
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 30 januari 2023 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Vänersalen 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 51 om detta så snart som möjligt. 

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

Mariestad den 23 januari 

Karin Reboli 
ordförande 

Daniel Bohman 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag  

Olov Bergström (M) 

Nils Farken (S) 

1. n
k 

Anmälningsärenden i 
kommunfullmäktige 2023 

 

2. n
k 

Anmälan: Medborgarförslag om att 
FaR (fysisk aktivitet på recept) ska 
ingå i badhuset 

 

3.  Anmälan: Medborgarförslag om att 
skapa ett Naturrum på Karlsholme 

 

4.  Anmälan: Medborgarförslag om att 
bilda ett tillgänglighetsråd 

 

5.  Anmälan: Medborgarförslag om att 
göra hörntomten Stockholmsvägen 
- Viktoriagatan till permanent 
parkering i två plan 

 

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

6. n
k 

Interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande 
gällande kritik mot Mariestads 
kommun från 
Justitieombudsmannen 

 

7. n
k 

Interpellation till tekniska 
nämndens ordförande gällande 
invasiva arter 

 

8. n
k 

Riktlinjer för markanvisning 
respektive exploateringsavtal för 
Mariestads kommun 

 

9. n
k 

Motion om att kartlägga och 
restaurera torrlagda våtmarker 

 

10. n
k 

Motion om källsortering  

11. n
k 

Motion om att ge en samlad 
redovisning av kommunens 
hållbarhetsåtaganden 

 

12. n
k 

Motion om att utreda arbetsmiljön   

13. n
k 

Motion om planering för elavbrott  

14.  VALÄRENDEN  

14. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
kommunstyrelsen 

 

15. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
utbildningsnämnden 

 

16. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i äldre- 
och omsorgsnämnden 
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ÄRENDELISTA  

17. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
tekniska nämnden 

 

18. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i miljö- 
och byggnadsnämnden 

 

19. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
valnämnden 

 

20. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
styrelsen för Mariehus AB 

 

21. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
styrelsen för VänerEnergi AB 

 

22. n
k 

Fyllnadsval: Val av ersättare i 
styrelsen för VänerEl AB  

 

23. n
k 

Fyllnadsval: Val av gode män enligt 
fastighetsbildningslagen 

 

24. n
k 

Fyllnadsval: Val av revisorer med 
ersättare för stiftelser med 
anknuten förvaltning 

 

25. n
k 

Rättelse av tidigare beslut Kf § 
124/22.  

Val av ny ledamot i styrelsen för 
VänerEnergi AB samt VänerEl AB  

 

26.  Entledigande av ledamot Sture 
Pettersson (S) i 
kommunfullmäktige 

 

27.  Entledigande av William Eklund 
(KD) från uppdraget som ersättare 
i styrelsen för Mariehus AB (2018-
2022) samt ersättare i styrelsen för 
VänerEnergi AB (2023-2026) 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-20 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 156                                                   Dnr 2022/00182  

Medborgarförslag om hundrastgård i centrala Mariestad - 
återremiss 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om hundrastgård på Ekudden då 
alternativ placering och driftansvar utreds i den händelse nuvarande hundrastgård 
avvecklas. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats in angående en hundrastgård på Ekudden i Mariestad. 
Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Kf § 9/22). 

I medborgarförslaget föreslås att placeringen ska vara vid den stora grönytan mellan 
utomhusbassängen och naturreservatet på Ekudden, se bild 1. Platsen används redan nu 
för hundrastning och har närhet till campingen. En ny hundrastgård behövs då den 
privata hundrastgården som idag finns på Johannesberg på sikt sägs ska tas bort. 

 

Bild 1. Den gröna planen till höger om utomhusbassängen på Ekudden. 

Hundrastgårdar ingår inte i gatuavdelningens uppdrag idag och det finns ingen tilldelad 
budget för det. 

Gatuavdelningen bedömer att det blir svårt att inhägna en mindre del av den stora 
föreslagna grönytan på Ekudden då detta begränsar möjligheten att använda resten av 
ytan som promenadstråk och cricketplan. Detsamma gäller om man skulle stängsla in 
hela ytan samt därtill höga stängselkostnader. 
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Ekudden ligger relativt avsides jämfört med den befintliga hundrastgården på 
Johannesberg. En bättre placering skulle kunna vara fotbollsplanen vid Norra Vägen 
eller i norra Sjöhagaparken.  

Kostnaderna för en hundrastgård av storlek och utformning som den på Johannesberg 
kostar i material och anläggningsarbete ungefär 93 000 kronor. Det tillkommer också 
extra skötselkostnader på ungefär 15 000 kronor per år. Gatukontoret saknar 
ekonomiska medel för att anlägga och driva hundrastgårdar. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Anläggande av en hundrastgård i Mariestad medför inte några stora miljömässiga 
förändringar jämfört med nuläget. De miljömässiga aspekterna och eventuella störningar 
för närboende måste beaktas vid valet av plats. 

Bedömning ur social dimension 

Anläggande av en hundrastgård i Mariestad skulle upplevas som positivt av de 
hundägare som efterfrågat den, särskilt om den privata hundrastgården på Johannesberg 
försvinner. Vissa närboende till en hundrastgård skulle kunna uppfatta en sådan 
verksamhet som störande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att anlägga en hundrastgård i centrala Mariestad bedöms inte stödja kommunens 
utveckling nämnbart. 

De faktiska kostnaderna uppgår till cirka 93 000 kronor. Det tillkommer också en 
extra drift på cirka 15 000 kronor per år (utöver gräsklippning).  Ekonomiska medel 
saknas i Gatas budget för att anlägga och driva en hundrastgård. 

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 

Tnau § 168/22 

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2022-11-29 

KF § 9/22 

Medborgarförslag 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-12-06 

 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
Förslagsställaren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 157                                                   Dnr 2022/00396  

Medborgarförslag Belysning Sjöhagaparken 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser att förslaget om ökad belysning i Sjöhagaparken är besvarat 
genom att en åtgärd är planerad där i Mariestads belysningsplan under 2023. 
Åtgärden finansieras av gatuavdelningens investeringsram. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats in angående att det behövs ökad belysning i 
Sjöhagaparken då den upplevs som mörk och otrygg, särskilt under höst och vinter. 
Hälsans stig går igenom parken vilket gör att det är extra viktigt med belysning. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. (Kf § 59/22). 

Vid besök i parken kunde det konstateras att det saknas belysningsstolpar inne i 
parken och att det ljus som kommer parken till del endast kommer från angränsande 
gator med mera. Gatukontoret bedömer att det behöver sättas upp cirka 11 
belysningsstolpar i parken om de sätts på ett avstånd av 30-35 meter. Kostnaderna 
uppskattas till cirka 150 000 kronor och åtgärden planeras att ske under 2023 om 
medel tilldelas. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ökad belysning medför inga direkta miljömässiga förändringar utan är mest positivt 
för folkhälsan.  

Bedömning ur social dimension 

Ökad belysning är positivt för rörelse och hälsa och trygghet att vistas ute.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för att förstärka belysningen i Sjöhagaparken bedöms uppgå till 150 000 
kronor och ska enligt belysningsplanen ske under 2023 under förutsättning att 
ekonomiska medel tilldelas. 

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 

Tnau § 169/22 

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2022-11-29 

KF § 59/22 

Medborgarförslag 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-12-06 

 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
Förslagsställaren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 158                                                   Dnr 2022/00397  

Medborgarförslag om sommaräng vid cykelväg Berga-
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att så äng längs cykelvägen mellan 
Berga och Mariestad med hänvisning till att marken längs med spåret inte ägs av 
kommunen. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats in angående att så sommarblomster/äng 
utmed cykelvägen mellan Berga och Mariestad. Enligt förslagsskrivaren har 
mycket skog tagits ned i samband med att cykelvägen byggdes och de vilda 
blommorna som tidigare växte där har försvunnit och ersatts av invasiva arter. 
Under sommaren slås kanterna och blommorna hinner inte gå i frö.  

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat ärendet till tekniska nämnden 
för beredning och beslut (Kf § 59/22). 

Marken närmast cykelvägen och järnvägen tillhör och sköts av Trafikverket.  
Längre ut från spåren ägs marken av flera olika markägare och av Mariestads 
kommun närmare in mot Snapen (Säby 3:5 med flera fastigheter). 

 

Bild 1. Cykelväg och järnväg mellan Berga och Mariestad (orangestreckade linjen och 
järnvägens svartstreckade linje intill). 

Marken bedöms olämplig som äng då den behöver slaghackas eller slås 
regelbundet för att vara säker ur trafiksäkerhetssynpunkt. Skötseln sker genom 
Trafikverkets försorg och arbetet längs cykelväg och järnväg kräver deras 
tillstånd. Uppbyggnaden av vallarna runt järnväg och cykelväg bedöms inte heller 
vara lämplig som underlag för äng.  

Förslaget om att anlägga mer äng i Mariestad kommun är ett förslag som är helt i 
linje med tekniska förvaltningens planer på att anlägga ängsmark på lämpliga 
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gräsmatteytor framöver. Ekonomiska medel för omställning till äng har lagts in 
som förslag i 2023 års budget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Anläggande av äng på lämplig mark ger en ökad biologisk mångfald och på sikt även 
en minskad skötsel i form av gräsklippning med mera.  

Bedömning ur social dimension 

Ökad ängsmark skulle upplevas positivt av många. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att anlägga äng kostar en del i omställningskostnad men borde på sikt bli billigare att 
sköta. Ökad biologisk mångfald är svårvärderad eller ovärderlig. 

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 

Tnau § 170/22 

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2022-11-29 

Kf § 59/22 

Medborgarförslag 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-12-06 

 

 

Expedierats till: 
Gatuavdelningen 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
Förslagsställaren  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 4                                                   Dnr 2022/00301 

Medborgarförslag om att premiera de medborgare i kommunen 
som inte belastar kommunens ekonomi i form av nyttjande av 
välfärdstjänster 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att premiera de 
medborgare i kommunen som inte belastar kommunens ekonomi i form av nyttjande 
av välfärdstjänster. 

Bakgrund 

Mikael Hammarlund har inkommit med ett medborgarförslag om att de som inte 
belastar kommunens budget med barnomsorg, skola eller äldreomsorg premieras 
med bonus i form av hotellövernattningar vid kulturstäderna som Vara och 
Göteborg, där VGR finansierar verksamheten.  

Som motiv till sitt förlag anger han bland annat att skattebetalarnas vilja att betala 
skatt minskar radikalt då det inte ges något tillbaka och de bristande 
kommunikationerna med kollektivtrafik till och från Mariestad. 

Som medborgare kostar vi en kommun olika mycket i olika skeden av livet. Generellt 
sett kostar vi mer som barn och ungdomar och som mest när vi passerar 75 år och 
börjar använda äldreomsorg i större omfattning. Minst kostar vi i skedet däremellan. 
Det är också i det skedet vi bidrar som mest för att finansiera de andra två skedena. 
Det finns dock gott om individuella avvikelser exempelvis i form av försörjningsstöd. 
Denna finansieringsmodell av det kommunala uppdraget själva grunden vår välfärd 
och offentlig förvaltning.  

Kommunfullmäktige beslutar varje år om kommunens ekonomi och fördelar då 
tillgängliga medel, där den absolut största delen går till vård, skola och omsorg. Men 
det avsätts även medel till bland annat kultur och fritid, infrastruktur, fysisk planering 
och kommunal administration. Kollektivtrafiken finansieras ungefär 50/50 mellan 
användaren (biljettavgift) och regionen (regionalskatt). 

Kommunallagen 2 kapitlet anger vad som är det kommunala uppdraget. Att använda 
kommunala medel för att finansiera hotellövernattningar i andra kommuner för en 
viss medborgargrupp bedöms svårförenligt med det kommunala uppdraget. 

