underlag.  

Expediering 

Du ska alltid skriva med i din tjänsteskrivelse vem/vilka som ska få del av beslutet 

efter att nämnden haft sitt möte.  

Nämndsekreteraren har ofta bra koll på vem/vilka beslutet ska expedieras till. I 

ärenden kan detta dock vara svårt att avgöra. För att kvalitetssäkra 

beslutsprocessen och förhindra att ett ärende hamnar ”mellan stolarna” är det 

beredande tjänsteperson som är ansvarig för att uppge vilka personer/ 

organisationer/myndigheter som beslutet ska expedieras till.  
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Övrigt 

Kvalitetssäkring av berörda i verksamheten 

Observera att din tjänsteskrivelse ska vara kvalitetssäkrad av andra tjänstepersoner 

som kan vara berörd av ärendet. Avser skrivelsen till exempel en kostnad för 

nämnden, ska ärendet stämmas av med verksamhetens controller. Avser ärendet 

en lokalfråga ska ärendet stämmas av med fastighetsavdelningen, och så vidare.  

Om dimension saknas 

För det fall ett ärende inte kan kopplas till någon av de ovan nämnda 

dimensionerna så räcker det att utredande verksamhet anger detta. 

Exempel:  Administrativa enheten har inte funnit några 

särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Observera att berörd verksamhet ska utreda förekomsten av eventuella aspekter 

kopplade till de olika dimensionerna innan man anger huruvida några sådana 

aspekter finns eller inte.  

Rekommenderad textlängd 

En tjänsteskrivelse rekommenderas inte överstiga två  A4-sidor. Det ska 

eftersträvas att bakgrunden i skrivelsen max omfattar en A4-sida. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 221                                                   Dnr 2021/00412 

Revidering av riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads 
kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för 
dokumenthantering. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 143, att anta reviderade 
riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun. Därefter har inte någon 
översyn av riktlinjerna genomförts. Riktlinjerna för dokumenthantering reglerar 
bland annat utlämnande av allmän handling, registrering av handlingar samt 
hantering av post och e-post. 

Alla styrdokument i Mariestads kommun ska revideras minst en gång vart fjärde år. 
Detta i enlighet med de riktlinjer som tagits fram för styrdokument. En genomgång 
av riktlinjerna har därför initierats av den administrativa enheten. 

De ändringar som föreslås utgör inte några tillägg eller ändringar i sak jämfört med 
vad som gäller idag. Revideringen har endast bestått i en uppdatering av språkbruket i 
dokumentet och en granskning av om innehållet överensstämmer med de rutiner den 
administrativa enheten tagit fram kopplade till dokumentet de senaste åren. 
Dokumentet har även lagts in i den grafiska mall som tagits fram för alla 
styrdokument i syfte att uppnå en större enhetlighet. Samtliga ändringar har 
markerats med färgad text, och den information som tagits bort är överstruken. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 348/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20 

Riktlinjer för dokumenthantering, med förslag på ändringar 
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Kommunstyrelsen 

 

Revidering av riktlinjer för dokumenthantering i 
Mariestads kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för 

dokumenthantering. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, kf § 143, att 

anta reviderade riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads 

kommun. Därefter har inte någon översyn av riktlinjerna genomförts. 

Riktlinjerna för dokumenthantering reglerar bland annat utlämnande 

av allmän handling, registrering av handlingar samt hantering av post 

och e-post. 

Alla styrdokument i Mariestads kommun ska revideras minst en gång 

vart fjärde år. Detta i enlighet med de riktlinjer som tagits fram för 

styrdokument. En genomgång av riktlinjerna har därför initierats av 

den administrativa enheten. 

De ändringar som föreslås utgör inte några tillägg eller ändringar i sak 

jämfört med vad som gäller idag. Revideringen har endast bestått i en 

uppdatering av språkbruket i dokumentet och en granskning av om 

innehållet överensstämmer med de rutiner den administrativa enheten 

tagit fram kopplade till dokumentet de senaste åren. Dokumentet har 

även lagts in i den grafiska mall som tagits fram för alla styrdokument 

i syfte att uppnå en större enhetlighet. Samtliga ändringar har 

markerats med färgad text, och den information som tagits bort är 

överstruken. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 
 
Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20 
 
Riktlinjer för dokumenthantering, med förslag på ändringar 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

Revidering av riktlinjer för dokumenthantering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för 

dokumenthantering. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2012, Kf § 143/12, att anta reviderade riktlinjer 

för dokumenthantering i Mariestads kommun. Därefter har inte någon översyn av 

riktlinjerna genomförts. Riktlinjerna för dokumenthantering reglerar bland annat 

utlämnande av allmän handling, registrering av handlingar samt hantering av post 

och e-post. 

Alla styrdokument i Mariestads kommun ska revideras minst en gång vart fjärde 

år. Detta i enlighet med de riktlinjer som tagits fram för styrdokument. En 

genomgång av riktlinjerna har därför initierats av den administrativa enheten. 

De ändringar som föreslås utgör inte några tillägg eller ändringar i sak jämfört 

med vad som gäller idag. Revideringen har endast bestått i en uppdatering av 

språkbruket i dokumentet och en granskning av huruvida innehållet 

överensstämmer med de rutiner den administrativa enheten tagit fram kopplat till 

dokumentet de senaste åren. Dokumentet har även lagts in i den grafiska mall som 

tagits fram för alla styrdokument i syfte att uppnå en större enhetlighet. Samtliga 

ändringar har markerats med färgad text, och den information som tagits bort är 

överstruken. 

Underlag för beslut 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Riktlinjer för dokumenthantering, förslag på ändringar 

Beslutet ska skickas till:  

Chef sektor ledning, Åsa Alvner 

Administrativ chef, Malin Eriksson 

Utredare, Daniel Bohman 
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Riktlinjer för dokumenthantering 

 

 

1. Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen är en viktig grund för dokumenthanteringen inom 

Mariestads kommun. Med stöd av offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att 

få ta del av allmänna handlingar. Det är en rättighet som motiverar väl fungerade 

administrativa rutiner som ärenderegistrering, protokollföring, arkivering med 

mera. 

Offentlighetsprincipen har flera syften. Den ska garantera rättssäkerhet och 

effektivitet i förvaltning och folkstyre. Den ska även främja allmänhetens 

förtroende för myndigheter. De grundläggande reglerna om allmänna handlingars 

offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär att 

kommuninvånare och andra ges möjlighet till insyn och kontroll av kommunens 

verksamhet. 

 

2. Vad är en allmän handling? 

I tryckfrihetsförordningen definieras vad som menas med begreppet ”allmän 

handling”. Begreppet består av två delar, allmän och handling. 

2.1 Handling 

Med handling avses alla typer av informationsbärare, det vill säga inte bara skrivna 

pappersdokument utan även kartor, fotografier, ljudupptagningar, e-post och 

digitala upptagningar. Tänk på att även fax, meddelande i en röstbrevlåda eller sms 

kan vara en allmän handling som ska dokumenteras i ärendet på sedvanligt sätt. 

 

2.2 Allmän 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit 

eller upprättats där. Mariestads kommun, det vill säga kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, är myndigheter. 

Det är viktigt att alla anställda inom kommunen är medvetna om att en handling 

som de får eller upprättar är en allmän handling. Det är inte enbart skrivelser som 

inkommer eller upprättas på förvaltningskontoret som är allmänna handlingar, 

utan även handlingar som kommer direkt till en förskola, skola eller servicehus är 

allmänna handlingar. 
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Observera att så kallade cookiefiler och globalfiler är allmänna handlingar. Det 

innebär att vem som helst har rätt att titta på vilka sidor som du har ”surfat” på. 

Handlingar är inte allmänna om de: 

- Är minnesanteckningar, det vill säga att de hör till ett ärende utan att 

tillföra ärendet sakuppgifter. Observera att minnesanteckningar blir allmän 

handling om och när de tas om hand för arkivering. 

- Utväxlas som arbetsmaterial under ett ärendes behandling 

(mellanprodukter). 

- Är rent personliga meddelanden i ett meddelandesystem. 

- Tas emot av person i egenskap av annan ställning, exempelvis partipost till 

politiker eller post till facklig förtroendeman. 

2.3 Förvaras 

Det första kriteriet för om en handling ska anses allmän är att den förvaras hos 

myndigheten. I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns 

handlingen i myndighetens lokaler och är den upprättad där eller inkommen dit är 

den också allmän. 

Ibland är dock begreppet förvaring inte lika självklart. Tänk på att som inkommen 

räknas även handlingar som skickas/lämnas förskola, fritidshem, gruppboende 

eller någon skola. 

Det förkommer även att handlingar finns på någon annan plats än hos 

myndigheten men ändå anses som förvarade hos myndigheten. Handlingar kan till 

exempel vara utlånade. Det kan förekomma att ett företag eller en konsult utför 

ett uppdrag för kommunen och därigenom har hand om viss dokumentation som 

rör uppdraget. I dessa fall anses handlingarna ändå förvarade hos myndigheten. 

Handlingar som lämnas till någon annan för teknisk bearbetning eller lagring, 

anses ändå förvarade hos den myndigheten som lämnat över dem. Det kan 

exempelvis vara mikrofilmade bygglovshandlingar som förvaras i ett klimatarkiv 

hos ett företag. 

Med en upptagning menas en sådan handling som inte kan uppfattas utan tekniskt 

hjälpmedel. En upptagning anses förvarad hos en myndighet om den är tillgänglig 

hos myndigheten, det vill säga om den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas. 

2.4 Inkommen 

En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, 

e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. 

Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud 
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och andra liknande tävlingshandlingar anses inte vara inkomna före den tidpunkt 

som har bestämts för öppning av anbuden. Därefter gäller sekretess tills dess att 

upphandlingsärendet har slutförts. 

2.5 Upprättad 

En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör 

till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av  

till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats 

iväg. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller enhet som inte 

tillhör den egna nämnden, är handlingen upprättad hos avsändaren när den 

skickats iväg och inkommen till mottagaren när den kommit dit. Handlingen ska 

därmed registreras hos båda förvaltningarna (myndigheterna). 

 

Om handlingen inte tillhör något specifikt ärende och inte heller ska expedieras är 

handlingen allmän när den har färdigställts, det vill säga när behörig tjänsteman 

har godkänt innehållet. Det kan gälla fristående utredningar och promemorior. 

Diarier, journaler och register där uppgifter förs in fortlöpande blir upprättade 

och därmed allmänna så fort man börjat göra anteckningar i dem. 

 

När en myndighet begär in synpunkter i ett ärende under hand, det vill säga utan 

formell remiss är sådana handlingar varken upprättade eller inkomna i lagens 

mening och därför inte heller allmänna handlingar, som är offentliga. 

2.6 Protokoll med handlingar 

Protokoll blir allmänna handlingar när nämnden/utskottet har fattat det 

avgörande beslutet i ärendet. Det är som huvudregel när protokollet har justerats.  

Arbetsutskotts protokoll i ärenden som slutligt ska avgöras av nämnd blir 

allmänna först när nämnden har fattat det avgörande beslutet. Om arbets-

utskottets protokoll har expedierats till någon utomstående dessförinnan har dock 

protokollet blivit en allmän handling redan vid den tidpunkten. 

 

Om det finns handlingar till ärenden som nämndens egen personal har upprättat 

blir även dessa allmänna handlingar vid tidpunkten för justeringen. Om 

handlingarna har expedierats till någon utomstående dessförinnan har dock 

handlingen blivit allmän redan vid expedieringen. Tänk på att som expedierade 

handlingar räknas inte handlingar som endast har skickats till nämndens ledamöter 

inför sammanträdet. 

 

Om det till ett ärende finns handlingar som har kommit in från någon 

utomstående (myndighet, konsult eller privatperson) blir dessa handlingar 

allmänna redan när de kommit in till kommunen. 
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2.7 Arbetsmaterial 

Utkast och minnesanteckningar blir allmänna om de, sedan ärendet har avslutats, 

tas om hand för arkivering. Detta gäller även om handlingarna inte innehåller 

någon information som är viktig för ärendet vilket bör hållas i åtanke före 

arkivering. 

2.8 Digital och annan information 

Data-, ljud-, bild- och andra typer av informationsupptagningar blir allmänna 

handlingar på samma sätt som vanliga pappersdokument. En dataupptagning 

anses vara expedierad och därmed allmän handling när informationen tekniskt 

gjorts tillgänglig för utomstående, på exempelvis bildskärm eller då informationen 

skickas man skickar informationen med e-post till någon utanför myndigheten. 

2.9 Enskilda handlingar 

Tryckta skrifter, ljud- eller bildupptagningar eller andra handlingar som ingår i 

bibliotek eller som har överlämnats av enskilda, till exempel privatpersoner och 

föreningar, för förvaring i en myndighets arkiv är inte allmänna handlingar. 

 

Som allmänna handlingar räknas inte heller handlingar som har upprättats eller 

inkommit för att publiceras i någon skrift som myndigheten ger ut regelbundet, till 

exempel personaltidningar. 

2.10 Post till förtroendevalda och fackliga förtroendemän 

Post till förtroendevalda som gäller interna partipolitiska frågor är inte allmänna 

handlingar. Post till kommunalråd, nämndsordförande eller annan förtroendevald 

som endast avser frågor med anknytning till den förtroendevaldes egenskap av 

företrädare för ett visst parti – utan anknytning till något ärende - är inte heller 

allmänna handlingar. Tänk på att om Om handlingen däremot , helt eller delvis, 

gäller något ärende hos nämnden, , är handlingen allmän handling. 

 

Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna 

handlingar. 

 

3. Att lämna ut allmänna handlingar 

3.1 Offentlighet 

Allmänna handlingar är i de flesta fall även offentliga. Efterfrågade dokument ska 

lämnas ut ”genast eller så snart som möjligt”. Det finns ingen tidsgräns i 

lagstiftningen men rättspraxis har visat att huvudregeln är omedelbar utlämning 

vid personligt besök. I vissa undantagsfall kan upp till två dagars dröjsmål 
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accepteras. Behövs omfattande säkerhetsprövning, till exempel sekretessprövning 

enligt offentlighet- och sekretesslagen, kan det få ta längre tid. Den som 

efterfrågar handlingar har Som besökare har man ingen skyldighet att uppge sitt 

namn eller redogöra för varför denne man vill ta del är intresserad av en viss 

handling. 

 

Om det behövs teknisk utrustning för att ta del av handlingarna är myndigheten 

skyldig att tillhandahålla denna, till exempel en dator. Besökare Den som begär ut 

handlingar har även rätt att fotografera eller skriva av den allmänna handlingen. 

3.2 Rätt att ta betalt 

Kommunen har inte rätt att ta betalt av en besökare för att någon önskar han/hon ska 

få ta del av en allmän handling på stället. Kommunfullmäktige har dock beslutat om en 

taxa som gäller för papperskopior av allmänna handlingar som ska lämnas ut. 

 

Den som vill ha kopior eller avskrifter av de allmänna handlingar som myndigheten 

förvarar har rätt att få detta. Myndigheten har dock ingen skyldighet att kopiera kartor, 

ritningar, fotografier eller liknande om det är tekniskt besvärligt och handlingen kan 

tillhandahållas på stället. 

 

Digitala upptagningar kan tillhandahållas i pappersutskrift eller i annan form, exempelvis 

via e-post, om det inte är olämpligt. 

3.3 Sekretess 

Rätten att ta del av de allmänna handlingarna får endast begränsas av 

bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller i annan lag som 

sekretesslagen hänvisar till. 

 

Noterbart är att handlingar kan innehålla både uppgifter som är offentliga och 

uppgifter som är sekretesskyddade. Myndigheten är i dessa fall skyldig att lämna ut 

handlingen (informationen) i de delar som inte är skyddade av sekretess. 

3.4 Sekretessmarkering  

Sekretesskyddade handlingar kan förses med en särskild markering som talar om 

att handlingen är hemlig. Det är dock viktigt att komma ihåg att en sådan 

markering endast ska betraktas som en varningssignal om att handlingen kan 

innehålla information som är sekretesskyddad. Varje gång en handling begärs 

utlämnad ska en prövning göras om handlingen kan lämnas ut eller inte. 

 

Det är inte tillåtet  att hemlighålla handlingar utan att göra en direkt hänvisning till 

den paragraf i offentlighet- och sekretesslagen som är tillämplig. Om någon 

paragraf som passar in i sammanhanget inte kan hittas ska handlingen lämnas ut. 

3.5 Sekretessprövning 
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I första hand är det den tjänsteman tjänsteperson på kontoret som  är ansvarig för 

handlingen som tar ställning till om den ska lämnas ut eller inte. Det kan vara en 

handläggare eller registrator. Det finns en rutin för utlämnande av allmänna 

handlingar med tillhörande besvärshänvisning som samtliga sektorer ska använda. 

I rutinen beskrivs hur frågor om att lämna ut allmänna handlingar ska hanteras. 

Om handlingen har överlämnats till centralarkivet är det personalen vid arkivet 

som prövar om handlingen ska lämnas ut. 

 

Om en anställd gör bedömningen att handlingen inte får lämnas ut är finns en 

skyldighet att upplysa om rätten att få frågan om utlämnande prövad i ett formellt 

beslut som kan överklagas. Ett sådant beslut fattas av sektorchef i enlighet med 

delegationsordningarna för respektive nämnd. 

3.6 Beslut och överklagande 

En person som blir nekad att ta del av en viss handling har rätt att få ett formellt 

skriftligt beslut som kan överklagas. I ett sådant beslut ska skälen till varför 

begäran avslås tydligt framgå. Rätt instans att överklaga ett avslagsbeslut är 

kammarrätten i Jönköping. 

4. Registrering av allmänna handlingar 

4.1 Syftet med registrering 

Syftet med registrering av allmänna handlingar är att allmänheten med hjälp av 

register ska kunna ges möjlighet till insyn i verksamheten och beställa fram de 

handlingar/ärenden som man vill ta del av. Verksamheterna har även ett praktiskt 

behov av att hålla ordning på sina handlingar. 

4.2 Huvudregel 

Som  huvudregeln ska handlingar som kommit in eller upprättats hos en 

myndighet omedelbart registreras. Exempel på handlingar som ska registreras är: 

- Skrivelser från allmänhet, myndigheter, företag och organisationer som 

kan leda till beslut, yttrande eller annan åtgärd. 

- Utgående skrivelser till myndigheter, organisationer och allmänhet. 

- Beslut, kontrakt och avtal. 

- Vissa projekthandlingar, till exempel rapporter och korrespondens. 

- Skrivelser från fackliga förtroendemän. 

- Interna skrivelser av formell karaktär, exempelvis policydokument och 

beslutade rutiner. 
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- Handlingar där det kan vara viktigt att kunna bevisa att de har kommit in 

till eller skickats ut från myndigheten, exempelvis handlingar som gäller 

klagomål på undervisning, meddelande om studieavbrott ellerbegäran om 

studieupphåll.. 

- Sekretessbelagda handlingar ska alltid registreras. 

4.3 Allt behöver inte registreras 

Offentlighet- och sekretesslagen medger  vissa undantag från 

registreringsskyldigheten. Det gäller om handlingarna hålls så ordnade att det utan 

svårighet går att avgöra om handlingen har kommit in eller upprättats eller om det 

är uppenbart att handlingen är av ringa betydelse för verksamheten. Exempel på 

handlingar som är av ringa betydelse är: 

- Inbjudningar till kurser, konferenser och utbildningar samt broschyrer, 

reklamtryck och tidskrifter. tidsskrifter. 

- Missiv/följebrev samt cirkulär/rundskrivelser 

- Beställningar, rekvisitioner, rutinartade förfrågningar, feladresserad post 

samt enkla förfrågningar om information, fotokopior och liknande. 

- Handlingar som skickas för kännedom och inte behöver besvaras samt 

utkast till beslut eller skrivelse. 

- Författningstryck och offentliga utredningar som endast lämnas för 

kännedom. 

- Biblioteksförvarat material, handböcker med mera som förvaras i ordnade 

ordade serier. 

Om registreringsskyldigheten eller andra delar moment i dokumenthanteringen 

har reglerats i lag eller annan författning, gäller specialreglerna före dessa riktlinjer. 

4.4 Arkivlagen 

Även arkivlagen innehåller bestämmelser om registrering. Där fastslås att 

myndigheterna är skyldiga att registrera handlingar så att arkivvården underlättas, 

särskilt gallring och framtida återsökning. 
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4.5 Hur registrering sker 

När allmänna handlingar diarieförs föreskriver offentlighet- och sekretesslagen att 

registret ska innehålla följande uppgifter: 

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades. 

2. Diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått. 

3. Från vem handlingen har kommit in eller till vem den har skickats. 

4. En kort beskrivning av vad handlingen avser . 

4.6 Sekretessbelagda handlingar 

Sekretesskyddade handlingar ska som tidigare nämnts, alltid registreras. Även om 

allmänheten inte får ta del av handlingen måste det ändå redovisas att handlingen 

finns. Uppgifterna i diariet får dock väljas med stor försiktighet så att inte den 

sekretesskyddade informationen röjs. Det kan vid sekretesskyddade handlingar 

vara lämpligt att utelämna uppgifterna i punkterna 3 och 4 i sammanställningen 

under föregående rubrik. 

 

5. Ärenderegistrering i praktiken 

5.1 Registrator 

Beroende på myndighetens organisation ska det utses en eller flera registratorer 

med ersättare för varje nämnd. Registratorn ska vara verksamhetens ”spindel i 

nätet” för dess allmänna handlingar och  snabbt skyndsamt kunna ta fram den 

information som efterfrågas. 

 

Registratorn ska ha en grundlig utbildning i offentlighet och sekretess för att 

kunna bedöma vilka handlingar som är allmänna handlingar, om de är offentliga 

eller sekretesskyddade och registrera dem på lämpligt sätt. 