Sammantaget är det inte enkelt eller ens möjligt att identifiera vilka medborgare som 
har och kommer belasta den kommunala ekonomin minst. Vidare är kollektivtrafik 
en fråga för regionen och avslutningsvis är inköp av hotellnätter i andra kommuner 
åt en viss grupp bedömt svårförenligt med det kommunala uppdraget. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen bedömning har gjorts ur denna dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

Att identifiera vilken grupp som belastar den kommunala ekonomin minst är svårt. 
Detta inte minst då en stor del av kommunens kostnader för en medborgare ligger i 
framtiden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ingen beräkning av kostnaden för förslaget har gjorts. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag KSAU 2022-12-21 § 341 Medborgarförslag om att premiera de 
medborgare i kommunen som inte belastar kommunens ekonomi i form av nyttjande 
av välfärdstjänster 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Medborgarförslag om att premiera de 
medborgare i kommunen som inte belastar kommunens ekonomi i form av nyttjande 
av välfärdstjänster 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Medborgarförslag om att premiera de 
medborgare i kommunen som inte belastar kommunens ekonomi i form av nyttjande 
av välfärdstjänster 

Beslut Kf § 59/22 Medborgarförslag om att erbjuda invånare som inte nyttjar 
kommunens barnomsorg, skolor eller äldrevård gratis hotellövernattningar 

Medborgarförslag om att premiera de medborgare i kommunen som inte belastar 
kommunens ekonom i form av nyttjande av välfärdstjänster 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Förslagsställaren 
 

 



















Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson 

 

I en skrivelse från JO (Justitieombudsmannen 9116-2021) december 2022, får Mariestads 

kommun skarp kritik. Det gäller kommunens handläggning av en begäran om att få ta del av 

allmänna handlingar i ett rekryteringsärende. Vid tillfället hade kommunen anlitat ett 

rekryteringsföretag. Företaget hade, efter att ett antal ansökningar dragits tillbaka, gallrat i 

handlingarna. Alla begärda handlingar kunde därmed inte lämnas ut. 

 

Kommunstyrelsen förtjänar allvarlig kritik, skriver JO. JO skriver också att det ligger nära till 

hands att betrakta den långa handläggningstiden som domstolstrots. Vidare, att en 

myndighet (i det här fallet Mariestads kommun) måste se till att offentlighetsintresset 

tillgodoses även när ett rekryteringsföretag anlitas. JO konstaterar också att det finns brister 

inom Mariestads kommun när det gäller regelverket om allmänna handlingar. 

 

Vid två tillfällen, då kommunstyrelsen under 2022 fattat beslut om yttranden till JO, har jag 

lämnat yrkanden dels för att kommunen ska åtgärda brister, dels för att visa att vi inser det 

allvarliga i det som skett. Yrkandena lyder: 

”-Att Mariestads kommun, i svaret till JO, skriver att vi även brustit när det gäller rutiner och 

riktlinjer gällande hantering av allmänna handlingar 

-Att vi ser över rutiner och riktlinjer för de fall då kommunen anlitar rekryteringsföretag. Att 

det tydliggörs hur avtal tecknas så att det klart framgår hur handlingar mottas och förvaras 

så att inga oklarheter råder kring vad som är en offentlig handling. Redovisning ska göras till 

kommunstyrelsen.” 

Yrkandena har avslagits. 

Bakgrunden är bland annat det rättsfall som blivit prejudicerande i den här typen av frågor 

där det är av central betydelse hur avtal skrivs och hur dokument hanteras. Det var också 

den domen som Kammarrätten i Jönköping hänvisade till då kommunens avslagsbeslut 

upphävdes. 

 

Mariestads kommun är i en expanderingsfas och har ”hamnat på kartan” i och med Volvos 

planerade investeringar. Vi har inte råd med den här typen av skamlig kritik från JO. Det 

anstår inte en kommun som vill framstå som seriös. 

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande 

 

- Vilka åtgärder är kommunstyrelsens ordförande beredd att vidta för att 

offentlighetsintresset alltid ska tillgodoses? Och hur ska kommunen arbeta 

förebyggande i syfte att förhindra kritik likt den i JO:s skrivelse 

 

 

Mariestad i januari 2023 

 

/Marie Engström Rosengren/    Vänsterpartiet 

 



 

 

 



Från: Johan Abrahamsson 
Skickat: den 23 januari 2023 07:51 
Till: Daniel Bohman; Viktoria Karlsson 
Ämne: Svar interpellation  
 

Interpellation svar  
 

Mariestads kommun har, efter genomförd direktupphandling, köpt rekryteringsprocessen av 

rekryteringsföretaget Tarasso. Uppdraget till Tarasso har varit att föreslå lämpliga kandidater för 

tjänsten som kommundirektör. Uppdraget har utgått ifrån den kravspecifikation som tagits fram i 

dialog mellan parterna. 

Rekryteringsföretagets delaktighet i rekrytering av ny kommundirektör har bestått i annonsering, 

gallring och urval av kandidater utifrån gällande kravspecifikation och genomförande av tester. 

Mariestads kommun har, fram till dess att kandidater presenterades av rekryteringsföretaget, getts 

möjlighet att komma med synpunkter på annonsen. Kommunen har även fått uppgift om antal 

sökande. 

De ansökningshandlingar som lämnats in under ansökningstiden har lämnats in direkt till 

rekryteringsföretaget. Mariestads kommun har inte tagit del av samtliga handlingar som lämnats 

in. Kommunen har endast tagit del av ansökningshandlingarna från de kandidater som 

presenterats för kommunen som aktuella för tjänsten som kommundirektör under 

rekryteringsprocessen. 

Samtliga ansökningshandlingar har förvarats hos rekryteringsföretaget. I samband med att 

Mariestad-Tidningen begärde ut samtliga ansökningshandlingar efterfrågade Mariestads kommun 

dessa handlingar från rekryteringsföretaget. De handlingar kommunen fick översända från 

rekryteringsföretaget lämnades ut till Mariestads-Tidningen och har därefter hållits ordnade 

digitalt hos kommunen. 

Mariestads kommun har inte inför rekryteringen av ny kommundirektör gjort någon specifik 

bedömning av huruvida ansökningshandlingarna skulle vara att betrakta som allmänna 

handlingar, trots att de inte skulle förvaras hos kommunen. I och med att kommunen inte gjort 

någon sådan bedömning har någon bedömning inte heller gjorts kring ifall det funnits rättslig 

grund för gallring. 

Av den prövning av Mariestads-Tidningens begäran om utlämnande av allmänna handlingar som 

gjordes den dåvarande tillförordnade kommundirektören den  

7 juni 2021 framgår dock att de handlingar som inte lämnats ut inte betraktades som inkomna till 

Mariestads kommun på grund av att de återkallats från de sökande till tjänsten som 

kommundirektör. 

Mariestads kommun har ingen uppgift om när de ansökningar som Mariestads-Tidningens 

begäran avsåg återkallades eller när rekryteringsföretaget gjorde sig av med handlingarna. 

Kommunen har inte heller uppgift om skälet till att handlingarna inte finns kvar hos 

rekryteringsföretaget. 

Kommunen informerades av rekryteringsföretaget om att företaget hade för avsikt att, i enlighet 

med sina rutiner, ge kandidater möjlighet att återkalla sina ansökningar innan underlag skickades 

till kommunen. 

 

Korta svaret på din interpellation  



Är att vi lämnar alltid ut handlingar som är upprättade. När privat personer, politiker och media 

begär ut handlingar som varken är upprättade eller inkommit till kommunen kan vi inte lämna ut.  

 

Vi har sett över rutinerna att om man begär en upprättad handling eller en inkommande handling 

lämnas den omgående ut helt enligt våra styrprinciper riktlinjer och gällande 

offentlighetsprincipen.  

 

Johan Abrahamsson (M) 

Kommunstyrelsen ordförande  

 

Skickat från min iPhone 



Interpellation 

Från Britta Wänström (V) till Tekniska nämndens andre vice 
ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) gällande:  
  

Åtgärder mot invasiva arter i Mariestad  

Invasiva arter är arter av djur, växter, svampar eller bakterier som hotar den inhemska 
biologiska mångfalden.  Förutom att invasiva arter är ett stort hot mot biologisk 
mångfald och ekosystemen så medför de mycket stora samhällskostnader på grund av 
skadorna de orsakar för infrastruktur och olika näringar. 

Kommunen äger fastigheter och är i den rollen ansvarig för att bekämpa de invasiva 
arter som finns på den kommunala marken. Som ett led i detta har tekniska 
förvaltningen sommaren 2021 låtit göra en inventering av invasiva kärlväxter på 
kommunal mark inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Resultatet av 
inventeringen finns sammanställd i en rapport daterad 1 maj 2022. Den visar att de 
invasiva arterna parkslide, jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin, kanadensiskt gullris, 
spärroxbär och vresros finns på Mariestads kommuns mark. 

Rapporten innehåller också förslag på hur kommunen kan jobba vidare med frågan 
liksom vilka metoder för bekämpning och begränsning som är att föredra för respektive 
art.  

Med anledning av detta frågar jag Tekniska nämndens andre vice ordförande: 

- Hur har resultaten av rapporten omsatts till handling, sedan den färdigställdes i 
maj 2022? 
 

- Kommer rapporten att presenteras för någon politisk instans? 
 

- Hur avser Tekniska nämndens andre vice ordförande arbeta vidare med frågan 
om bekämpning av invasiva arter i Mariestad? 
 

 

Britta Wänström, Vänsterpartiet Mariestad 
15 januari 2023 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 5                                                   Dnr 2021/00136 

Riktlinjer för markanvisning för Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning Mariestads 
kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads 
kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov, upprätta och 
fortlöpande ajourföra Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal. 

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) och Janne Jansson (S) reserverar sig till förmån för Marie 
Engström Rosengrens (V) förslag. 

Bakgrund 

Markanvisning 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 
markanvisningar samt i syfte att tydliggöra förutsättningarna för byggherrar som 
önskar planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 

Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål vid överlåtelser eller 
upplåtelser av kommunens mark för bebyggelse, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.   

Exploateringsavtal 

Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen anta riktlinjer som 
anger utgångspunkter och mål för avtalen. Riktlinjerna ska ange grundläggande 
principer för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

Dessa riktlinjer anger övergripande principer för exploateringsavtal inom Mariestads 
kommun. Syftet med riktlinjen att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 
exploateringsavtal samt att tydliggöra förutsättningarna för byggherrar och 
fastighetsägare som önskar planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt i 
Mariestads kommun. 

Översyn 
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Riktlinjerna har efter återremiss från kommunfullmäktige setts över i en arbetsgrupp 
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen med stöd av en 
konsult. Den politiska viljeinriktningen med ökad affärsmässighet och 
självkostnadsprincipen har inarbetats. Harmonisering har också skett med 
inriktningar för miljö och hållbarhet uttryckta i andra styrdokument. Det tidigare 
sammanhållna dokumentet har delats i två separata riktlinjer för att underlätta för 
läsaren och framtida revidering. 

Fortsatt arbete 

Efter att riktlinjerna är beslutade kan samhällsbyggnadsförvaltningens respektive 
organisationer (de som berörs av riktlinjerna) behöva se över sina interna rutiner och 
mallar avseende markförsäljning och avtal. Även andra rutiner och mallar kan behöva 
ses över som en konsekvens av de nya riktlinjerna. 

Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal 

Kommunen har för avsikt att inom vissa områden ta ut exploateringsbidrag för 
åtgärder som ett steg i en etappvis utbyggnad. Etappvis utbyggnad kan exempelvis 
aktualiseras i samband med etappvis utbyggnad av ett planprogramområde – om 
planprogrammets genomförande delas upp på flera detaljplaner. 