5.2 Ärenden till nämnd 

Under varje nämnd ska det finnas ett nämndsdiarium där alla ärenden som 

behandlas av nämnden eller av anställd med stöd av delegation, ska registreras. 

6. Registreringsmetoder 

Valet av registreringsmetod styrs bland annat av verksamheternas återsöknings- 

och bevakningsbehov. Det ska vara lätt  att hitta den information someftersöks.  
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Vilka handlingar/ärenden som kan registreras eller förvaras på annat sätt än 

genom diarieföring bör framgå av nämndens dokumenthanteringsplan. Den är 

alltså ett viktigt sökinstrument som kompletterar diariet vid återsökning. 

6.1 Systematisk förvaring 

Systematisk förvaring är ingen regelrätt registreringsmetod utan ett alternativ till 

registrering. Det innebär att handlingarna sorteras och förvaras på ett i förväg bestämt 

sätt. En naturlig sorteringsordning måste finnas, till exempel personnummer, 

fakturanummer eller namn. 

6.2 Objektsregistrering 

I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att registrera alla handlingar/ärenden 

som gäller ett objekt, till exempel en fastighet, en gata/väg, en anläggning, på detta 

objekt. Det upprättas då ett kort eller blad för varje objekt med vars hjälp ärendet 

bevakas. 

6.3 Diarieföring 

Huvudregeln är att alla ärenden som ska behandlas i den politiska nämnden, eller 

av anställd med stöd av delegation, ska diarieföras. Vidare ska  alla ärenden av vikt 

som det finns behov av att kunna återsöka och bevaka i framtiden diarieföras. 

Ärendets innehåll redovisas i en kortfattad rubrik. Den måste vara tydligt 

utformad så att var och en kan förstå vad ärendet handlar om. Förkortningar  ska 

undvikas , framför allt sådana förkortningar som förekommer internt. I 

ärenderubriken bör  ett eller flera sökord ingå. 

Alla handlingar som rör samma ärende ska placeras i ett aktomslag. Om ett ärende 

löper under flera år ska de handlingar som hör dit alltid läggas i samma aktomslag 

och ärendeakten ska sorteras på det år då ärendet påbörjades. Rekommendationen 

är att ett ärende inte ska löpa längre än tre år. Originalhandlingar ska alltid 

förvaras i akten. Till handläggare och förtroendevalda skickas med fördel digitala 

kopior. 

Om det förekommer att flera olika ärenden berörs i en och samma skrivelse ska 

registrator lägga upp flera ärenden i diariet. 

Om ett ärende initieras av någon enskild ska ett meddelande skickas som bekräftar 

att handlingen har tagits emot och vilken nämnd/tjänsteman som handlägger det. 

6.4 Dokumenthanteringsplan 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta dokument-

hanteringsplaner. Det kan finnas flera dokumenthanteringsplaner inom samma 

nämnd. 



 Sida 14 (18) 

 

Dokumenthanteringsplanerna beskriver hur de allmänna handlingarna hanteras, 

vilka. Vilka som ska bevaras och vilka som ska gallras (förstöras). Planerna 

upprättas i samarbete mellan myndigheternas arkivredogörare och centralarkivet. 

Planerna ska revideras vartannat år så snart behov av revidering uppkommer. 

Dokumenthanteringsplanerna är en ”katalog” där man kan identifiera alla 

förekommande allmänna handlingar som existerar inom myndigheternas 

verksamheter. 
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7. Posthantering 

i Mariestads kommun finns en rutin framtagen för posthantering som gäller för 

samtliga verksamheter. Rutinerna uppfyller följande krav: 

- Handlingar som inkommit eller upprättats ska registreras utan dröjsmål 

såvida handlingarna inte hålls så ordnade att det utan svårighet kan 

avgöras om handlingar har kommit in eller upprättats hos myndigheten. 

Observera dock kravet på att  handlingar som innehåller sekretesskyddad 

information alltid ska registreras. 

- Sektorchefer ska vid behov informeras om vilka handlingar som inkommit 

eller upprättats av berörd verksamhet. 

- All post ska datumstämplas. 

- Ingen post får bli liggande oöppnad. För privatadresserad post ska 

överenskommelse träffas om vem som ska öppna posten om någon är 

borta. 

- All post ska vara genomgången så att allmänna handlingar, som är 

offentliga, kan lämnas ut  samma dag som handlingen kom in. 

7.1 Handläggares ansvar 

Om inkommande handlingar går direkt till handläggare ska denne han/hon 

omgående lämna det som ska registreras till registrator. Detsamma gäller för så 

kallade upprättade handlingar. Om en inkommen eller upprättad handling tillhör 

ett existerande ärende ska handläggaren alltid informera registratorn om 

diarienumret, om detta inte redan framgår av på handlingen i fråga. 

 

8. E-post 

 

Samma regler om offentlighet, sekretess och arkivering gäller för information som 

skickas med e-post eller är lagrad i gemensamma eller elektroniska brevlådor som 

för pappershandlingar som sänds med traditionell post  

Vid hantering av post ska alltid regler för registrering och tillhandahållande av 

allmänna handlingar följas. Det är mycket viktigt att allmänhetens rätt till insyn 

enligt offentlighetsprincipen inte försämras när e-post används. 

För den interna e-posten är det möjligt att få mottagningsbevis. Det innebär att du 

kan få information om när ditt brev mejl har öppnats. Detta är inte möjligt att få 
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mottagningsbevis för extern e-post. Det innebär att e-post som har blivit felaktigt 

adresseradt kan ramla bort utan att du får något meddelande om det. 

 Om e-post innehåller handlingar som hör till ett ärende ska handlingarna alltid 

registreras centralt hos registrator. Även själva e-postmeddelandet ska diarieföras. 

Kopior på e-post ska skickas endast i de fall det är sakligt motiverat. 

8.1 Användning av e-post? 

För att få använda e-post i Mariestads kommun krävs att du har läst igenom och 

förstått detta dokument med information om offentlighetsprincipen och 

registreringsskyldigheten med mera. För att få använda e-post som anställd i 

Mariestads kommun krävs även att följande regler följs: 

- Alla inkomna och utskickade dokument ska hanteras enligt de lagar och 

förordningar som finns för offentlighetsprincipen, arkivering och  

sekretess. 

- Samtliga medarbetare som i det vardagliga arbetet använder en dator ska 

minst en gång om dagen kontrollera sin e-post. Det gäller även 

personer/tjänster i vilka det ingår att regelbundet kommunicera digitalt. 

- Funktionsbrevlådor ska kontrolleras minst en gång dagligen. 

- Den e-post som ska diarieföras ska omedelbart vidarebefordras till 

enhetens registrator. 

- Det program som används för att hantera den elektroniska posten är 

Microsoft Outlook (e-postadress på kommunens domän). Inga andra 

alternativ är tillåtna. 

- Det är inte tillåtet att ta emot och installera programvara, om inte IT-

enheten godkänt detta som skickas med den externa posten. 

- Vid eventuell frånvaro ska inkommande e-post skickas vidare till den som 

öppnar posten. 

8.2 Central loggning 

All e-post ska loggas centralt och ska vara återsökningsbar under minst de 

tidsfrister som anges här nedan under avsnittet  rensning av epost med mera. 

Mariestads kommuns brevlåda för elektronisk post är info@mariestad.se. 

Varje nämnd ska ha en egen officiell myndighetsbrevlåda. All e-post som gäller 

nämndens verksamhet ska i första hand hänvisas dit. 

8.3 Rensning av e-post med mera 

mailto:Info@mariestad.se
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Följande gallringstider gäller för e-post med mera i Mariestads kommun: 

- E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse som inte föranleder 

någon åtgärd (exempelvis registrering) får gallras efter åtta dagar. 

- Cookiefiler, globalfiler och e-postlistor får gallras efter åtta dagar. 

- E-postmeddelanden av tillfällig eller ringa betydelse som föranleder åtgärd 

men inte särskilt beslut får gallras efter åtta dagar. 

- E-postmeddelanden av betydelse som är en allmän handling och bedöms 

leda till ett ärende eller som tillhör ett ärende ska omedelbart skrivas ut,  

registreras och tillföras akten i ärendet. 

- Röstmeddelanden i telefonsvarare får gallras vid inaktualitet. Är 

röstmeddelandet en allmän handling ska det dokumenteras genom 

tjänsteanteckning. 

- Sms/textmeddelande i telefon får rensas vid inaktualitet. Användaren av 

den elektroniska utrustningen ansvarar även för rensningen. 

8.4 E-postmeddelande som har överförts till papper 

När ett e-postmeddelande har överförts till papper kan det rensas direkt därefter. 

Faxutskrifter hanteras på motsvarande sätt som övriga pappers-dokument. 

9. Arkivering 

När ett ärende avslutas ska handlingarna arkiveras. Allt som då finns i ärendet blir 

allmänna handlingar och får inte plockas ur akten utan gallringsbeslut. Innan 

arkivering ska handläggaren rensa bort dubbletter, kladdpapper, plastfickorgem 

och hätfklamrar 

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

- Rätten att ta del av allmänna handlingar. 

- Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen. 

- Forskningens behov. 

Som myndighet räknas kommunstyrelsen och nämnderna, kommunala bolag och 

kommunfullmäktiges revisorer. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas 

enligt arkivlagen. 

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och ska utöva tillsyn över att 

kommunens myndigheter sköter sina arkiv enligt arkivlagen och kommunens 

arkivreglemente. 

Om en kommunal myndighet upphör och dess verksamhet inte förs över till en 

annan kommunal myndighet ska myndighetens arkiv överlämnas till 

arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) inom tre månader, såvida 

kommunfullmäktige inte har beslutat annat. Om två myndigheter slås ihop ska 

förfarandet med myndigheternas arkiv utredas särskilt. Vid sådana tillfällen ska 
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alltid centralarkivet kontaktas. 

 

10. Kommunens bolag etc. 

Dessa riktlinjer gäller även för bolag och andra juridiska personer i vilka 

Mariestads kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande.  

 

Vad som har föreskrivits för nämnd och kommunens förvaltningar sektorer gäller 

då även dessa juridiska personer, med undantag av vad som har angetts för det 

förvaltningssektorsövergripande diarieföringssystemet. 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 213                                                   Dnr 2021/00452 

Bolagspolicy för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om att anta bolagspolicy Mariestads kommun. 

Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

 Ägarpolicy (antagen av kommunfullmäktige 1998-09-20 § 59) 

 Ägardirektiv för kommunala bolag, med undantag för den delen som avser 
särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag samt delen särskilt 
ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag (antagna av 
kommunfullmäktige 2017-12-11 § 100). 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i uppdrag 
att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid behov. Det ska 
säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp bestående av 
bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör samt 
ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. I arbetet 
med att ta fram ägardirektiv per bolag kommer styrgruppen och tillika arbetsgruppen 
att kompletteras med VD från respektive bolag. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 370/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Bolagspolicy 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(VänerEnergi AB) 
(Mariehus AB) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS 2021/00452   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Bolagspolicy för Mariestad kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att anta bolagspolicy Mariestads kommun. 
 
Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

 Ägarpolicy (antagen av kommunfullmäktige 1998-09-20 § 59) 

 Ägardirektiv för kommunala bolag, med undantag för den delen som 
avser särskilt ägardirektiv för Mariehus AB med dotterbolag samt delen 
särskilt ägardirektiv för VänerEnergi AB med dotterbolag 
(antagna av kommunfullmäktige 2017-12-11 § 100). 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i 
uppdrag att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid 
behov. Det ska säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen 
samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp 
bestående av bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommundirektör samt ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. I 
arbetet med att ta fram ägardirektiv per bolag kommer styrgruppen och tillika 
arbetsgruppen att kompletteras med VD från respektive bolag. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
 
Bolagspolicy 
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Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-11-19 
Dnr: KS 2020/100 

Sida: 1 
 

  

 

 Ekonomiavdelningen 
Christina Olsson 

Kommunstyrelsen 

 

Bolagspolicy för Mariestad kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att anta bolagspolicy Mariestads kommun. 
 

 Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att 
gälla: Ägarpolicy (antagen av KF 1998-09-20§59) 

 Ägardirektiv för kommunala bolag (antagna av KF 2017-12-11§100) 
med undantag för den delen som avser särskilt ägardirektiv för 
Mariehus AB med dotterbolag samt delen särskilt ägardirektiv för 
VänerEnergi AB med dotterbolag. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 februari 2020, § 69, om en 
översyn av styrdokument för de kommunala bolagen. Kommunchefen fick i 
uppdrag att se till att styrdokument för bolagen ses över och revideras vid 
behov. Det ska säkerställas att ägardirektiv och bolagsordning för bolagen 
samordnas med varandra.  

Översynen har skett med stöd av PwC och tillsammans i en styrgrupp 
bestående av bolagens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
kommundirektör samt ekonomichef. 

Översynen kommer att ske i två etapper. Första etappen är en bolagspolicy för 
Mariestads kommun och därefter kommer ägardirektiv per bolag tas fram. I 
arbetet med att ta fram ägardirektiv per bolag kommer styrgruppen och tillika 
arbetsgruppen att kompletteras med VD från respektive bolag. 

Underlag för beslut 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
 
Bolagspolicy 
 

Christina Olsson 
Ekonomichef 
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Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
 



 
 

 

Bolagspolicy för 
Mariestads kommun 
Mariestads kommun 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 
Mariestad  
 



 
 

 

Datum: 2021-11-24 
Dnr: 2021/452 

Sida: 2 (12) 

 
Bolagspolicy för Mariestads kommun 

Typ av styrdokument: Policy 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande:  

Diarienummer: 2021/452 

Dokumentet gäller för:  

Giltighetstid:  

Tidpunkt för aktualisering:  

Dokumentansvarig: Ekonomichef Christina Olsson 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

metoder som ska användas. 

Plan 

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

• Policy 
Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande genom att ge konkret 
stöd och ange ramar för handlingsutrymme. 

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

Rutin och tillämpningsanvisning 
Detaljerad instruktion för hur en viss fråga ska hanteras. Innehåller handfasta råd och praktiska 
rekommendationer. Behandlar hur-frågor. 
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1 Inledning 
 
Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 
verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen 
representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt 
ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och 
ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 
verksamheter som Mariestads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. 
 
1.1 Syftet med kommunens bolag 
De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör 
därmed delar av den kommunala organisationen. Det övergripande syftet är att välja rätt 
form för varje verksamhet för att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess 
medlemmar. De vanligaste skälen till att bedriva verksamhet i bolagsform att verksam-
heten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad och/eller att bolagsformen 
är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala 
intressenter. Det är viktigt att de verksamheter som bedrivs i bolagsform styrs och 
bedrivs så att de bidrar till att uppfylla kommunens vision och kommunmål. 
Det kommunala ändamålet och kommunens vision och mål med verksamheten framgår 
av bolagens bolagsordningar och ägardirektiv. 
Bolagsstyrelserna ska utveckla och genomföra det kommunala ändamålet och 
kommunens vision och mål i praktiken. 
 

1.2 Syftet med Bolagspolicyn 
Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från 
styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform.  
Syftet med Bolagspolicyn är att 

- Förtydliga det gemensamma regelverket för kommunen och dess bolag 
- Fastslå rollfördelning mellan kommunen och dess bolag 
- Tydliggöra ägarrollen för fullmäktige och kommunstyrelsen i förhållande till 

bolagen 
- Regler för hur styrelsearbetet skall bedrivas m m 
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Bolagspolicyn är bindande som styrdokument till de bolag som ingår i 
kommunkoncernen. Alla bolag i kommunkoncernen ska vid bolagsstämma fastställa och 
i sin verksamhet tillämpa policyn. 
 
 
 
 
 
2 Kommunens bolag 
 
Mariestads kommuns bolagsägande består av två moderbolag samt dess dotterbolag. 
Bolagen bildar inte en aktiebolagsrättslig koncern. Kommunen är direkt ägare i de två 
moderbolagen. Moderbolagen i sin tur äger dotterbolagen.  
 
Nuvarande och tillkommande, direkt eller indirekt av kommunen helägda bolag, 
omfattas av denna policy. 

Delägda bolag 
Bolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner eller privata aktörer 
omfattas i tillämpliga delar av denna policy. För majoritetsägda bolag så skall policyn 
gälla, om inte annat avtalats mellan ägare. Kommunen skall tillsammans med övriga 
ägare tillse att hela eller delar av denna policy blir bindande för bolagen. 
 

2.1 Styrdokument 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens 
förhållande till kommunen genom: 
a/  gällande bolagsordning, 
b/  Bolagspolicy, 
c/  gällande ägardirektiv, mål och budget 
d/  kommunens policys och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige 
e/  förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 
 
 
3 Roll- och ansvarsfördelning 
 
3.1 Kommunfullmäktiges roll 
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och har det yttersta 
ägaransvaret för kommunens bolag.  
KF styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom bolagsordningen. 
Bolagsordningen beskriver föremålet och ändamålet med verksamheten. Utöver 
bolagsordningen så styr KF genom ägardirektiv. Ägardirektiven skall rymmas inom 
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bolagsordningens ram, men ge styrelsen tydlighet i mål, prioriteringar, tolkning, 
begränsningar m m. Ägardirektiven ska bli föremål för beslut på bolagsstämma. 
 

3.1.1 Kommunfullmäktiges ägaransvar 
Kommunens ägarstyrning över de kommunägda bolagen utgår från fullmäktige. 
Fullmäktige kan överföra vissa ägarstyrningsuppgifter till kommunstyrelsen, vilket ska 
framgå av denna policy. 
 

3.1.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande 
Av kommunallagen och bolagsordningarna framgår att kommunfullmäktige ska ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. Bolagens styrelser ansvarar för att identifiera och lyfta 
sådana frågor till kommunfullmäktige. 
Till denna beslutskategori hör bl a:  

- Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
- Att inleda verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 

verksamhet.  
- Förvärv av eller försäljning av företag 
- Bildande eller avveckling av dotterbolag 
- Köp eller försäljning av fast egendom andra investeringar, vilka är av sådan 

omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi eller medför risk för 
bolaget eller ägaren. 

 
Detta regleras närmare i ägardirektiven till respektive bolag.  

 
3.1.3 Val av ledamöter och suppleanter o bolagens styrelser 
Kommunfullmäktige utser bolagsstyrelsernas ledamöter och suppleanter. 
Styrelsesammansättningen noteras i protokoll från bolagsstämma. 
 

3.1.4 Val av lekmannarevisorer 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolagen. Valen noteras i protokoll från 
bolagsstämma. 
 

3.1.5 Avkastning 
Kommunfullmäktige ska för respektive bolag fastställa avkastningsmål/krav vilket sker i 
ägardirektiven.  
 

3.1.6 Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige fastställer bolagspolicyn och ägardirektiv för bolagens verksamhet.  
Fullmäktige ger respektive bolag uppdrag i form av ägardirektiv. Dessa uppdateras och 
revideras vid behov.   
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Kommunstyrelsen kan ge bolagen instruktioner i enskilda frågor utifrån sin uppsiktsroll, 
men endast i undantagsfall och i brådskande ärenden. 
Fastställda ägardirektiv och instruktioner ska antas på bolagsstämma i de berörda 
bolagen. Ombuden på respektive stämma ansvarar för att beslutade ägardirektiv och 
instruktioner antas på stämma. 
 
3.2 Kommunstyrelsen och bolagen 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. 
KS har därför rätt att få all den information från bolagen som man behöver för detta. 
Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen har att fatta 
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Bolagens styrelse ska årligen i en särskild rapport, bolagsstyrningsrapport, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av bolagsordningens, 
bolagspolicyn och ägardirektivens syfte, mål och ramar.  
Den särskilda rapporten ska vara så utformat att den kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 
kap.1 och 1 a §§ Kommunallagen. 
 

3.2.1 Kommunstyrelsens uppsikt och ägarfunktion 
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolagen ska lämna 
kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utveckling. 
Kommunstyrelsen följer årligen upp om bolagens verksamhet under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 
KS äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så önskar ta del av 
bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket följer av KS 
uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 §, Kommunallagen. 
Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de 
handlingar som KS begär. 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 
handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag. 
Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande 
denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat. 
Kommunstyrelsen har koncernledningsansvar och utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar 
för samordning av kommunkoncernens verksamhet.  

 
3.2.2 Koncernledning 
Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 
ägarstyrningsfunktionen.  
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Kommunstyrelsen har hjälp av kommundirektören att fatta nödvändiga beslut för att 
tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning, 
prioritering, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål, men också med avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen i bolagen. I detta arbete så är 
kommundirektörens roll att stödja styrelser och VD i dotterbolagen. Utöver detta skall 
kommundirektören verka för samordning mellan bolagen och den övriga verksamheten i 
kommunen. I den rollen krävs löpande dialog med bolagen och nämnder/förvaltningar. 
 
 

3.3 Bolagsstämmor 
 

3.3.1 Stämmoombud 
Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämma för samtliga helägda och delägda 
bolag. Ombudet förses med erforderlig fullmakt.  
Kommunstyrelsen ska utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska 
rösta på stämman. Instruktionen får endast omfatta ställningstaganden som ingår i 
kommunstyrelsens uppdrag och delegation enligt reglementet för kommunstyrelsen.  
 

3.3.2 Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde 
Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde ska snarast tillställas aktieägaren, 
styrelseledamöter och suppleanter samt bolagets revisorer och lekmannarevisorer.  
 
4 Styrelsearbetet 
 
4.1.1 Bolagsstyrelsernas allmänna roll 
Bolagsstyrelsernas allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet att driva 
vissa verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att styrelsearbetet ska 
präglas av ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Varje styrelseledamot har – 
juridiskt och formellt – ett personligt ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än 
en ledamot i en politisk nämnd.  
Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning.  
Alla styrelseledamöter och suppleanter ska, utifrån individuella behov, genom bolagets 
försorg tillförsäkras en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar. 
 