De åtgärder och områden som i övrigt berörs av exploateringsbidrag vid etappvis 
utbyggnad ska redovisas särskilt i en Bilaga 1 till riktlinjerna för exploateringsavtal. 
Bilagan bör upprättas och fortlöpande ajourföras för att möjliggöra kommunens 
uttag av exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun ska främja en miljö- och klimatmässigt 
hållbar stadsutveckling. Som exempel kan kommunen, i samband med 
markanvisning, ställa krav på redovisning av byggnaders uppskattade klimatpåverkan 
redan i markanvisningsskedet. Kommunen kan, i markanvisnings- och 
genomförandeavtal, även kravställa mot gränsvärden avseende byggnaders 
klimatpåverkan i bygg- och driftskedet, i syfte att uppfylla kommunens, vid 
markanvisningstillfället aktuella, miljö- och klimatmål.  

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun eftersträvar en socialt hållbar 
stadsutveckling. Som exempel kan Mariestads kommun ställa krav på varierat 
innehåll av bostäder - såsom krav på olika upplåtelseformer, hustyper och 
bostadsstorlekar, i syfte att möta olika behov och efterfrågan i kommunen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Riktlinjerna tydliggör att god kommunal hushållning ska vara vägledande för 
användningen av kommunens mark. För att främja ekonomisk hushållning ska 
markanvisningsprocessen bidra till att uppnå den finansiella inriktningen enligt 
kommunens riktlinjer för god kommunal hushållning. 

För exploateringsavtal tillämpas självkostnadsprincipen, dvs. att ersättning/avgifter 
ska svara mot de faktiska kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. 
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Arbetsutskottets förslag 

Enligt protokollsutdrag KSAU 2022-12-21 § 339 och bilagda förslag till riktlinjer: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning Mariestads 
kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads 
kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov, upprätta och 
fortlöpande ajourföra Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal. 

Behandling på sammanträdet 

Malin Olsson Lundqvist (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägg enligt nedan.  
 

”Riktlinjerna för exploateringsavtal: 

s. 5, efter ’…enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 40 § Plan- och bygglagen (2010:900).’ 
kompletteras med följande text: 

’Exploateringsavtalet kan också reglera ansvar för kompensation av ekosystemtjänster som påverkas 
negativt av exploateringen.’ 

Riktlinjerna för markanvisning: 
s. 5 efter ’... vid markanvisningstillfället aktuella, miljö- och klimatmål.’ kompletteras med 
följande text: 

’Ett markanvisningsavtal kan innehålla uppgifter om målsättningar för ekosystemtjänster. I de fall där det 
är möjligt enligt lagstiftningen bör krav ställas på exempelvis hänsyn till ekosystemtjänster eller att anlägga 
grönstrukturer.’” 

Richard Thorell (M) yrkar på avslag för Marie Engström Rosengrens (V) tillägg. 
 
Janne Jansson (S) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) tillägg. 
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Marie Engström Rosengrens (V) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag KSAU 2022-12-21 § 339 Riktlinjer för markanvisning respektive 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning respektive 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning respektive 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Riktlinjer för markanvisning Mariestads kommun 
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Riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads kommun 

 
 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Mark- och exploateringsenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 339                                                   Dnr 2021/00136 

Riktlinjer för markanvisning respektive exploateringsavtal för 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning Mariestads 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads 
kommun. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov, upprätta och 
fortlöpande ajourföra Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal.  

Bakgrund 

Markanvisning 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en kommun och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 
markanvisningar samt i syfte att tydliggöra förutsättningarna för byggherrar som 
önskar planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 

Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål vid överlåtelser eller 
upplåtelser av kommunens mark för bebyggelse, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.   

Exploateringsavtal 

Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen anta riktlinjer som 
anger utgångspunkter och mål för avtalen. Riktlinjerna ska ange grundläggande 
principer för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

Dessa riktlinjer anger övergripande principer för exploateringsavtal inom Mariestads 
kommun. Syftet med riktlinjen att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 
exploateringsavtal samt att tydliggöra förutsättningarna för byggherrar och 
fastighetsägare som önskar planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt i 
Mariestads kommun. 

Översyn 

Riktlinjerna har efter återremiss från kommunfullmäktige setts över i en arbetsgrupp 
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen med stöd av en 
konsult. Den politiska viljeinriktningen med ökad affärsmässighet och 
självkostnadsprincipen har inarbetats. Harmonisering har också skett med 
inriktningar för miljö och hållbarhet uttryckta i andra styrdokument. Det tidigare 
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sammanhållna dokumentet har delats i två separata riktlinjer för att underlätta för 
läsaren och framtida revidering. 

Fortsatt arbete 

Efter att riktlinjerna är beslutade kan samhällsbyggnadsförvaltningens respektive 
organisationer (de som berörs av riktlinjerna) behöva se över sina interna rutiner och 
mallar avseende markförsäljning och avtal. Även andra rutiner och mallar kan behöva 
ses över som en konsekvens av de nya riktlinjerna. 

Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal 

Kommunen har för avsikt att inom vissa områden ta ut exploateringsbidrag för 
åtgärder som ett steg i en etappvis utbyggnad. Etappvis utbyggnad kan exempelvis 
aktualiseras i samband med etappvis utbyggnad av ett planprogramområde – om 
planprogrammets genomförande delas upp på flera detaljplaner. 

De åtgärder och områden som i övrigt berörs av exploateringsbidrag vid etappvis 
utbyggnad ska redovisas särskilt i en Bilaga 1 till riktlinjerna för exploateringsavtal. 
Bilagan bör upprättas och fortlöpande ajourföras för att möjliggöra kommunens 
uttag av exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun ska främja en miljö- och klimatmässigt 
hållbar stadsutveckling. Som exempel kan kommunen, i samband med 
markanvisning, ställa krav på redovisning av byggnaders uppskattade klimatpåverkan 
redan i markanvisningsskedet. Kommunen kan, i markanvisnings- och 
genomförandeavtal, även kravställa mot gränsvärden avseende byggnaders 
klimatpåverkan i bygg- och driftskedet, i syfte att uppfylla kommunens, vid 
markanvisningstillfället aktuella, miljö- och klimatmål.  
 

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun eftersträvar en socialt hållbar 
stadsutveckling. Som exempel kan Mariestads kommun ställa krav på varierat 
innehåll av bostäder - såsom krav på olika upplåtelseformer, hustyper och 
bostadsstorlekar, i syfte att möta olika behov och efterfrågan i kommunen. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Riktlinjerna tydliggör att god kommunal hushållning ska vara vägledande för 
användningen av kommunens mark. För att främja ekonomisk hushållning ska 
markanvisningsprocessen bidra till att uppnå den finansiella inriktningen enligt 
kommunens riktlinjer för god kommunal hushållning. 

För exploateringsavtal tillämpas självkostnadsprincipen, dvs. att ersättning/avgifter 
ska svara mot de faktiska kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning respektive 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning respektive 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Riktlinjer för markanvisning Mariestads kommun 

Riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads kommun 

 

 

  

Beslutet skickas till: 
 

Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Mark- och exploateringsenheten 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 28 Dnr 2021/00136 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar genom så kallad minoritetsåterremiss, att ärendet 
ska återremitteras för att: 

1. I delen om riktlinjer för exploateringsavtal förtydliga Mariestads kommuns 

grundläggande principer för: 

a. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 

detaljplaner, 

b. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om 

sådan ersättning, och 

c. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

Detta eftersom det anges i 6 kap. 39 § Plan- och Bygglagen att dessa tre 
saker ska framgå av kommuners riktlinjer för exploateringsavtal. Det 
nuvarande förslaget till riktlinjer för exploateringsavtal innehåller inte det.  
 

2. Förtydliga i riktlinjen för markanvisningsavtal vad kommunens principer för 

prissättning är, och hur vi säkerställer att vi inte säljer under marknadspris.  

 
3. Utforma både riktlinjerna för markanvisningsavtal och för 

exploateringsavtal så att de tydligt och effektivt styr mot hållbar utveckling 

enligt Agenda 2030, exempelvis gällande ekosystemtjänster. Här kan till 

exempel Södertälje kommuns riktlinjer för hållbart byggande vara en 

inspirationskälla.  

 
4. Ange hur länge riktlinjerna gäller och när de senast ska aktualiseras. 

Bakgrund 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en 
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse 
eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan. Det 
reglerar ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör 
när marken är privatägd.  

För att kunna använda sig av markanvisning så behöver kommunen ha en 
fastslagna riktlinjer. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att tydligt och effektivt kunna genomföra de kommunalt fastslagna 
detaljplanerna gör det möjligt att snabbare få den positiva effekt som 
detaljplanerna ger möjlighet till. Detta oavsett om planen ger möjlighet till ökad 
tillväxt eller fler invånare. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Genom att ta med krav i markanvisningen som medför större hänsyn till 
miljöaspekter gör att vi kan påskynda vår omställning i enlighet med Agenda 
2030. 

Bedömning ur social dimension 

Markanvisning är ett kraftfullt verktyg för att även styra bostadsbebyggelsens 
påverkan utifrån den sociala dimensionen då upplåtelseform och ytor med dess 
funktioner kan kravställas. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinjer för markanvisning 
och exploateringsavtal. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för 
att: 

1. I delen om riktlinjer för exploateringsavtal förtydliga Mariestads 

kommuns grundläggande principer för: 

a. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 

detaljplaner, 

b. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala 

om sådan ersättning, och 

c. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.  

Detta eftersom det anges i 6 kap. 39 § Plan- och Bygglagen att dessa 
tre saker ska framgå av kommuners riktlinjer för exploateringsavtal. 
Det nuvarande förslaget till riktlinjer för exploateringsavtal 
innehåller inte det.  
 

2. Förtydliga i riktlinjen för markanvisningsavtal vad kommunens 

principer för prissättning är, och hur vi säkerställer att vi inte säljer 

under marknadspris.  

 
3. Utforma både riktlinjerna för markanvisningsavtal och för 

exploateringsavtal så att de tydligt och effektivt styr mot hållbar 
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utveckling enligt Agenda 2030, exempelvis gällande 

ekosystemtjänster. Här kan till exempel Södertälje kommuns 

riktlinjer för hållbart byggande vara en inspirationskälla.  

 
4. Ange hur länge riktlinjerna gäller och när de senast ska aktualiseras. 

 
 

För det fall att Britta Wänströms (V) återremissyrkande faller yrkar Wänström (V) 

i andra hand följande: 

1. På sidan 5 under rubriken ”Villkor för markanvisning” läggs 

följande mening till: ”Byggherren ska genomföra/bekosta åtgärder 

för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster samt 

i erforderliga fall genomföra/bekosta åtgärder för ekologisk 

kompensation.” 

 
2. På sidan 7 ersätts meningen ”Etableringen ska vara ekonomiskt 

hållbar för kommunen och byggherren” med ”Försäljning ska ske 
till marknadspris” 
 

3. Samtliga uppgifter på sidan 2 ska vara i enlighet med det som anges 
i ”Riktlinjer för Mariestads styrdokument”. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 
samt yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) och Mats Karlsson (MP) tillstyrker Wänströms (V) 
yrkande om återremiss. 

 

Ordförande tar upp frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras genom så kallad minoritetsåterremiss. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 52/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09 

Riktlinjer Markanvisning & Exploateringsavtal 

Bilaga 1, Exploateringsavtal 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Niklas Brandt, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen 

 

Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 

markanvisning Mariestads kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal Mariestads kommun. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid 

behov, upprätta och fortlöpande ajourföra Bilaga 1 hörande 

till riktlinjerna för exploateringsavtal.  

Bakgrund 

Markanvisning 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal 

mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 

ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att uppfylla lagstiftningens 
krav på riktlinjer för markanvisningar samt i syfte att tydliggöra 
förutsättningarna för byggherrar som önskar planera och 
genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 
 
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål vid 
överlåtelser eller upplåtelser av kommunens mark för bebyggelse, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning.   
 
Exploateringsavtal 
 
Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för avtalen. 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
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ansvar, kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra 
förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 

Dessa riktlinjer anger övergripande principer för 

exploateringsavtal inom Mariestads kommun. Syftet med 

riktlinjen att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 

exploateringsavtal samt att tydliggöra förutsättningarna för 

byggherrar och fastighetsägare som önskar planera och 

genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 

 
Översyn 
 
Riktlinjerna har efter återremiss från kommunfullmäktige setts 
över i en arbetsgrupp mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen med stöd av en konsult. Den politiska 
viljeinriktningen med ökad affärsmässighet och 
självkostnadsprincipen har inarbetats. Harmonisering har också 
skett med inriktningar för miljö och hållbarhet uttryckta i andra 
styrdokument. Det tidigare sammanhållna dokumentet har delats 
i två separata riktlinjer för att underlätta för läsaren och framtida 
revidering. 
 
Fortsatt arbete 
 
Efter att riktlinjerna är beslutade kan 
samhällsbyggnadsförvaltningens respektive organisationer (de 
som berörs av riktlinjerna) behöva se över sina interna rutiner 
och mallar avseende markförsäljning och avtal. Även andra 
rutiner och mallar kan behöva ses över som en konsekvens av de 
nya riktlinjerna. 
 
Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal 
 

Kommunen har för avsikt att inom vissa områden ta ut 

exploateringsbidrag för åtgärder som ett steg i en etappvis 

utbyggnad. Etappvis utbyggnad kan exempelvis aktualiseras i 

samband med etappvis utbyggnad av ett planprogramområde – 

om planprogrammets genomförande delas upp på flera 

detaljplaner. 

 

De åtgärder och områden som i övrigt berörs av 

exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad ska redovisas särskilt 

i en Bilaga 1 till riktlinjerna för exploateringsavtal. Bilagan bör 

upprättas och fortlöpande ajourföras för att möjliggöra 

kommunens uttag av exploateringsbidrag vid etappvis 

utbyggnad.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun ska främja en 
miljö- och klimatmässigt hållbar stadsutveckling. Som exempel 
kan kommunen, i samband med markanvisning, ställa krav på 
redovisning av byggnaders uppskattade klimatpåverkan redan i 
markanvisningsskedet. Kommunen kan, i markanvisnings- och 
genomförandeavtal, även kravställa mot gränsvärden avseende 
byggnaders klimatpåverkan i bygg- och driftskedet, i syfte att 
uppfylla kommunens, vid markanvisningstillfället aktuella, miljö- 
och klimatmål.  
 

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun eftersträvar en 
socialt hållbar stadsutveckling. Som exempel kan Mariestads 
kommun ställa krav på varierat innehåll av bostäder - såsom krav 
på olika upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar, i syfte 
att möta olika behov och efterfrågan i kommunen. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Riktlinjerna tydliggör att god kommunal hushållning ska vara 
vägledande för användningen av kommunens mark. För att 
främja ekonomisk hushållning ska markanvisningsprocessen 
bidra till att uppnå den finansiella inriktningen enligt 
kommunens riktlinjer för god kommunal hushållning. 
 

För exploateringsavtal tillämpas självkostnadsprincipen, dvs. att 

ersättning/avgifter ska svara mot de faktiska kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för 

markanvisning respektive exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning 

respektive exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Riktlinjer för markanvisning Mariestads kommun 

Riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads kommun 
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Beslutet skickas till: 
 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Mark- och exploateringsenheten 



 

Riktlinjer för exploateringsavtal  

Mariestads kommun 

 

 
 

Antaget av  

 

Mariestad  
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Bakgrund och syfte 

Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen anta 
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för avtalen. Riktlinjerna ska ange 
grundläggande principer för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och 
andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna 
av att ingå exploateringsavtal. 
 

Dessa riktlinjer anger övergripande principer för exploateringsavtal inom 

Mariestads kommun. Syftet med riktlinjerna att uppfylla lagstiftningens krav 

på riktlinjer för exploateringsavtal samt att tydliggöra förutsättningarna för 

byggherrar och fastighetsägare som önskar planera och genomföra 

stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 

 

Föravtal 

Mariestads kommun avser att ingå föravtal med byggherre eller 

fastighetsägare i varje enskilt fall när detaljplanering avser privatägd mark. 

Föravtal bör ingås samtidigt som planavtalet, dock senast innan detaljplanen 

beslutas om samråd. Föravtalet ska tydliggöra kommunens generella och 

projektspecifika förväntningarna och krav på byggherren eller 

fastighetsägaren i detaljplaneskedet samt i genomförandeskedet. 

Exploateringsavtal 

Mariestads kommun avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt 

område när det krävs för att säkerställa genomförandet av en detaljplan. 
 
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan och 
syftar till att reglera ansvarsfördelningen mellan kommunen och en byggherre 
eller fastighetsägare när marken är privatägd. I Mariestads kommun ska 
exploateringsavtalet vara undertecknat innan detaljplanen kan beslutas om 
antagande. 
 

Under arbetet med en detaljplan ska berörda parter informeras om 

kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, dess huvudsakliga innehåll och 

konsekvenser. Senast inför plansamråd bör kommunen redovisa 

exploateringsavtalets principiella innehåll för det specifika projektet i ett 

föravtal med byggherren eller fastighetsägaren. 

Kommunens ansvar i exploateringsavtal 

Om kommunen är huvudman för allmän plats ansvarar kommunen för 
projektering, upphandling och utbyggnad av allmänna platser enligt 
detaljplanen.  
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Om kommunen bedömer det som lämpligt och om åtagandet kan ske i 
enlighet med gällande lagstiftning kan kommunen, i exploateringsavtalet, 
avtala om att byggherren eller fastighetsägaren, på egen bekostnad, ska vidta 
åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av 
anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder, enligt vad 
som föreskrivs i 6 kap. 40§ Plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Exploateringsbidrag/gatukostnadsersättning 

Om Mariestads kommun är huvudman för allmän plats ska byggherren eller 

fastighetsägaren, med stöd av plan- och bygglagen, erlägga 

exploateringsbidrag/gatukostnadsersättning till kommunen motsvarande 

kommunens faktiska kostnader för anläggande av gator, parker och andra 

allmänna platser samt för övriga åtgärder som är nödvändiga för att 

detaljplanen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Erläggandet av 

exploateringsbidrag/gatukostnadsersättning kan även avse åtgärder som 

behöver vidtas utanför det område som den aktuella detaljplanen omfattar 

samt åtgärder som vidtagits före det att exploateringsavtal tecknas, i det fall 

åtgärderna utgör en del i en etappvis utbyggnad. Kommunens faktiska 

kostnader inbegriper exempelvis, men inte uteslutande, kostnader för 

gestaltning, projektering, utbyggnad, administration, tillståndsarbeten och 

kostnader för inlösen av mark för allmän plats m.m. 

Om kommunen avtalar om att byggherren eller fastighetsägaren ska vidta 

åtgärder för anläggande av allmänna anläggningar ska dessa, efter 

färdigställande, överföras till kommunen utan ersättning. 

Kostnader för framtagandet av detaljplan samt kostnader för teknisk 

försörjning, såsom avgifter för vatten- och avloppsanslutning, hanteras 

genom separata avtal mellan byggherren/fastighetsägaren och kommunen. 

Exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad 

Exploateringsavtalet får avse exploateringsbidrag för åtgärder som har 

genomförts före avtalets ingående; om detaljplanen avser ett steg i en 

etappvis utbyggnad. 

Kommunen har för avsikt att inom vissa områden ta ut exploateringsbidrag 

för åtgärder som ett steg i en etappvis utbyggnad. Etappvis utbyggnad kan 

exempelvis aktualiseras i samband med etappvis utbyggnad av ett 

planprogramområde – om planprogrammets genomförande delas upp på 

flera detaljplaner. Exploateringsbidraget kan i dessa fall komma att avse 

sådana åtgärder som utförts före respektive exploateringsavtals ingående. 

 

De åtgärder och områden som i övrigt berörs av exploateringsbidrag vid 

etappvis utbyggnad redovisas särskilt i en Bilaga 1 till dessa riktlinjer. Bilagan 

kommer att upprättas och fortlöpande ajourföras genom beslut av 

kommunen. 
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För detaljplaner som berörs av etappvis utbyggnad avser Mariestads 

kommun redovisa byggherrens eller fastighetsägarens ekonomiska 

konsekvenser i både föravtalet och exploateringsavtalet som ingås för det 

specifika detaljplaneprojektet. 

 

Medfinansieringsersättning 

Om en detaljplan förutsätter åtgärder inom väg eller järnväg, som staten eller 
regionen ansvarar för, kan kommunen, för att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen, behöva ingå avtal med staten eller regionen om genomförande 
och ekonomiskt bidrag. Mariestads kommun avser överföra hela eller delar 
av dessa kostnader på byggherre eller fastighetsägare inom detaljplanen 
genom uttag av medfinansieringsersättning, vilket regleras i 
exploateringsavtalet.   
 
Medfinansieringsersättning är en ersättning som en byggherre eller en 
fastighetsägare, i samband med genomförande av en detaljplan, åtar sig att 
betala för hela eller delar av kommunens ekonomiska bidrag till byggande av 
en viss väg eller järnväg som staten eller regionen ansvarar för. 
Medfinansieringsersättning kan även avse åtgärder som utförts före det att 
exploateringsavtal tecknas.  
 
Avtal om medfinansieringsersättning får ingås under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de 
fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde.  

 

Förutsättningar för exploateringsbidrag  

De åtaganden för byggherren eller fastighetsägaren, som anges i 

exploateringsavtalet, ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna 

genomföras. Byggherrens eller fastighetsägarens åtaganden ska även stå i 

rimligt förhållande till dennes nytta av detaljplanen.  

 

I Mariestads kommun tillämpas självkostnadsprincipen, dvs att 

ersättning/avgifter ska svara mot de faktiska kostnaderna för de tjänster eller 

nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 

 

Säkerhet 

Byggherren ska ställa ekonomisk garanti/säkerhet till kommunen för sina 

åtaganden enligt exploateringsavtalet, i syfte att säkerställa avtalets 

fullföljande. Garantin/säkerheten ska ställas innan kommunen undertecknar 

exploateringsavtalet och gälla utan begränsning i tid, till dess 

byggherrens/fastighetsägarens åtaganden är uppfyllda. Det är kommunen 

som bedömer vilken typ och omfattning av garanti/säkerhet som krävs. 
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Exploateringsavtalets giltighet  

En förutsättning för exploateringsavtalets giltighet är att detaljplanen, som 
avtalet avser, vinner laga kraft. Avtalet gäller därefter till dess parternas 
åtaganden är uppfyllda. Exploateringsavtalet får inte överlåtas utan 
kommunens skriftliga medgivande. 
 

Byggherrens ansvar för kvartersmark  

Kostnader för detaljplaneläggning finansieras av byggherren eller 
fastighetsägaren. Ansvaret regleras genom separat plankostnadsavtal som 
tecknas mellan byggherren/fastighetsägaren och kommunen. Grunderna för 
beräkning av planavgift anges i den av kommunfullmäktige beslutade 
plantaxan.  
 
Samtliga arbeten med utredningar, tillstånd och utföranden m.m, förknippade 
med byggherrens/fastighetsägarens planering och etablering inom 
kvartersmark, bekostas och genomförs av byggherren/fastighetsägaren. 
 
Byggherren/fastighetsägaren ansöker och svarar för samtliga 
anslutningsavgifter vad gäller teknisk försörjning, såsom vatten- och 
avloppsavgifter, el samt avgifter för övriga anslutningar som erfordras för 
byggherrens/fastighetsägarens kvartersmarksetablering.  
 

Marköverlåtelse  

Den mark som i detaljplan lagts ut för allmän plats där kommunen är huvudman ska,  
med stöd av PBL, överlåtas till kommunen.  
 
Markprissättningen vid eventuell överlåtelse eller upplåtelse av kommunens 
mark ska baseras på en fastighetsvärdering. För att säkerställa 
marknadsmässig prissättning ska varje fastighetsvärdering och 
markersättningsberäkning utgå från branschens vedertagna värderings- och 
beräkningsprinciper.   
 