4.1.2 Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 
Respektive bolagsstyrelse ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt 
utfärda en instruktion för den verkställande direktören. 
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4.1.3 Interkontrollplan 
Bolagsstyrelserna ska inför varje år fastställa en plan för granskning, utifrån den interna 
kontrollen. Resultatet av granskningen och eventuella förslag på åtgärder ska godkännas 
av styrelsen och överlämnas till kommunstyrelsen i bolagsstyrningsrapporten. 
 

4.1.4 Affärsplan och budget 
Kommunstyrelsen ska särskilt följa att kommunövergripande mål och prioriteringar 
implementeras i bolagens affärsplaner och samordna återrapportering/redovisning till 
kommunfullmäktige. Bolagen ska årligen fastställa en affärsplan för de närmaste tre 
räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Fastställd affärsplan ska 
tillställas kommunstyrelsen senast november, före ett nytt verksamhetsår.  
I affärsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision, mål och 
prioriteringar, som antas av kommunfullmäktige. 
 

4.1.5 Styrelseutvärdering 
Styrelsen ska fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot ägarens syfte med 
verksamheten samt de mål och riktlinjer som fastställts. 
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete.  
Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen 
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren. 
I den årliga bolagsstyrningsrapporten skall styrelsen redovisa om denna uppföljning och 
utvärdering skett. 
 

4.1.6 Bolagsstyrningsrapport 
Bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport, i samband med årsredovisningen, 
lämna information till kommunstyrelsen.  
Bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll fastställs av kommunstyrelsen och 
ska lämnas med instruktion till bolagen.  
 
 
 
5 Uppsikt och Rapportering 
 
5.1.1 Ägardialog med bolagen  
Ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och moderbolagen samt 
dotterbolagen ska föras enligt följande: 

• fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innefattar 
minst fyra formella möten: 
 
         1. Affärsplan och budget 
         2. Delårsrapport 
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         3. Bokslutsstrategiska frågor 
         4. Årsredovisning; 

samt årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma (årsredovisning och 
bolagsstyrningsrapport). 
Bolaget ska till respektive ägardialog få en agenda med frågor kommunstyrelsen vill få 
information om och eventuella informationsärenden. 
Stående punkter på agendan: 

• Bolagens ekonomiska utveckling 

• Bolagens verksamhetsutveckling 

• Uppföljning av ägardirektiv 
Därutöver har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att kalla respektive bolags 
styrelseordförande och VD till avstämnings- och dialogmöte vid behov. 

 

5.1.2 Kommunens Årshjul 
Bolagen skall inordnas i kommunens årshjul och följa kommunens mål och 
budgetprocess, rapporteringsinstruktioner och uppföljningsprocesser.  
Bolagens styrelsearbete ska planeras så att samordning kan ske med kommunens 
beslutsprocesser. 
 
5.1.3 Bolagens information till fullmäktige 
Kommunfullmäktige ska årligen informeras om respektive bolags verksamhet.  
 
6 Gemensamma bolagsprinciper 
 
6.1.1 Koncernnyttan 
Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av kom-
munkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel av ett 
handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först. 
Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar 
utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i 
kommunkoncernen. 
 
6.1.2 Arvoden 
KF beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter, 
lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 
 
6.1.3 Kommunens styrdokument 
Mariestads kommun har fastställt och fastställer fortlöpande styrdokument för den 
primärkommunala verksamheten.  
Samtliga i kommunfullmäktige beslutade styrdokument som gäller generellt för 
kommunens verksamheter ska fastställas av bolagets styrelse eller bolagsstämma att 
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gälla för bolaget. Kommunfullmäktige anger för respektive styrdokument i vilket 
omfattning denna gäller för bolaget.  
Bolaget ska följa övriga styrdokument i tillämpliga delar. 
  
6.1.4 Samordning 
Kommunkoncernen ska eftersträva största möjliga samordning, särskilt inom områden 
som upphandling, finansiering, administration, kompetensutveckling och 
energibesparingsprojekt.  
 
Kommundirektören har ansvar för att samordna det operativa och strategiska arbetet med 
respektive bolagsledning.  
 
 
6.1.5 Verkställande direktör - personalärenden 
Före beslut om anställning eller avslutande av anställning av verkställande direktör samt 
beslut om lön och andra anställningsförmåner, ska styrelsens ordförande och vice 
ordförande samråda med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören  i 
Mariestads kommun. Samrådet ska ske genom en process som leds av 
kommundirektören . Samtliga i styrelsen skall hållas informerade om verkställande 
direktörens anställningsavtal, lön, förmåner m.m. 
 
 
 
7 Revision 
 
Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har 
ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på 
bästa sätt.  
 
Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 
bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör 
ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma KS på om 
bolagen brister i dessa avseenden. 
 
Kommunens revisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de helägda 
kommunala bolagen.  
 
7.1 Information till lekmannarevisorerna 
Respektive bolag ska minst en gång per år sammanträda med lekmannarevisorerna och 
informera om bolagets verksamhet. 
 
 
8 Antagande och fastställande av Bolagspolicyn 
 
Denna policy antas av kommunfullmäktige och fastställs på stämma i respektive bolag.  
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9 Definitioner 
 
I denna policy samt i övriga ägardirektiv som rör kommunens bolag har nedanstående 
begrepp följande definitioner: 
 
 
Kommunkoncernen – Med kommunkoncernen avses i denna policy kommunen och de 
bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande d v s direkt eller indirekt har 
rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna. 
 
Bolagskoncernen –Moderbolag och dess dotterbolag och eventuella dotterdotterbolag 
etc. 
 
Moderbolag – Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt 
ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget. 
 
Dotterbolag – Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har ett 
bestämmande inflytande över företaget. 
 
Den totala kommunala organisationen – Kommunkoncernen och övriga bolag som kom-
munen är delägare i. 
 
Ägardirektiv – Av behörigt kommunalt organ eller moderbolag utfärdat bindande 
direktiv rörande verksamheten i bolag. Komplement till bolagsordningen. Uttrycker 
ägarens förväntningar och krav på bolaget.  
 
Avkastning  - Den ökning av bolags egna kapital som sker under räkenskapsår. 
Definieras i budget, ägardirektiv eller avkastningsplan.  
 
Vinstutdelning – Den del av bolagets egna fria kapital som enligt bolagsstyrelsen ställs 
till bolagsstämmans förfogande för utdelning. Den vinst som ägaren tar ut som utdelning 
efter beskattning. 
 
Koncernbidrag – Överföring av vinst inom bolagskoncern som kan ske utan att vinsten 
först beskattas. Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan att det 
utgör betalning för någon prestation. 
 
Soliditet – Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 236                                                   Dnr 2021/00075 

Motion om digital fixare 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (Mp) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen 
ska tillskapa en ”digital fixare” med uppgift att hjälpa medborgare i deras hem, till de 
som behöver ha vägledning och hjälp med digitala system.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2022, § 17, överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har beretts av kommunens 
digitaliseringsstrateg. 

I kommunen finns idag ett Digidelcenter på stadsbiblioteket i Mariestads kommun. 
Till Digidelcentret kan kommunens samtliga invånare vända sig för att få hjälp och 
vägledning i den digitala världen men även för att lära sig mer om olika typer av 
digitala enheter som smarta mobiler, läsplattor och datorer.  

Med hänvisning till att en tjänst som ”digital fixare” i enlighet med motionärens 
intentioner, inte inryms inom befintlig budet vilket således innebär att medel i så fall 
ska tillskjutas, anser sektor ledning att motionen ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 388/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 

Sektorchef lednings tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 
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 Datum: 2021-11-11 
Dnr: KS 2021/00075   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om digital fixare 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

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

att kommunen ska tillskapa en ”digital fixare” med uppgift att hjälpa 

medborgare i deras hem, till de som behöver ha vägledning och hjälp 

med digitala system.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2022, § 17, 

överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen 

har beretts av kommunens digitaliseringsstrateg. 

I kommunen finns idag ett Digidelcenter på stadsbiblioteket i 

Mariestads kommun. Till Digidelcentret kan kommunens samtliga 

invånare vända sig för att få hjälp och vägledning i den digitala 

världen men även för att lära sig mer om olika typer av digitala 

enheter som smarta mobiler, läsplattor och datorer.  

Med hänvisning till att en tjänst som ”digital fixare” i enlighet med 

motionärens intentioner, inte inryms inom befintlig budet vilket 

således innebär att medel i så fall ska tillskjutas, anser sektor ledning 

att motionen ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
 
Sektorchef lednings tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 
 
Protokollsutdrag KF § 17/21 
 
Motionen 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Sektorchef ledning Åsa Alvner  



Datum: 2021-10-25 
Dnr: 2021/75  

Sida: 1 (1) 

Sektor ledning 

Åsa Alvner 

Sektorchef  
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen då en tjänst som digital fixare skulle 

innebära en kostnadsökning som i nuläget inte finns budgeterad.  

Bakgrund 

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

kommunen ska skapa en digital fixare som har till uppgift att hjälpa medborgare i 

deras hem, till de som behöver ha vägledning och hjälp med digitala system. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 22 februari 2022, § 17, överlämnat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har beretts av kommunens 

digitaliseringsstrateg. 

En tjänst som digital fixare inryms inte inom befintlig budet vilket innebär att 

medel i så fall bör tillskjutas. I kommunen finns idag ett Digidelcenter på 

stadsbiblioteket i Mariestads kommun. Till Digidelcentret kan kommunens 

samtliga invånare vända sig för att få hjälp och vägledning i den digitala världen 

men även för att lära sig mer om olika typer av digitala enheter som smarta 

mobiler, läsplattor och datorer.  

Underlag för beslut 

 

Beslutet ska skickas till:  

Motionären, Mats Karlsson (MP) 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

Sida 12 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 17 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  

  

Motion om digital fixare (KS 2021/55) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska tillskapa en så 
kallad ”digital fixare” som ska få till uppgift att hjälpa medborgare i deras hem, 
till de som behöver ha vägledning och hjälp med digitala system.  

 

Expedieras till: 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 237                                                   Dnr 2021/00077 

Motion om laddstolpar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att 30 procent av parkeringsplatserna 
vid kommunala arbetsplatser ska anordnas med laddstolpar för att ladda 
elbilar/laddhybrider och dessa ska vara öppna för personal och allmänhet vid alla 
kommunala arbetsplatser. 

Vidare föreslår motionären att kommunens energibolag VänerEnergi AB ges i 
uppdrag att bygga ut laddplatser och införa ett betalsystem för att enkelt kunna ta 
betalt för laddningen. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 22 februari 2021, § 17, och överlämnades till 
tekniska nämnden för beredning i samråd med VänerEnergi AB. 