Vägledning och avsteg 

När Mariestads kommun ingår exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla. 

Kommunen får dock frångå riktlinjerna i det enskilda fallet om det krävs för 

att åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av en detaljplan. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Åtgärder och områden som omfattas av exploateringsbidrag vid 
etappvis utbyggnad. (Bilagan upprättas och beslutas separat. Därefter fogas 
bilagan till dessa riktlinjer för exploateringsavtal). 
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Bakgrund och syfte  

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande”.  

Denna riktlinje har tagits fram i syfte att uppfylla lagstiftningens krav på 
riktlinjer för markanvisningar samt i syfte att tydliggöra förutsättningarna för 
byggherrar som önskar planera och genomföra stadsutvecklingsprojekt i 
Mariestads kommun. 
 
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål vid överlåtelser 
eller upplåtelser av kommunens mark för bebyggelse, handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning.   
 

Mariestads kommuns utgångspunkter och mål 

Planering och genomförande av ny bebyggelse i Mariestad ska bidra till en 
hållbar stadsutveckling. Mariestads kommun ska eftersträva att användningen 
av kommunens mark är till största möjliga nytta för kommuninvånarna ur ett 
ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt perspektiv.   
 

God kommunal hushållning 

God kommunal hushållning innebär att kommunen ska förvalta sin ekonomi 
på ett sådant sätt att en betryggande säkerhet och en långsiktig ekonomisk 
hushållning uppnås samt utforma sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt i 
syfte att uppnå en hög effektivitet. För att uppnå detta ska kommunen ange: 

 Mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god 

kommunal hushållning. 

 Finansiella mål som är av betydelse för en långsiktigt god kommunal 

hushållning. 

God kommunal hushållning ska vara vägledande för användningen av 
kommunens mark. För att främja ekonomisk hushållning ska 
markanvisningsprocessen bidra till att uppnå den finansiella inriktningen 
enligt kommunens riktlinjer för god kommunal hushållning. 
 
Markanvisningar ska, utöver de villkor som anges med stöd av denna 
riktlinje, utgå från den vid markanvisningstillfället gällande budgeten för 
Mariestads kommun.  
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Miljö- och klimatmässig hållbarhet  

Mariestads kommun ska främja en miljö- och klimatmässigt hållbar 
stadsutveckling och eftersträvar därför att ny bebyggelse genomförs och 
driftas på ett miljö- och klimateffektivt sätt.  
 
För att uppnå ovanstående kan Mariestads kommun exempelvis ställa krav på 
redovisning av byggnaders uppskattade klimatpåverkan* redan i 
markanvisningsskedet. Kommunen kan, i markanvisnings- och 
genomförandeavtal, även kravställa mot gränsvärden avseende byggnaders 
klimatpåverkan i bygg- och driftskedet, i syfte att uppfylla kommunens, vid 
markanvisningstillfället aktuella, miljö- och klimatmål. 
 
* Definition klimatpåverkan: enligt Boverkets avgränsning för 
klimatdeklarationer. 
 

Social hållbarhet   

Mariestads kommun eftersträvar en socialt hållbar stadsutveckling. 
 
För att uppnå ovanstående kan Mariestads kommun exempelvis ställa krav på 
varierat innehåll av bostäder - såsom krav på olika upplåtelseformer, hustyper 
och bostadsstorlekar, i syfte att möta olika behov och efterfrågan i 
kommunen. 
 

Principer för prissättning av kommunens mark  

Vid försäljning eller upplåtelse av kommunägd mark ska kommunallagens 
regler om krav på god ekonomisk hushållning iakttas. Kommunen ska även 
iaktta EU:s statsstödsregler.   
 
Markprissättningen vid överlåtelse eller upplåtelse av kommunens mark, som 
inte anvisats genom anbud på pris, ska baseras på en fastighetsvärdering. För 
att säkerställa marknadsmässig prissättning ska varje fastighetsvärdering och 
markersättningsberäkning utgå från branschens vedertagna värderings- och 
beräkningsprinciper.   
 
Vid markanvisningar genom anbud på pris säkerställs marknadsmässigt pris 
genom att den byggherre som lämnat det högsta anbudet, och som uppfyller 
kraven och förutsättningarna enligt anbudsförfrågan i övrigt, tilldelas 
markanvisningen.  
 

Principer för kostnadsfördelning  

I samband med genomförande av detaljplaner säljer eller upplåter Mariestads 
kommun kommunens kvartersmark till ett marknadsmässigt pris, baserat på 
markens byggrättsvärde. I markpriset för byggrätten ingår, som huvudregel, 
eventuella kostnader för utbyggnad av allmän plats/gatukostnader. Övriga 
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utredningar, undersökningar och utförandearbeten m.m, förknippade med 
byggherrens planering och etablering, bekostas av byggherren. 
 
I enskilda fall kan kommunen besluta att byggherren svarar för kostnader för 
utbyggnad av allmän plats/gatukostnader. Fastighetsvärdering avseende 
kommunens mark ska då exkludera kostnader för utbyggnad av allmän 
plats/gatukostnader. Om kommunen bedömer det som lämpligt och om 
åtagandet kan ske i enlighet med gällande lagstiftning kan kommunen, i dessa 
fall, avtala om att byggherren, på egen bekostnad, ska vidta åtgärder för 
anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar 
för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder, enligt vad som 
föreskrivs i 6 kap. 40§ Plan- och bygglagen (2010:900). Allmänna 
anläggningar ska, efter färdigställande, överföras till kommunen utan 
ersättning. 
 

Om kommunen avtalar om att byggherren ska vidta åtgärder för anläggande 

av allmänna anläggningar ska byggherren ställa ekonomisk garanti/säkerhet 

till kommunen för sina åtaganden enligt avtalet, i syfte att säkerställa avtalets 

fullföljande. Garantin/säkerheten ska ställas innan kommunen undertecknar 

avtalet och gälla utan begränsning i tid, till dess byggherrens åtaganden är 

uppfyllda. Det är kommunen som bedömer vilken typ och omfattning av 

garanti/säkerhet som krävs. 
 
Kostnader för detaljplaneläggning finansieras av byggherren. Detta kan ske 
antingen genom plankostnadsavtal mellan byggherren och kommunen eller 
genom kommunens uttag av planavgift i samband med markförsäljning eller 
markupplåtelse. Grunderna för beräkning av planavgift anges i den av 
kommunfullmäktige beslutade plantaxan.  
 
Byggherren svarar alltid för anslutningsavgifter vad gäller teknisk försörjning  
såsom vatten- och avloppsavgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna  
vattentjänster, el samt avgifter för övriga anslutningar som erfordras för 
byggherrens etablering.  
   
Ansvar för kostnader och intäkter i det specifika fallet regleras i de avtal som 
upprättas mellan byggherren och kommunen inför överlåtelse eller upplåtelse 
av kommunens mark.  
 

Villkor för markanvisning 

Vid behov av ny detaljplan tidsbegränsas en markanvisning normalt till högst 

två (2) år från det att beslut om markanvisning vinner laga kraft. Beroende på 

när i detaljplaneprocessen markanvisningen sker kan en kortare tidsram 

beslutas. 
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Om detaljplan redan vunnit laga kraft, alternativt om planläggning inte 

erfordras för genomförande av ett projekt, kan en kortare tidsram för 

markanvisningen beslutas. Tidsramen i dessa fall beslutas av kommunen från 

fall till fall.  

Vid behov kan förlängning av markanvisning medges av kommunen, 

förutsatt att byggherren aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på 

byggherren enligt kommunens bedömning.  

Byggherren står för egen ekonomisk risk i samband med de olika skedena i 

processen – Exempelvis i arbetet med detaljplan, erforderliga utrednings- och 

tillståndsarbeten och arbete med upprättande av exploateringsförslag.  

Om en byggherre fått markanvisning för ett projekt som inte visar sig 
genomförbart har byggherren inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader. 
Byggherren har inte heller rätt till ny markanvisning som kompensation. 
  

Kommunen har rätt att återta en markanvisning om byggherren, enligt 

kommunens bedömning, inte avser eller förmår att genomföra projektet i 

den takt som avsågs vid markanvisningen eller om parterna inte kommer 

överens om villkoren i markanvisningsavtalet eller i efterföljande 

genomförande- eller marköverlåtelse-/markupplåtelseavtalet. Återtagen 

markanvisning ger inte byggherren någon rätt till ersättning från kommunen.  

Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande.  

Kommunen kan ställa krav på byggherren att redovisa erforderligt underlag 

för att kommunen ska kunna bedöma byggherrens förmåga att genomföra 

projektet. 

Metod för anvisning av kommunens mark 

Mariestads kommun tillämpar tre metoder vid anvisning av kommunens 

mark: direktanvisning, markanvisningstävling eller anbud på pris. Eftersom 

varje markområde har unika förutsättningar gör kommunen en bedömning 

från fall till fall vilken markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid 

markanvisningen bör genomföras. 

Med undantag för direktanvisning läggs alla markanvisningar upp på 

kommunens webbplats. Där finns de dokument, villkor och förutsättningar i 

övrigt samt kontaktuppgifter som är aktuella för respektive markanvisning. 

Direktanvisning 

Direktanvisning kan tillämpas när det inte föreligger något behov av 

jämförelseförfarande. Exempel när direktanvisning kan användas: 

1. När byggherren lämnar förslag på etablering inom kommunens mark. 

Förslaget från byggherren bör överensstämma med kommunens mål och 
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med gällande översiktsplan. Etableringen bör även vara anpassad till 

platsens förutsättningar i övrigt. Förslaget ska vara ekonomiskt hållbart 

för kommunen. Inkommit förslag är dock ingen garanti för 

markanvisning. 

2. När byggherren är beroende av kommunägd tillskottsmark för att 

genomföra sitt projekt och denna tillskottsmark inte har den areal eller 

belägenhet som krävs för att utgöra ett eget projekt. 

3. När markanvisning tidigare utförts men återlämnats av byggherren eller 

återtagits av kommunen, förutsatt att ny byggherre kan uppfylla tidigare 

ställda krav. 

4. När kommunen genomför strategiska markaffärer med andra aktörer. 

Vid direktanvisning sker markprissättning enligt avsnittet ”Principer för 

prissättning av kommunens mark”. 

Markanvisningstävling 

Markanvisningstävling kan tillämpas när kommunen önskar få in flera olika 

förslag på utformning för bebyggelse inom ett specifikt markområde. 

Förfarandet kan tillämpas både inför, såväl som efter upprättande av 

detaljplan. Vid markanvisningstävling framgår generella och projektspecifika 

förutsättningar och krav, som gäller för det aktuella markområdet, i det 

förfrågningsunderlag som tas fram av kommunen och publiceras på 

kommunens hemsida. I förfrågan ska även framgå vilka utvärderingskriterier 

som ska gälla för markanvisningen samt vid vilken tidpunkt byggherren ska 

lämna sitt anbudsförslag.  

 

Kommunen kan ange markprisförutsättningar i förfrågningsunderlaget. 

Alternativ till markprisförutsättningar i förfrågningsunderlaget är att 

markprissättning sker enligt avsnittet ”Principer för prissättning av kommunens 

mark”. 

Anbud på pris  

Anbudsförfarande på pris kan tillämpas i syfte att åskådliggöra 

betalningsviljan för byggrätter samt ge kommunen bättre underlag för 

framtida fastighetsvärderingar i olika delar av kommunen. Vid tillämpningen 

av detta förfarande tilldelas markanvisningen den byggherre som har lämnat 

det högsta anbudet, under förutsättning att de krav och förutsättningar som 

framgår av anbudsförfrågan i övrigt uppfylls. 

Avtal 

Markanvisningsavtal 

I samband med tilldelad markanvisning upprättar kommunen ett så kallat 

markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet. I 
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markanvisningsavtalet ska bland annat de uppsatta kraven och 

förutsättningarna för markanvisningen framgå. 