Verksamhet teknik redovisade ärendet på arbetsutskottets sammanträde i juni 2021 
och arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för att komplettera och 
förtydliga underlaget med information i enlighet med vad motionen efterfrågar; att 
ordna laddstolpar öppna för allmänhet och personal vid varje kommunal arbetsplats 
inom Mariestads kommun och vad det innebär med föreslagna målet att 30 procent 
av besökande och personalens parkeringsplatser blir laddplatser (tnau § 112/21). 

I ”Bilaga Motion laddplatser inom Mariestad” redovisas antalet uppskattade 
laddplatser samt uppskattad kostnad för dessa. Trettio procent av kommunens 
parkeringsbestånd vid kommunala arbetsplatser omfattar 367 stycken. Kostnaden för 
utbyggnation av laddplatser uppgår till 11 485 000 kronor.  

Verksamhet teknik föreslår en successiv utbyggnad för att möjliggöra ökad laddning 
vid kommunala arbetsplatser, men omfattning och ambition kräver en bred politisk 
förankring. Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen ska avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 389/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollsutdrag tn § 148/21 

Bilaga Redovisning kostnader för laddplatser inom Mariestad 2021-10-05 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Fastighetschef Anders Sjöholm) 
(VänerEnergi ABs vd Rolf Åkesson (för kännedom)) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-11-11 
Dnr: KS 2021/00077   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om laddstolpar vid kommunala 
verksamheter 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att 30 procent av 
parkeringsplatserna vid kommunala arbetsplatser ska anordnas med 
laddstolpar för att ladda elbilar/laddhybrider och dessa ska vara öppna för 
personal och allmänhet vid alla kommunala arbetsplatser. 

Vidare föreslår motionären att kommunens energibolag VänerEnergi AB 
ges i uppdrag att bygga ut laddplatser och införa ett betalsystem för att 
enkelt kunna ta betalt för laddningen. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 22 februari 2021 och överlämnades 
till tekniska nämnden för beredning i samråd med VänerEnergi AB. (Kf § 
17/21). 

Verksamhet teknik redovisade ärendet på arbetsutskottets sammanträde i 
juni 2021 och arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för att 
komplettera och förtydliga underlaget med information i enlighet med 
vad motionen efterfrågar; att ordna laddstolpar öppna för allmänhet och 
personal vid varje kommunal arbetsplats inom Mariestads kommun och 
vad det innebär med föreslagna målet att 30 procent av besökande och 
personalens parkeringsplatser blir laddplatser (Tnau § 112/21). 

I ”Bilaga Motion laddplatser inom Mariestad” redovisas antalet uppskattade 
laddplatser samt uppskattad kostnad för dessa. Trettio procent av kommunens 
parkeringsbestånd vid kommunala arbetsplatser omfattar 367 stycken. 
Kostnaden för utbyggnation av laddplatser uppgår till 11 485 000 kronor.  
 
Verksamhet teknik föreslår en successiv utbyggnad för att möjliggöra ökad 
laddning vid kommunala arbetsplatser, men omfattning och ambition kräver en 
bred politisk förankring. Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen 
ska avslås. 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
 
Protokollsutdrag Tn § 148/21 
 
Bilaga Redovisning kostnader för laddplatser inom Mariestad 2021-10-05 
 
Protokollsutdrag Kf § 17/21 
 
Motionen 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Tekniska nämnden 
VänerEnergi AB  



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 148                                                   Dnr 2021/00103  

Motion om laddstolpar vid kommunala verksamheter 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att 30 
procent av parkeringsplatserna vid kommunala arbetsplatser ska anordnas med 
laddstolpar för att ladda elbilar/laddhybrider.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att 30 procent av parkeringsplatserna 
vid kommunala arbetsplatser ska anordnas med laddstolpar för att ladda 
elbilar/laddhybrider och dessa ska vara öppna för personal och allmänhet vid alla 
kommunala arbetsplatser. 

Vidare föreslår M. Karlsson (MP) att kommunens energibolag VänerEnergi AB, ges i 
uppdrag att bygga ut laddplatser och införa ett betalsystem för att enkelt kunna ta 
betalt för laddningen. 

Motionen anmäldes i fullmäktige den 22 februari 2021 och överlämnades till tekniska 
nämnden för beredning i samråd med VänerEnergi AB. (Kf § 17/21) 

Verksamhet teknik redovisade ärendet på arbetsutskottets sammanträde i juni 2021 
och  arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för att komplettera och 
förtydliga underlaget med information i enlighet med vad motionen efterfrågar; att 
ordna laddstolpar öppna för allmänhet och personal vid varje kommunal arbetsplats 
inom Mariestads kommun och vad det innebär med föreslagna målet att 30 procent 
av besökande och personalens parkeringsplatser blir laddplatser. (Tnau § 112/21) 

I ”Bilaga Motion laddplatser inom Mariestad” redovisas antalet uppskattade 
laddplatser samt uppskattad kostnad för dessa. Trettio procent av kommunens 
parkeringsbestånd vid kommunala arbetsplatser omfattar antal 367 stycken. 
Kostnaden för utbyggnation av laddplatser uppgår till 11 485 tkr. Verksamhet teknik 
föreslår en successiv utbyggnad för att möjliggöra ökad laddning vid kommunala 
arbetsplatser men omfattning och ambition kräver en bred politisk förankring.  

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.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 171/21 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-10-12 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsavdelningen 2021-10-06 

Bilaga Motion laddplatser inom Mariestad 2021-10-05 

Kf § 17/21 

Tnau § 112/21 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Kommunfullmäktige Mariestad 

  

 



Svar på motion om ladd stolpar vid kommunala verksamheter. 

KS 2021/77 

I Mariestads kommun har vi ca 1186st kommunala parkeringsplatser som är avsedda för personal 
och besökande. 

Om vi ställer laddstolpar på 30 % av dessa parkeringsplatser så innebär det att i Mariestads kommun 
med kransorter kommer vi att kunna erbjuda personal och besökande 367 st parkeringsplatser med 
möjlighet att ladda elfordon. 

Till ladd stationerna ansluter vi ett betalsystem så att man kan betala med kort som tillhandahålls av 
system leverantören (ex Park & Charge) 

 

Installationskostnad för 367 Ladd stationer 

33 st elabonnemang 2 310 000 kr 

367 st laddstationer 9 175 000 kr 

Driftkostnader/år för 367 ladd stationer 

Uppkoppling mot betalsystem (Park&Charge) 367 000kr/år 

Fasta kostnader elabonnemang (Vänerenergi, Ellevio) 462 000kr/år 

 

Antal Personal/besöks parkeringar 

Pilen/Regionens hus. 50st parkeringsplatser = 15st ladd stationer 

Förrådsgatan 8 40st parkeringsplatser = 12st ladd stationer 

Ankaret 10st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Humlet 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer 

Maria Nova 40st parkeringsplatser = 12st ladd stationer 

Mariegärde 45st parkeringsplatser = 14st ladd stationer 

Marieholm skolan/Sjukhuset 70st parkeringsplatser = 21st ladd stationer 

Blombackagatan / Björkgården 16st parkeringsplatser = 5st ladd stationer 

Fredslund, Hasselrör 28st parkeringsplatser = 12st ladd stationer 

Ringvägen Lyrestad 6st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Glimmervägen LSS 4st parkeringsplatser = 1st ladd stationer 

Lövhagen 12st parkeringsplatser = 4st ladd stationer 

Högelid 50st parkeringsplatser = 15st ladd stationer 

Krontorp boende 4st parkeringsplatser = 1st ladd station 



Grangärdet skola 24st parkeringsplatser = 7st ladd stationer 

Kilkestens vägen LSS 4st parkeringsplatser = 1st ladd station 

Biblioteket 15st parkeringsplatser = 5st ladd stationer 

Musikskolan 6st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Ankaret 9st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Hasselbacken förskola 9st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Ljungbacka förskola 8st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Solgläntan 15st parkeringsplatser = 5st ladd stationer 

Österåsen 25st parkeringsplatser = 8st ladd stationer 

Prisma skolan 35st parkeringsplatser = 11st ladd stationer 

Unica skolan 35st parkeringsplatser = 11st ladd stationer 

Termiten 12st parkeringsplatser = 4st ladd stationer 

Vadsbo området 120st parkeringsplatser = 36st ladd stationer 

Tunaholm skolan Centralköket 80st parkeringsplatser = 24st ladd stationer 

Regattan förskola 5st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Hertig Karl förskola 13st parkeringsplatser = 4st ladd stationer 

Kronopark skola 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer 

Flugsvampen förskola 10st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Gnejsvägen LSS boende 5st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Sikelvingen förskola 12st parkeringsplatser = 4st ladd stationer 

Badhuset 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer  

Skrivaren förskola 10st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Vävaren förskola 10st parkeringsplatser = 3st ladd stationer 

Ullervad skola 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer 

Tidavad skola 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer 

Kvarnstenens skola/förskola 30st parkeringsplatser = 9st ladd stationer 

Skeppsvägen LSS boende 5st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Sjötorp förskola 5st parkeringsplatser = 2st ladd stationer 

Ullerås äldreboende 44st parkeringsplatser = 13st ladd stationer 

Lyrestads skola 25st parkeringsplatser = 8st ladd stationer 

Hasslerör skola 20st parkeringsplatser = 6st ladd stationer 



Stadshuset Mariestad 120 parkeringsplatser = 36st ladd stationer, här har man inga specifika 
personalparkeringar utan man parkerar i hela stan, man kan uppskatta att ca 80st använder bil till 
och från arbetet och att det kommer ca 40st besökande. 

 

Kostnader/bidrag                                                                                                      

63A abonnemang; ca. 55-60tkr. 

Om det behövs mer än 63A, s.k. effekt abonnemang, kostnad ca; 75tkr. 

Kostnad för 1 laddstation med ett uttag, stolpe, fundament, markarbete, återställning ca; 25tkr. 

Bidrag för installation av laddstationer kan i dag sökas från bland annat naturvårdsverket med upp till 
15 tkr/ladduttag 

 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

Sida 13 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kf § 17 (forts.) 

 

Motion om laddstolpar vid kommunala verksamheter  
(KS 2021/77) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. Samråd ska ske med VänerEnergi AB.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska anordna 
laddstolpar för att ladda elbilar/laddhybrider och dessa ska vara öppna för 
personal och allmänhet vid alla kommunala arbetsplatser. 

Vidare föreslår Karlsson (MP) att kommunens energibolag VänerEnergi AB, ges 
i uppgift att bygga ut laddplatser och införa ett e-system för att enkelt kunna ta 
betalt för laddningen. 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 238                                                   Dnr 2021/00219 

Motion om terapikatter  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med anledning av att vård- och 
omsorgsavdelningen sedan tidigare har köpt in terapikatter med vibrapurr till 
äldreboendena inklusive korttidsboende. 

Bakgrund 

Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska köpa in 
en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021, § 50, att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning.  

Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens korttids-
boende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. Dessa 
används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka oro, ångest 
och upplevd ensamhet bland de boende.  

Med anledning av att vård- och omsorgsavdelningen redan sedan tidigare har köpt in 
terapikatter med vibrapurr till äldreboendena inklusive korttidsboenden, föreslår 
socialnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 357/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag sn § 129/21 

Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-27 

Protokollsutdrag kf § 50/21 

Motionen 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Tf. socialchef Elisabet Lindholm Hahne) 
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-10-28 
Dnr: KS 2021/00219   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om terapikatter  

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med anledning av att vård- 
och omsorgsavdelningen sedan tidigare har köpt in terapikatter med vibrapurr 
till äldreboendena inklusive korttidsboende. 

Bakgrund 

Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021, § 50, att överlämna ärendet 
till socialnämnden för beredning.  
 
Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens 
korttidsboende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. 
Dessa används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka 
oro, ångest och upplevd ensamhet bland de boende.  
 
Med anledning av att vård- och omsorgsavdelningen redan sedan tidigare har 
köpt in terapikatter med vibrapurr till äldreboendena inklusive korttidsboenden, 
föreslår socialnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen vara 
besvarad. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 
 
Protokollsutdrag sn § 129/21 
 
Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-27 
 
Protokollsutdrag kf § 50/21 
 
Motionen 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg  



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 129                                                   Dnr 2021/00102  

Svar på motion om terapikatter till demensvården 

  

Socialnämndens beslut 

Vård- och omsorgsavdelningen har sedan tidigare köpt in terapikatter med 
vibrapurr till äldreboendena inklusive ett korttidsboende. 
 
Socialnämnden föreslår med anledning av detta att kommunfullmäktige anser 
motionen vara besvarad.  

Bakgrund 

Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
 
Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens 
korttidsboende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. 
Dessa används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka 
oro, ångest och upplevd ensamhet bland de boende.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård- och omsorg Malin 
Wihlborg, 2021-09-27 

Motion från Riitta Holmblad (SD), daterad 2021-04-26 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg   
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 Sektor stöd och omsorg 
Malin Wihlborg 
Avdelningschef vård- och omsorg 
 
 

Socialnämnden 

 

Svar på motion om terapikatter till demensvården 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsavdelningen har sedan tidigare köpt in terapikatter med 
vibrapurr till äldreboendena inklusive ett korttidsboende. 
 
Socialnämnden föreslår med anledning av detta att kommunfullmäktige anser 
motionen vara besvarad.           

Bakgrund 
Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning. 
 
Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens 
korttidsboende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. 
Dessa används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka 
oro, ångest och upplevd ensamhet bland de boende.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av avdelningschef vård- och omsorg Malin 
Wihlborg, 2021-09-27 
 
Motion från Riitta Holmblad (SD), daterad 2021-04-26         
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef Karin Utbo 
Avdelningschef vård- och omsorg Malin Wihlborg  
 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Sida 22 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 50 (forts.) 

 

Motion om att köpa in terapikatter till demensvården 
(KS 2021/219) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till socialnämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Riitaa Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska 
köpa in en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvården.  

 

Expedieras till: 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 239                                                   Dnr 2021/00036 

Motion om fyrverkerier 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
följande:  

 Att lokala ordningsföreskriften, § 19, för Mariestads kommun ändras så att 
undantaget från kravet på polistillstånd för att använda pyrotekniska varor på 
offentlig plats för nyårsafton kl. 23.00 och två timmar framåt, tas bort. 

 Att en översyn görs för att mer precist avgöra var pyrotekniska varor får 
användas då tillstånd medgetts. Utgångspunkten ska vara att så långt som 
möjligt förhindra störning inom tätbebyggda/känsliga områden. 

 Att kommunen ser över möjligheten att arrangera fyrverkeri eller dylikt vid 
nyår. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 januari 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad har under beredningen av ärendet dels tagit del av en 
skrivelse från polisen angående okontrollerad raketskjutning på nyårsafton 2020 dels 
från en privatperson som via synpunktshanteringen (Infracontrol) berättat hur det 
skjutits raketer vid bostäder under flera dagar kring jul- och nyårshelgen 2020/2021.  

Polisen berättar om en mycket stökig nyårsafton med överförfriskade ungdomar som 
sköt raketer mot polispatrullen. Detta hände på Nya torget. Privatpersonen pekar ut 
området kring Bråten och Drottning Kristinas väg/Västra vägen som särskilt 
problematiska. 

Polisen efterlyser i likhet med motionären att det ska krävas tillstånd för att få skjuta 
raketer på allmän plats, det vill säga att nuvarande undantag tas bort. 

Privatpersonen föreslår att kommunen ordnar en ljusshow vid tolvslaget på. 
Nyårsafton, vilket ligger i linje med vad motionären föreslagit.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i 
motionen. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
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2021-11-29 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Anette Karlsson (M) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 358/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 

Samhällbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 

Marie Engström Rosengren (V) – Motion om fyrverkerier 

Protokollsutdrag kf § 3/21 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Motionären) 

(Samhällsbyggnadschef) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-11-08 
Dnr: KS 2021/00036   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om fyrverkerier 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige  

2021-01-25 föreslagit följande:  

 Att lokala ordningsföreskriften, § 19, för Mariestads kommun 

ändras så att undantaget från kravet på polistillstånd för att 

använda pyrotekniska varor på offentlig plats för nyårsafton 

kl. 23.00 och två timmar framåt, tas bort. 

 Att en översyn görs för att mer precist avgöra var 

pyrotekniska varor får användas då tillstånd medgetts. 

Utgångspunkten ska vara att så långt som möjligt förhindra 

störning inom tätbebyggda/känsliga områden. 

 Att kommunen ser över möjligheten att arrangera fyrverkeri 

eller dylikt vid nyår. 

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-01-25 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad har under beredningen av ärendet dels tagit 

del av en skrivelse från polisen angående okontrollerad raketskjutning 

på nyårsafton 2020 dels från en privatperson som via 

synpunktshanteringen (Infracontrol) berättat hur det skjutits raketer 

vid bostäder under flera dagar kring jul- och nyårshelgen 2020/2021.  

Polisen berättar om en mycket stökig nyårsafton med överförfriskade 

ungdomar som sköt raketer mot polispatrullen. Detta hände på Nya 

torget. Privatpersonen pekar ut området kring Bråten och Drottning 

Kristinas väg/Västra vägen som särskilt problematiska. 
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Polisen efterlyser i likhet med motionären att det ska krävas tillstånd 

för att få skjuta raketer på allmän plats, det vill säga att nuvarande 

undantag tas bort. 

Privatpersonen föreslår att kommunen ordnar en ljusshow vid 

tolvslaget på. Nyårsafton, vilket ligger i linje med vad motionären 

föreslagit.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

tillstyrka motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

de åtgärder som anges i motionen.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Samhällbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Marie Engström Rosengren (V) – Motion om fyrverkerier 

Protokollsutdrag Kf § 3/21 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Marie Engström Rosengren (V) 
Kommunpolis Helen Benjaminsen 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 
Länsstyrelsen   



Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS 2021/36 

Sida: 1 (2) 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 

Per Garenius 

samhällsbyggnadschef 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om fyrverkerier 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige  

2021-01-25 föreslagit följande:  

 Att lokala ordningsföreskriften, § 19, för Mariestads kommun ändras så att 

undantaget från kravet på polistillstånd för att använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats för nyårsafton kl. 23.00 och två timmar framåt, tas bort. 

 Att en översyn görs för att mer precist avgöra var pyrotekniska varor får 

användas då tillstånd medgetts. Utgångspunkten ska vara att så långt  

möjligt förhindra störning inom tätbebyggda//känsliga områden. 

 Att kommunen ser över möjligheten att arrangera fyrverkeri eller dylikt 

vid nyår. 

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-01-25 överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad har under beredningen av ärendet dels tagit del av en 

skrivelse från polisen angående okontrollerad raketskjutning på nyårsafton 2020 

dels från en privatperson som via synpunktshanteringen (Infracontrol) berättat 

hur det skjutits raketer vid bostäder under flera dagar kring jul- och nyårshelgen 

2020/2021.  

Polisen berättar om en mycket stökig nyårsafton med överförfriskade ungdomar 

som sköt raketer mot polispatrullen. Detta hände på Nya torget. Privatpersonen 

pekar ut området kring Bråten och Drottning Kristinas väg/Västra vägen som 

särskilt problematiska. 



Sida: 2 (2) 

 
 

Polisen efterlyser i likhet med motionären att det ska krävas tillstånd för att få 

skjuta raketer på allmän plats, dvs att nuvarande undantag tas bort. 

Privatpersonen föreslår att kommunen ordnar en ljusshow vid tolvslaget på. 

Nyårsafton, vilket ligger i linje med vad motionären föreslagit.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 

motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som 

anges i motionen.  

Underlag för beslut 

Samhällbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Marie Engström Rosengren (V) – Motion om fyrverkerier 

Kommunfullmäktige 21-01-25, kf § 3 

 

Beslutet ska skickas till:  

Marie Engström Rosengren (V) 
Kommunpolis Helen Benjaminsen 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 

  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 3 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om fyrverkerier (KS 2021/36) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit följande: 

• Att lokala ordningsföreskriften, § 19, för Mariestads kommun ändras så 
att undantaget från kravet på polistillstånd för att använda pyrotekniska 
varor på offentlig plats för nyårsafton klockan 23.00 och två timmar 
framåt, tas bort. 

• Att en översyn görs för att mer precist avgöra var pyrotekniska varor får 
användas då tillstånd medgetts. Utgångspunkten ska vara att så långt 
möjligt förhindra störning inom tätbebyggda/känsliga områden. 

• Att kommunen ser över möjligheten att arrangera fyrverkeri eller dylikt 
vid nyår.      

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 240                                                   Dnr 2021/00033 

Motion om att laga trasiga arbetskläder istället för att slänga 
dem           

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Birgitta Wenström (V) har i motion föreslagit att Mariestads kommun ska teckna 
avtal med skrädderi/-er för att låta dessa laga trasiga arbetskläder istället för att slänga 
dem.  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 3, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl till förslaget anger motionären att ” Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen, FN och många andra aktörer nationellt och internationellt 
konstaterar att dagens textilkonsumtion inte är hållbar.” samt ” Naturvårdsverket 
anger att det bästa sättet att minska både miljö- och klimatpåverkan från kläder och 
annan textil är att förlänga dess livslängd, alltså att använda dem längre innan de 
kasseras. Detta kan vi göra till exempel genom att laga dem när de går sönder istället 
för att slänga dem och köpa nytt.” 

Motionären hänvisar till Kungsbacka kommun som arbetat med att minska sin 
textilkonsumtion och i detta arbete tecknat avtal med två skrädderier vilka lagar 
trasiga arbetskläder. 