 

Genomförandeavtal/köpeavtal 

Markanvisningsavtalet ska ersättas med ett genomförandeavtal och/eller ett 

traditionellt marköverlåtelse-/markupplåtelseavtal under den tidsperiod som 

markanvisningen löper. Genomförandeavtalet reglerar, utöver 

markupplåtelse och marköverlåtelse, även ansvarsfördelningen i samband 

med detaljplanens genomförande. I vissa fall kan genomförandeavtal och 

markupplåtelse-/marköverlåtelseavtal behöva tecknas separat, i syfte att 

fullborda marköverlåtelsen eller markupplåtelsen. 

Om ett bindande genomförandeavtal eller marköverlåtelse-

/markupplåtelseavtal inte upprättas upphör markanvisningen att gälla. 

Kommunen kan då anvisa marken till annan byggherre utan att byggherren 

har rätt till ersättning eller till ny markanvisning som kompensation.  

Vägledning och avsteg 

När Mariestads kommun anvisar kommunens mark ska dessa riktlinjer gälla. 
Kommunen får dock, i det enskilda fallet och om det finns särskilda skäl, 
frångå denna riktlinje för markanvisning. 
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 Kommunledningen 
Susanne Wirdemo, kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Riktlinjer för markanvisning för Mariestads 
kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 

markanvisning Mariestads kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för 

exploateringsavtal Mariestads kommun. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid 

behov, upprätta och fortlöpande ajourföra Bilaga 1 hörande 

till riktlinjerna för exploateringsavtal.  

Bakgrund 

Markanvisning 

Plan- och bygglagen definierar markanvisning som ”ett avtal 

mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren 

ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att uppfylla lagstiftningens 
krav på riktlinjer för markanvisningar samt i syfte att tydliggöra 
förutsättningarna för byggherrar som önskar planera och 
genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 
 
Riktlinjerna innehåller kommunens utgångspunkter och mål vid 
överlåtelser eller upplåtelser av kommunens mark för bebyggelse, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning.   
 
Exploateringsavtal 
 
Om en kommun avser att ingå exploateringsavtal ska kommunen 
anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för avtalen. 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
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ansvar, kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra 
förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 

Dessa riktlinjer anger övergripande principer för 

exploateringsavtal inom Mariestads kommun. Syftet med 

riktlinjen att uppfylla lagstiftningens krav på riktlinjer för 

exploateringsavtal samt att tydliggöra förutsättningarna för 

byggherrar och fastighetsägare som önskar planera och 

genomföra stadsutvecklingsprojekt i Mariestads kommun. 

 
Översyn 
 
Riktlinjerna har efter återremiss från kommunfullmäktige setts 
över i en arbetsgrupp mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ekonomiavdelningen med stöd av en konsult. Den politiska 
viljeinriktningen med ökad affärsmässighet och 
självkostnadsprincipen har inarbetats. Harmonisering har också 
skett med inriktningar för miljö och hållbarhet uttryckta i andra 
styrdokument. Det tidigare sammanhållna dokumentet har delats 
i två separata riktlinjer för att underlätta för läsaren och framtida 
revidering. 
 
Fortsatt arbete 
 
Efter att riktlinjerna är beslutade kan 
samhällsbyggnadsförvaltningens respektive organisationer (de 
som berörs av riktlinjerna) behöva se över sina interna rutiner 
och mallar avseende markförsäljning och avtal. Även andra 
rutiner och mallar kan behöva ses över som en konsekvens av de 
nya riktlinjerna. 
 
Bilaga 1 hörande till riktlinjerna för exploateringsavtal 
 

Kommunen har för avsikt att inom vissa områden ta ut 

exploateringsbidrag för åtgärder som ett steg i en etappvis 

utbyggnad. Etappvis utbyggnad kan exempelvis aktualiseras i 

samband med etappvis utbyggnad av ett planprogramområde – 

om planprogrammets genomförande delas upp på flera 

detaljplaner. 

 

De åtgärder och områden som i övrigt berörs av 

exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad ska redovisas särskilt 

i en Bilaga 1 till riktlinjerna för exploateringsavtal. Bilagan bör 

upprättas och fortlöpande ajourföras för att möjliggöra 

kommunens uttag av exploateringsbidrag vid etappvis 

utbyggnad.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun ska främja en 
miljö- och klimatmässigt hållbar stadsutveckling. Som exempel 
kan kommunen, i samband med markanvisning, ställa krav på 
redovisning av byggnaders uppskattade klimatpåverkan redan i 
markanvisningsskedet. Kommunen kan, i markanvisnings- och 
genomförandeavtal, även kravställa mot gränsvärden avseende 
byggnaders klimatpåverkan i bygg- och driftskedet, i syfte att 
uppfylla kommunens, vid markanvisningstillfället aktuella, miljö- 
och klimatmål.  
 

Bedömning ur social dimension 

Riktlinjerna tydliggör att Mariestads kommun eftersträvar en 
socialt hållbar stadsutveckling. Som exempel kan Mariestads 
kommun ställa krav på varierat innehåll av bostäder - såsom krav 
på olika upplåtelseformer, hustyper och bostadsstorlekar, i syfte 
att möta olika behov och efterfrågan i kommunen. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Riktlinjerna tydliggör att god kommunal hushållning ska vara 
vägledande för användningen av kommunens mark. För att 
främja ekonomisk hushållning ska markanvisningsprocessen 
bidra till att uppnå den finansiella inriktningen enligt 
kommunens riktlinjer för god kommunal hushållning. 
 

För exploateringsavtal tillämpas självkostnadsprincipen, dvs. att 

ersättning/avgifter ska svara mot de faktiska kostnaderna för de 

tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. 
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för markanvisning 

respektive exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Riktlinjer för 

markanvisning respektive exploateringsavtal för Mariestads kommun 

Riktlinjer för markanvisning Mariestads kommun 

Riktlinjer för exploateringsavtal Mariestads kommun 
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Beslutet skickas till: 
 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Mark- och exploateringsenheten 
  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 204                                                   Dnr 2022/00255 

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad då motionens avsikter 
ingår i miljö- och byggnads verksamhet.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit en 
kartläggning och restaurering av torrlagda våtmarker i Mariestads kommun. 
Kommunen föreslås kartlägga vilka områden som är lämpliga att återskapa våtmarker 
på samt ta fram en handlingsplan för återskapande av våtmarker utifrån resultatet av 
kartläggningen och genomför åtgärderna i den.  

Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anfört följande: 

”Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som avser 
kommunalägd mark. Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga lägen generellt 
och även beakta möjligheterna för hantering av dagvatten och skyfall. Uppdraget för 
att utföra en kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad eftersom flera olika 
funktioner berörs. Arbetet kan med fördel utföras i samverkan med 
universitet/högskola som forskningsinsats eller studentarbete. Kommunen har t.ex. 
samverkan med Högskolan i Skövde. 

Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 
kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka med.  

T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 
åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för att 
uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta byggas 
upp. 

LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen kan 
söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även gjorts vid 
några tillfällen.  

När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen ändå ansvar 
för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt beslutade 
villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. Projekten berör 
flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad och ekonomi. Idag 
finns brister i organisationen för hantering av sådana projekt, särskilt där kommunen 
inte driver dem själva. Kommunen behöver göra en översyn av hur man vill hantera 
LONA och LOVA projekt innan denna verksamhet växer”. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-14 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Janne Jansson (S) tillstyrker Britta Wänströms (V) yrkande. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 326/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-25 

Protokollsutdrag – Mbn § 105/22 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-22 

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (via nämndssekr.)) 

(Motionären) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 326                                                   Dnr 2022/00255 

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad då motionens avsikter 
ingår i miljö- och byggnads verksamhet.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit en 
kartläggning och restaurering av torrlagda våtmarker i Mariestads kommun. 
Kommunen föreslås kartlägga vilka områden som är lämpliga att återskapa våtmarker 
på samt ta fram en handlingsplan för återskapande av våtmarker utifrån resultatet av 
kartläggningen och genomför åtgärderna i den.  

Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anfört följande: 

”Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som avser 
kommunalägd mark. Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga lägen generellt 
och även beakta möjligheterna för hantering av dagvatten och skyfall. Uppdraget för 
att utföra en kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad eftersom flera olika 
funktioner berörs. Arbetet kan med fördel utföras i samverkan med 
universitet/högskola som forskningsinsats eller studentarbete. Kommunen har t.ex. 
samverkan med Högskolan i Skövde. 

Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 
kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka med.  

T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 
åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för att 
uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta byggas 
upp. 

LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen kan 
söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även gjorts vid 
några tillfällen.  

När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen ändå ansvar 
för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt beslutade 
villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. Projekten berör 
flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad och ekonomi. Idag 
finns brister i organisationen för hantering av sådana projekt, särskilt där kommunen 
inte driver dem själva. Kommunen behöver göra en översyn av hur man vill hantera 
LONA och LOVA projekt innan denna verksamhet växer”. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) yrkar bifall till motionen. 
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Henrik Andersson(M) tillstyrker kommundirektörens förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommundirektörens 
förslag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-25 

Protokollsutdrag – Mbn § 105/22 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-22 

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (via nämndssekr.)) 

(Motionären) 
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Dnr: 2022.MBN1547 

 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-75 60 05 
E-post: mbn@mariestad.se 

  Miljö- och byggnadsnämnden    

 

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen (kartläggning av torrlagda våtmarker och framtagande av 
handlingsplan) i den del som avser avseende vad gäller kommunägd mark.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen i de delar som avser icke kommunägd mark.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har till miljö- och byggnadsnämnden överlämnat en motion 

från Britta Wänström, Vänsterpartiet om kartläggning och restaurering av torrlagda 

våtmarker för beredning.   

Motionären föreslår att kommunen ska kartlägga vilka områden i kommunen som är 

lämpliga att återskapa våtmarker på samt tar fram en handlingsplan för återskapande 

av våtmarker utifrån resultatet av kartläggningen och genomför åtgärderna i den. 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anför följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som avser 

kommunalägd mark. 

Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga lägen generellt och även beakta 

möjligheterna för hantering av dagvatten och skyfall. Uppdraget för att utföra en 

kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad eftersom flera olika funktioner berörs. 

Arbetet kan med fördel utföras i samverkan med universitet/högskola som 

forskningsinsats eller studentarbete. Kommunen har t.ex. samverkan med Högskolan 

i Skövde. 

Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 

kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 

branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka med.  

T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 

åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för att 
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uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta byggas 

upp. 

LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen kan 

söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även gjorts vid 

några tillfällen. När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen 

ändå ansvar för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt 

beslutade villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. 

Projekten berör flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad och 

ekonomi. Idag finns brister i organisationen för hantering av sådana projekt, särskilt 

där kommunen inte driver dem själva. Kommunen behöver göra en översyn av hur 

man vill hantera LONA och LOVA projekt innan denna verksamhet växer.   

Underlag för beslut 

 Miljö- och byggnadschefens och miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-22 

 Motion från Vänsterpartiet ”Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda 

våtmarker”.   

 Kf § 53/22   

För Miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Håkan Magnusson 

Miljöutredare 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 

info@mariestad.se 
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Miljö-och byggnadsnämnden 

MBN § 105                                                   Dnr 2022/00081  

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda våtmarker  
Dnr: 2022.MBN1547 

    

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 
(kartläggning av torrlagda våtmarker och framtagande av handlingsplan) i den 
del som avser kartläggning av torrlagda våtmarker vad gäller kommunägd 
mark.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen i 
de delar som avser icke kommunägd mark.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har till miljö- och byggnadsnämnden överlämnat en motion 
från Britta Wänström, Vänsterpartiet om kartläggning och restaurering av torrlagda 
våtmarker för beredning.   

Motionären föreslår att kommunen ska kartlägga vilka områden i kommunen som är 
lämpliga att återskapa våtmarker på samt tar fram en handlingsplan för återskapande 
av våtmarker utifrån resultatet av kartläggningen och genomför åtgärderna i den. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anför följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som avser 
kommunalägd mark. 

Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga lägen generellt och även beakta 
möjligheterna för hantering av dagvatten och skyfall. Uppdraget för att utföra en 
kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad eftersom flera olika funktioner berörs. 
Arbetet kan med fördel utföras i samverkan med universitet/högskola som 
forskningsinsats eller studentarbete. Kommunen har t.ex. samverkan med Högskolan 
i Skövde. 

Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 
kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka med.  

T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 
åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för att 
uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta byggas 
upp. 

LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen kan 
söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även gjorts vid 
några tillfällen.  
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När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen ändå ansvar 
för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt beslutade 
villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. Projekten berör 
flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad och ekonomi. Idag 
finns brister i organisationen för hantering av sådana projekt, särskilt där kommunen 
inte driver dem själva. Kommunen behöver göra en översyn av hur man vill hantera 
LONA och LOVA projekt innan denna verksamhet växer.   

Behandling på sammanträdet 

Linda Fröberg (S) yrkar kartläggningen ska gälla för all torrlagd våtmark i 
kommunen, inte enbart den kommunägda. 

Ordförande Anders Bredelius (M) tillstyrker tjänstemannens förslag. 

Ordförande Bredelius (M) ställer förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enlig tjänstemännens förslag.       

Underlag för beslut 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09_22 

Motion från Vänsterpartiet ”Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda 
våtmarker”.   

Kf § 53/22   

Expedierats till:  
Kommunfullmäktige i Mariestad 
Motionären 

 





 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-25 
Dnr: KS 2022/00255   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att kartlägga och restaurera torrlagda 
våtmarker 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad då 
motionens avsikter ingår i miljö- och byggnads verksamhet.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit en 
kartläggning och restaurering av torrlagda våtmarker i Mariestads kommun. 
Kommunen föreslås kartlägga vilka områden som är lämpliga att återskapa 
våtmarker på samt ta fram en handlingsplan för återskapande av våtmarker 
utifrån resultatet av kartläggningen och genomför åtgärderna i den.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har utrett ärendet och anfört följande: 
 
”Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till den del av motionen som 
avser kommunalägd mark. Kartläggningen bör omfatta potentiella lämpliga 
lägen generellt och även beakta möjligheterna för hantering av dagvatten och 
skyfall. Uppdraget för att utföra en kartläggning bör ligga på samhällsbyggnad 
eftersom flera olika funktioner berörs. Arbetet kan med fördel utföras i 
samverkan med universitet/högskola som forskningsinsats eller studentarbete. 
Kommunen har t.ex. samverkan med Högskolan i Skövde. 
 
Kommunen har idag inte organisation och resurser för de delar som inte avser 
kommunalt ägd mark. Arbete bedrivs också av andra aktörer (myndigheter, 
branschorganisationer, vattenorganisationer m.fl.) vilka kommen bör samverka 
med.  
 
T.ex. finns tillgång till en s.k. åtgärdssamordnare inom Tidans Vattenförbund, 
åtminstone fram till 2024. Om kommunen ända vill bedriva ett eget arbete för 
att uppmuntra till ökad anläggning av våtmarker så behöver resurser för detta 
byggas upp. 
LONA och LOVA innebär finansieringsmöjligheter för projekt. Kommunen 
kan söka för egna projekt eller projekt drivna av andra aktörer, vilket även 
gjorts vid några tillfällen.  
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När kommunen söker för tredje parts räkning så påtar sig kommunen ändå 
ansvar för projektet i forma av huvudmannaskap för att projektet utförs enligt 
beslutade villkor, ekonomisk administration och ansvar för rapportering m.m. 
Projekten berör flera olika funktioner hos kommunen, såsom samhällsbyggnad 
och ekonomi. Idag finns brister i organisationen för hantering av sådana 
projekt, särskilt där kommunen inte driver dem själva. Kommunen behöver 
göra en översyn av hur man vill hantera LONA och LOVA projekt innan 
denna verksamhet växer”. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-25 
 
Protokollsutdrag – Mbn § 105/22 
 
Miljöutredarens tjänsteskrivelse 2022-09-21 
 
Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-09-22 
 
Motionen 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden (via nämndssekr.) 
Motionären  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 205                                                   Dnr 2021/00203 

Motion om källsortering 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 
kommande förändringar i lagstiftningen och dess införande. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande källsortering 
införs i alla kommunala verksamheter och att ansvarsfördelningen klargörs vad gäller 
frågor om avfallshantering och källsortering. Vidare förslår Karlsson (MP) att all 
personal utbildas i källsortering och vad som händer med avfallet efter insamlandet. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 april 2021, § 50, överlämnat motionen till 
tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt 
sammanträde den 22 mars 2022, § 45. 

Under ett arbete med att uppdaterad AÅS-gemensam avfallsplan 2019/2020 togs 
kontakt med verksamhetschefer för kommunal verksamhet för att inventera 
utgångsläge, förutsättningar och utmaningar för verksamheterna kring 
avfallshantering. Verksamheter som var med i dessa samtal i Mariestad var skola, 
vård och omsorg och tekniska. Följande skrivelse är en sammanställning av de 
synpunkter som kom fram under dessa samtal och vilka förutsättningar för 
avfallshantering som finns inom kommunal verksamhet. Förutsättningarna och 
synpunkterna är de samma även idag.  

Mariestad är sedan 2016 ansluten till kommunalförbundet Avfall och Återvinning 
Skaraborg (tidigare AÖS) och har med det inte längre en egen avfallsavdelning. AÅS 
tillhandahåller hämtning av två fraktioner, brännbara hushållssopor och 
komposterbart. Majoriteten av kommunens verksamheter sorterar därför framför allt 
i dessa två fraktioner. AÅS hämtar inte källsorterat avfall i form av plast, papper, 
metall och dylikt. De verksamheter som sorterar i fler än två fraktioner (brännbart 
och komposterbart) är framför allt verksamheter med annan hyresvärd än 
kommunen, såsom särskilt boende med Riksbyggen som hyresvärd.  

Vid återvinningscentralen i Bångahagen finns det möjlighet för privatpersoner och 
betalande företag att lämna sorterat avfall i fler fraktioner. För att lämna kommunalt 
avfall vid Bångahagen behövs ett företagsabonnemang. För att frakta avfallet till 
återvinningscentralen krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen, anmälan hos 
Naturskyddsverket samt tid och resurser, vilket gör att det inte anses görbart för varje 
separat verksamhet att lösa detta enskilt.  

Bakgrunden till kommande förändringar vad gäller fastighetsnära 
förpackningsinsamling är att regeringen lagt fram ett förslag om att flytta ansvaret för 
insamling av förpackningsavfall till kommunerna. Förslaget innebär att kommunerna 
tar över det operativa ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Då dessa ändringar 
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inte huvudsakligen gäller för kommunala verksamheter bedöms det inte påverka den 
avfallshantering som motionen berör. 

En enkel lösning för hanteringen av sorterat avfall är att köpa in tjänsten, att hämta 
avfallet av en extern aktör. Det finns exempel inom teknisk verksamhet där man 
använder företag för att hyra containers för sorterat avfall. Generellt finns inom 
verksamheterna en positiv inställning till utökad sortering av avfall.  

För att genomföra detta krävs utökade budgetmedel och en centralt organiserad, 
upphandlad tjänst som omhändertar samtliga verksamheters behov. Utbildning av 
personal skulle kunna efterfrågas och omhändertas i upphandlingen.  

Idag hanteras administrationen av avfallet inom respektive verksamhet. Det finns 
otydligheter kring samordningen av tjänsten för avfall inom organisationen. Synergier 
och verksamhetsnytta skulle kunna uppnås genom en samordnande 
beställarfunktion.    

Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad ambitionsnivå 
rörande hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. Tekniska nämnden föreslår 
därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta på kommunens driftskostnader och 
investeringar. Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad 
ambitionsnivå för hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta positivt på kommunens miljömål.  

Bedömning ur social dimension 

Den sociala dimensionen bedöms inte påverkas av förslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Malin Olsson Lundqvist (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 327/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-28 
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Protokollsutdrag Tnau § 52/22 

Protokollsutdrag Kf § 50/21  

Motion om källsortering 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedierats till:) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 

(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 327                                                   Dnr 2021/00203 

Motion om källsortering 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till 
kommande förändringar i lagstiftningen och dess införande. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande källsortering 
införs i alla kommunala verksamheter och att ansvarsfördelningen klargörs vad gäller 
frågor om avfallshantering och källsortering. Vidare förslår Karlsson (MP) att all 
personal utbildas i källsortering och vad som händer med avfallet efter insamlandet. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 april 2021, § 50, överlämnat motionen till 
tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt 
sammanträde den 22 mars 2022, § 45. 

Under ett arbete med att uppdaterad AÅS-gemensam avfallsplan 2019/2020 togs 
kontakt med verksamhetschefer för kommunal verksamhet för att inventera 
utgångsläge, förutsättningar och utmaningar för verksamheterna kring 
avfallshantering. Verksamheter som var med i dessa samtal i Mariestad var skola, 
vård och omsorg och tekniska. Följande skrivelse är en sammanställning av de 
synpunkter som kom fram under dessa samtal och vilka förutsättningar för 
avfallshantering som finns inom kommunal verksamhet. Förutsättningarna och 
synpunkterna är de samma även idag.  

Mariestad är sedan 2016 ansluten till kommunalförbundet Avfall och Återvinning 
Skaraborg (tidigare AÖS) och har med det inte längre en egen avfallsavdelning. AÅS 
tillhandahåller hämtning av två fraktioner, brännbara hushållssopor och 
komposterbart. Majoriteten av kommunens verksamheter sorterar därför framför allt 
i dessa två fraktioner. AÅS hämtar inte källsorterat avfall i form av plast, papper, 
metall och dylikt. De verksamheter som sorterar i fler än två fraktioner (brännbart 
och komposterbart) är framför allt verksamheter med annan hyresvärd än 
kommunen, såsom särskilt boende med Riksbyggen som hyresvärd.  

Vid återvinningscentralen i Bångahagen finns det möjlighet för privatpersoner och 
betalande företag att lämna sorterat avfall i fler fraktioner. För att lämna kommunalt 
avfall vid Bångahagen behövs ett företagsabonnemang. För att frakta avfallet till 
återvinningscentralen krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen, anmälan hos 
Naturskyddsverket samt tid och resurser, vilket gör att det inte anses görbart för varje 
separat verksamhet att lösa detta enskilt.  

Bakgrunden till kommande förändringar vad gäller fastighetsnära 
förpackningsinsamling är att regeringen lagt fram ett förslag om att flytta ansvaret för 
insamling av förpackningsavfall till kommunerna. Förslaget innebär att kommunerna 
tar över det operativa ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Då dessa ändringar 
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inte huvudsakligen gäller för kommunala verksamheter bedöms det inte påverka den 
avfallshantering som motionen berör. 

En enkel lösning för hanteringen av sorterat avfall är att köpa in tjänsten, att hämta 
avfallet av en extern aktör. Det finns exempel inom teknisk verksamhet där man 
använder företag för att hyra containers för sorterat avfall. Generellt finns inom 
verksamheterna en positiv inställning till utökad sortering av avfall.  

För att genomföra detta krävs utökade budgetmedel och en centralt organiserad, 
upphandlad tjänst som omhändertar samtliga verksamheters behov. Utbildning av 
personal skulle kunna efterfrågas och omhändertas i upphandlingen.  

Idag hanteras administrationen av avfallet inom respektive verksamhet. Det finns 
otydligheter kring samordningen av tjänsten för avfall inom organisationen. Synergier 
och verksamhetsnytta skulle kunna uppnås genom en samordnande 
beställarfunktion.    

Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad ambitionsnivå 
rörande hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. Tekniska nämnden föreslår 
därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta på kommunens driftskostnader och 
investeringar. Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad 
ambitionsnivå för hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta positivt på kommunens miljömål.  