Det är otvetydigt att reparation av textiler för att förlänga dess livslängd innebär en 
klimatvinst. Dock är frågan om reparation av arbetskläder som klimatbefrämjande 
åtgärd inte tillräckligt utredd eller ställd mot andra klimatfrämjande åtgärder som 
kommunen gör eller skulle kunna göra. Motionärens förslag behöver ställas mot 
andra klimatfrämjande åtgärder så att kommunens resurser används så effektivt som 
möjligt. I en bedömning om förslagets relativa ”klimatvinst”, behöver förtydligas 
vilka plagg som omfattas, när reparation ska ske ställt i relation till när plagget ska 
ersättas eller när plagget ”får duga ett tag till”. Logistiken kring insamling samt 
returnering behöver utredas. Vem hämtar och lämnar? Vilka skrädderier ska hantera 
uppdraget? Hur ser kravspecifikationen ut? Hur stor är volymen kläder som varje år 
skulle kunna bli föremål för reparation? Ska del av uppdraget upphandlas på den 
öppna marknaden och i vilken mån skulle det kunna utföras av exempelvis 
arbetsmarknadsenheten eller via socialt företagande, så som skett i Kungsbacka?  

Sammantaget är frågan om reparation av arbetskläder komplex. De frågor som ställs 
ovan är inte på något sätt en uttömmande lista över sådant som behöver besvaras, 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

utan är tänkt att ge en indikation om omfattningen av det utredningsarbete som 
behöver göras. Så som den är formulerad bör motionen därför avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Richard Thorell (M) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 356/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 3/21 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(HR-chef Per Johansson) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-10-28 
Dnr: KS 2021/00033   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att laga trasiga arbetskläder istället för 
att slänga dem 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Birgitta Wenström (V) har i motion föreslagit att Mariestads kommun ska 

teckna avtal med skrädderi/-er för att låta dessa laga trasiga arbetskläder 

istället för att slänga dem.  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 3, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl till förslaget anger motionären att ” Naturvårdsverket, 

Naturskyddsföreningen, FN och många andra aktörer nationellt och 

internationellt konstaterar att dagens textilkonsumtion inte är hållbar.” samt 

” Naturvårdsverket anger att det bästa sättet att minska både miljö- och 

klimatpåverkan från kläder och annan textil är att förlänga dess livslängd, 

alltså att använda dem längre innan de kasseras. Detta kan vi göra till 

exempel genom att laga dem när de går sönder istället för att slänga dem 

och köpa nytt.” 

Motionären hänvisar till Kungsbacka kommun som arbetat med att minska 

sin textilkonsumtion och i detta arbete tecknat avtal med två skrädderier 

vilka lagar trasiga arbetskläder. 

Det är otvetydigt att reparation av textiler för att förlänga dess livslängd 

innebär en klimatvinst. Dock är frågan om reparation av arbetskläder som 

klimatbefrämjande åtgärd inte tillräckligt utredd eller ställd mot andra 

klimatfrämjande åtgärder som kommunen gör eller skulle kunna göra. 

Motionärens förslag behöver ställas mot andra klimatfrämjande åtgärder så 

att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. I en bedömning 

om förslagets relativa ”klimatvinst”, behöver förtydligas vilka plagg som 

omfattas, när reparation ska ske ställt i relation till när plagget ska ersättas 

eller när plagget ”får duga ett tag till”. Logistiken kring insamling samt 

returnering behöver utredas. Vem hämtar och lämnar? Vilka skrädderier ska 
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hantera uppdraget? Hur ser kravspecifikationen ut? Hur stor är volymen 

kläder som varje år skulle kunna bli föremål för reparation? Ska del av 

uppdraget upphandlas på den öppna marknaden och i vilken mån skulle det 

kunna utföras av exempelvis arbetsmarknadsenheten eller via socialt 

företagande, så som skett i Kungsbacka?  

Sammantaget är frågan om reparation av arbetskläder komplex. De frågor 

som ställs ovan är inte på något sätt en uttömmande lista över sådant som 

behöver besvaras, utan är tänkt att ge en indikation om omfattningen av det 

utredningsarbete som behöver göras. Så som den är formulerad bör 

motionen därför avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 
 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 
 
Protokollsutdrag kf § 3/21 
 
Motionen 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
HR-chef Per Johansson  



Datum: 2021-10-25 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Per Johansson, HR-chef  
 

 KSAU 

 

 

 

 

Motion om att laga trasiga arbetskläder 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen 

Bakgrund 

Birgitta Wenström (V) har i motion föreslagit att Mariestads kommun ska teckna avtal 

med skrädderi/-er för att låta dessa laga trasiga arbetskläder istället för att slänga dem. 

Som skäl till förslaget anges att ” Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, FN och 

många andra aktörer nationellt och internationellt konstaterar att dagens 

textilkonsumtion inte är hållbar.” samt ” Naturvårdsverket anger att det bästa sättet att 

minska både miljö- och klimatpåverkan från kläder och annan textil är att förlänga dess 

livslängd, alltså att använda dem längre innan de kasseras. Detta kan vi göra till exempel 

genom att laga dem när de går sönder istället för att slänga dem och köpa nytt.” 

Motionären hänvisar till Kungsbacka kommun som arbetat med att minska sin 

textilkonsumtion och i detta arbete tecknat avtal med två skrädderier vilka lagar trasiga 

arbetskläder. 

Det är otvetydigt att reparation av textiler för att förlänga dess livslängd innebär en 

klimatvinst. Dock är frågan om reparation av arbetskläder som klimatbefrämjande 

åtgärd inte tillräckligt utredd eller ställd mot andra klimatfrämjande åtgärder som 

kommunen gör eller skulle kunna göra. Motionärens förslag behöver ställas mot andra 

klimatfrämjande åtgärder för att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. 

I en bedömning om förslagets relativa ”klimatvinst”, behöver förtydligas vilka plagg 

som omfattas, när reparation ska ske ställt i relation till när plagget ska ersättas eller när 

plagget ”får duga en stund till”. Logistiken kring insamling samt returnering behöver 

utredas. Vem hämtar och lämna? Vilka skrädderier ska hantera uppdraget? Hur ser 

kravspecifikationen ut? Hur stor är volymen kläder som varje år skulle kunna bli föremål 

för reparation? Ska del av uppdraget upphandlas på den öppna marknaden och i vilken 

mån skulle det kunna utföras av exempelvis AME eller via socialt företagande, så som 

skett i Kungsbacka?  

Sammantaget är frågan om reparation av arbetskläder komplex. De frågor som ställs 

ovan är inte på något sätt en uttömmande lista över sådant som behöver besvaras, utan 

är tänkt att ge en indikation om omfattningen av det utredningsarbete som behöver 

göras. Så som den är formulerad bör motionen därför avslås. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av HR-chef Per Johansson 2021-10-25, motion om att 

laga trasiga arbetskläder.  

 

 

Beslutet ska skickas till:  



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 

Sida 12 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 3 (forts.) 
 

Motion om att laga arbetskläder (KS 2021/33) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
införa och använda ett system för att laga trasiga arbetskläder istället för att 
slänga dem och köpa nya. 
 
Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 

 





 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 241                                                   Dnr 2021/00296 

Motion om handlingsplan för fler bilfria områden 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska 
ta fram en handlingsplan för att utöka de bilfria områdena i kommunens tätorter.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 juni 2021, § 77 överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att det idag endast finns ett bilfritt stråk i Mariestads 
tätort och det är gågatan på södra delen av Österlånggatan.  Såvitt sektor 
samhällsbyggnad erfar är efterfrågan och behovet av fler bilfria områden mycket 
begränsat. Önskemål om bilfritt område finns på Stenbordsvägen i Sjötorp under 
sommaren.  Därtill har fråga väckts om att tidvis stänga av Kungsgatan för 
genomfartstrafik. Sektor samhällsbyggnad ser inte heller att behovet av bilfria 
områden i kommunens tätorter är så omfattande att det finns behov av en särskild 
handlingsplan för detta.  

För att underlätta för gående och cyklister finns möjligheter att arbeta med så kallade 
gångfartsområden där trafiken sker på fotgängares villkor. Ett annat sätt är att 
fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet i och emellan tätorterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår sektor samhällsbyggnad att motionen avslås. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Richard Thorell (M) tillstyrker arbetsutskottet förslag till beslut. 

 

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



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 359/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Motion från Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 

Protokollsutdrag kf § 77/21 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Samhällsbyggnadschefen) 
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-11-08 
Dnr: KS 2021/00296   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om handlingsplan för fler bilfria 
områden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen ska ta fram en handlingsplan för att utöka de bilfria områdena i 

kommunens tätorter.  

Kommunfullmäktige har i beslut 21-06-14, kf § 77 överlämnat motionen till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att det idag endast finns ett bilfritt stråk i 

Mariestads tätort och det är gågatan på södra delen av Österlånggatan.  Såvitt 

sektor samhällsbyggnad erfar är efterfrågan och behovet av fler bilfria områden 

mycket begränsat. Önskemål om bilfritt område finns på Stenbordsvägen i 

Sjötorp under sommaren.  Därtill har fråga väckts om att tidvis stänga av 

Kungsgatan för genomfartstrafik. Sektor samhällsbyggnad ser inte heller att 

behovet av bilfria områden i kommunens tätorter är så omfattande att det finns 

behov av en särskild handlingsplan för detta.  

För att underlätta för gående och cyklister finns möjligheter att arbeta med så 

kallade gångfartsområden där trafiken sker på fotgängares villkor. Ett annat 

sätt är att fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet i och emellan tätorterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår sektor samhällsbyggnad att motionen 

avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Motion från Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Protokollsutdrag Kf § 77/21, 21-06-14 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadschefen  



Datum: 2021-11–03 
Dnr: KS 2021/296 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 
Per Garenius 
samhällsbyggnadschef 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Svar på motion om att fram en handlingsplan för 
att utöka de bilfria områdena i kommunens tätorter  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen 

ska ta fram en handlingsplan för att utöka de bilfria områdena i kommunens 

tätorter.  

Kommunfullmäktige har i beslut 21-06-14, kf 77 överlämnat motionen till 

kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att det idag endast finns ett bilfritt stråk i 

Mariestads tätort och det är gågatan på södra delen av Österlånggatan.  Såvitt 

sektor samhällsbyggnad erfar är efterfrågan och behovet av fler bilfria områden 

mycket begränsat. Önskemål om bilfritt område finns på Stenbordsvägen i 

Sjötorp under sommaren.  Därtill har fråga väckts om att tidvis stänga av 

Kungsgatan för genomfartstrafik. Sektor samhällsbyggnad ser inte heller att 

behovet av bilfria områden i kommunens tätorter är så omfattande att det finns 

behov av en särskild handlingsplan för detta.  

För att underlätta för gående och cyklister finns möjligheter att arbeta med sk 

gångfartsområden där trafiken sker på fotgängares villkor. Ett annat sätt är att 

fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet i och emellan tätorterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår sektor samhällsbyggnad att motionen 

avslås. 

Underlag för beslut 

Motion från Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 
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Kf 21-06-14, kf § 77 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Per Garenius 

 

Expedieras till: 

Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 



 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

Sida 11 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf § 77 (forts.) 
 

Motion om handlingsplan för fler bilfria områden  
(KS 2021/296) 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska ta 
fram en handlingsplan för att utöka de bilfria områdena i kommunens tätorter. 
 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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