Bedömning ur social dimension 

Den sociala dimensionen bedöms inte påverkas av förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-28 

Protokollsutdrag Tnau § 52/22 

Protokollsutdrag Kf § 50/21  

Motion om källsortering 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 

(Motionären) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 50 Dnr 2021/00009  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om avfallshantering och källsortering i kommunala 
verksamheter (KS 2021/203) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande 
källsortering införs i alla kommunala verksamheter och att ansvarsfördelningen 
klargörs vad gäller frågor om avfallshantering och källsortering. Vidare förslår 
Karlsson (MP) att all personal utbildas i källsortering och vad som händer med 
avfallet efter insamlandet.  

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef 
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Tekniska nämnden 

Tn § 45                                                   Dnr 2021/00213  

Motion om avfallshantering och källsortering i kommunala 
verksamheter  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen gällande 
avfallshantering och källsortering i kommunala verksamheter med hänvisning till att 
inom rådande budgetram 2022 finns inget utrymme för en utökad ambitionsnivå 
rörande hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna.      

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande källsortering 
införs i alla kommunala verksamheter och att ansvarsfördelningen klargörs vad gäller 
frågor om avfallshantering och källsortering. Vidare förslår Karlsson (MP) att all 
personal utbildas i källsortering och vad som händer med avfallet efter insamlandet. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till tekniska nämnden för beredning. 
(Kf § 50/21) Motionen återremitterades av arbetsutskottet på sammanträdet i 
december 2021 för att komplettera och belysa kommande förändringar vad gäller 
fastighetsnära förpackningsinsamling. (Tnau § 221/21) 

Under ett arbete med att uppdaterad AÅS-gemensam avfallsplan 2019/2020 togs 
kontakt med verksamhetschefer för kommunal verksamhet för att inventera 
utgångsläge, förutsättningar och utmaningar för verksamheterna kring 
avfallshantering. Verksamheter som var med i dessa samtal i Mariestad var skola, 
vård och omsorg och tekniska. Följande skrivelse är en sammanställning av de 
synpunkter som kom fram under dessa samtal och vilka förutsättningar för 
avfallshantering som finns inom kommunal verksamhet. Förutsättningarna och 
synpunkterna är de samma även idag.  

Mariestad är sedan 2016 ansluten till kommunalförbundet Avfall och Återvinning 
Skaraborg (tidigare AÖS) och har med det inte längre en egen avfallsavdelning. AÅS 
tillhandahåller hämtning av två fraktioner, brännbara hushållssopor och 
komposterbart. Majoriteten av kommunens verksamheter sorterar därför framför allt 
i dessa två fraktioner. AÅS hämtar inte källsorterat avfall i form av plast, papper, 
metall och dylikt. De verksamheter som sorterar i fler än två fraktioner (brännbart 
och komposterbart) är framför allt verksamheter med annan hyresvärd än 
kommunen, såsom särskilt boende med Riksbyggen som hyresvärd.  

Vid återvinningscentralen i Bångahagen finns det möjlighet för privatpersoner och 
betalande företag att lämna sorterat avfall i fler fraktioner. För att lämna kommunalt 
avfall vid Bångahagen behövs ett företagsabonnemang. För att frakta avfallet till 
återvinningscentralen krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen, anmälan hos 
Naturskyddsverket samt tid och resurser, vilket gör att det inte anses görbart för varje 
separat verksamhet att lösa detta enskilt.  
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Bakgrunden till kommande förändringar vad gäller fastighetsnära förpackningsinsamling 
är att regeringen lagt fram ett förslag om att flytta ansvaret för insamling av 
förpackningsavfall till kommunerna. Förslaget innebär att kommunerna tar över det 
operativa ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll och verksamheter vars 
avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Då dessa ändringar inte huvudsakligen 
gäller för kommunala verksamheter bedöms det inte påverka den avfallshantering som 
motionen berör. 

En enkel lösning för hanteringen av sorterat avfall är att köpa in tjänsten, att hämta 
avfallet av en extern aktör. Det finns exempel inom teknisk verksamhet där man 
använder företag för att hyra containers för sorterat avfall. Generellt finns inom 
verksamheterna en positiv inställning till utökad sortering av avfall.  

För att genomföra detta krävs utökade budgetmedel och en centralt organiserad, 
upphandlad tjänst som omhändertar samtliga verksamheters behov. Utbildning av 
personal skulle kunna efterfrågas och omhändertas i upphandlingen.  

Idag hanteras administrationen av avfallet inom respektive verksamhet. Det finns 
otydligheter kring samordningen av tjänsten för avfall inom organisationen. Synergier 
och verksamhetsnytta skulle kunna uppnås genom en samordnande 
beställarfunktion.    

Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad ambitionsnivå 
rörande hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. Sektor teknik föreslår därför 
kommunfullmäktige att avslå motionen.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta på kommunens driftskostnader och 
investeringar.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta positivt på kommunens miljömål.  

Bedömning ur social dimension 

Förvaltning teknik har inte funnit att den sociala dimensionen påverkas av detta 
ärende.  

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 

Tnau § 52/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-02-08 

Motion om källsortering 

Tnau § 221/21 

Kf § 50/21 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Kommunfullmäktige Mariestad 

  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-28 
Dnr: KS 2021/00203   
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om källsortering 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning 
till kommande förändringar i lagstiftningen och dess införande. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att fungerande 
källsortering införs i alla kommunala verksamheter och att 
ansvarsfördelningen klargörs vad gäller frågor om avfallshantering och 
källsortering. Vidare förslår Karlsson (MP) att all personal utbildas i 
källsortering och vad som händer med avfallet efter insamlandet. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 26 april 2021, § 50, överlämnat 
motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden 
hanterade motionen vid sitt sammanträde den 22 mars 2022, § 45. 

Under ett arbete med att uppdaterad AÅS-gemensam avfallsplan 
2019/2020 togs kontakt med verksamhetschefer för kommunal 
verksamhet för att inventera utgångsläge, förutsättningar och utmaningar 
för verksamheterna kring avfallshantering. Verksamheter som var med i 
dessa samtal i Mariestad var skola, vård och omsorg och tekniska. 
Följande skrivelse är en sammanställning av de synpunkter som kom fram 
under dessa samtal och vilka förutsättningar för avfallshantering som 
finns inom kommunal verksamhet. Förutsättningarna och synpunkterna 
är de samma även idag.  

Mariestad är sedan 2016 ansluten till kommunalförbundet Avfall och 
Återvinning Skaraborg (tidigare AÖS) och har med det inte längre en 
egen avfallsavdelning. AÅS tillhandahåller hämtning av två fraktioner, 
brännbara hushållssopor och komposterbart. Majoriteten av kommunens 
verksamheter sorterar därför framför allt i dessa två fraktioner. AÅS 
hämtar inte källsorterat avfall i form av plast, papper, metall och dylikt. 
De verksamheter som sorterar i fler än två fraktioner (brännbart och 
komposterbart) är framför allt verksamheter med annan hyresvärd än 
kommunen, såsom särskilt boende med Riksbyggen som hyresvärd.  

Vid återvinningscentralen i Bångahagen finns det möjlighet för 
privatpersoner och betalande företag att lämna sorterat avfall i fler 
fraktioner. För att lämna kommunalt avfall vid Bångahagen behövs ett 
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företagsabonnemang. För att frakta avfallet till återvinningscentralen 
krävs miljötillstånd från Länsstyrelsen, anmälan hos Naturskyddsverket 
samt tid och resurser, vilket gör att det inte anses görbart för varje separat 
verksamhet att lösa detta enskilt.  

Bakgrunden till kommande förändringar vad gäller fastighetsnära 
förpackningsinsamling är att regeringen lagt fram ett förslag om att flytta 
ansvaret för insamling av förpackningsavfall till kommunerna. Förslaget 
innebär att kommunerna tar över det operativa ansvaret för insamlingen av 
förpackningar från hushåll och verksamheter vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushåll. Då dessa ändringar inte huvudsakligen gäller för 
kommunala verksamheter bedöms det inte påverka den avfallshantering som 
motionen berör. 

En enkel lösning för hanteringen av sorterat avfall är att köpa in tjänsten, 
att hämta avfallet av en extern aktör. Det finns exempel inom teknisk 
verksamhet där man använder företag för att hyra containers för sorterat 
avfall. Generellt finns inom verksamheterna en positiv inställning till 
utökad sortering av avfall.  

För att genomföra detta krävs utökade budgetmedel och en centralt 
organiserad, upphandlad tjänst som omhändertar samtliga verksamheters 
behov. Utbildning av personal skulle kunna efterfrågas och omhändertas i 
upphandlingen.  

Idag hanteras administrationen av avfallet inom respektive verksamhet. 
Det finns otydligheter kring samordningen av tjänsten för avfall inom 
organisationen. Synergier och verksamhetsnytta skulle kunna uppnås 
genom en samordnande beställarfunktion.    

Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme för en utökad 
ambitionsnivå rörande hantering av avfallsfraktioner i verksamheterna. 
Tekniska nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta på kommunens driftskostnader 
och investeringar. Inom rådande budgetramar (2022) finns inget utrymme 
för en utökad ambitionsnivå för hantering av avfallsfraktioner i 
verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Om förslaget genomförs inverkar detta positivt på kommunens miljömål.  

Bedömning ur social dimension 

Den sociala dimensionen bedöms inte påverkas av förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-28 
 
Protokollsutdrag Tnau § 52/22 
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Protokollsutdrag Kf § 50/21  

Motion om källsortering 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Motionären  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 206                                                   Dnr 2021/00415 

Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens 
hållbarhetsåtaganden 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad utifrån att kommunen 
redan har en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att resultat 
av åtaganden för miljö, klimat och hållbarhet samt måluppfyllelse för nationella 
miljömålen redovisas i kommunens årsredovisning” samt ”att åtaganden som gäller 
för ett år i taget redovisas i kommunens delårsrapporter”. Kommunfullmäktige har 
den 25 oktober 2021, § 109, beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mariestads kommun arbetar utifrån att hållbarhet är ett förhållningssätt och inte ett 
särskilt område. Det innebär att hållbarhet och dess tre dimensioner ska ligga till 
grund för beslut, det strategiska och dagliga arbetet samt ingå i uppföljning av mål 
och sammanställning av resultat.  

Samhällsbyggnad noterar att i dagsläget redovisar varje nämnd med tillhörande 
verksamhet i årsredovisningen och i delårsrapporter de aktiviteter som är 
genomförda och de mål som är uppfyllda. I detta ingår även att redovisa resultat av 
olika ansvar enligt styrdokument. Det kan också handla om särskilda åtaganden 
såsom klimatlöften eller inom miljömålsarbetet. Under verksamhetsåret kan också 
nya styrdokument och åtaganden tillkomma.  

Kommunens Agenda 2030-arbete har en egen del i årsredovisningen där ett urval av 
aktiviteter och samt resultat och måluppfyllelse gentemot innehållet i Strategi för 
Agenda 2030 blir redovisat. Utöver detta redovisar även varje nämnd utfall av sina 
aktiviteter som är kopplade till kommunens mål för Agenda 2030.  

Miljömålssystemet (miljömålen) är det nationella och regionala genomförandet av 
den miljömässiga dimensionen av de globala målen i Agenda 2030. Kommunen har 
inte beslutat om egna mål inom miljömålssystemet men gör däremot årligen en 
uppföljning och stämmer av det mot de nationella målsättningarna. Rapporten heter 
”Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång” och omfattar MTG-området. 
Innehållet baseras på tillgänglig statistik och är inte en heltäckande rapport. Flera av 
de saker som miljömålen omfattar har inte kommunen rådighet över. För åren 2018-
2020 har kommunen deltagit i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som 
samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län med flera.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den ekonomiska 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 
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2030. Beslutet har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den 

ekonomiska dimensionen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den miljömässiga 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 

2030. Det kan också framgå resultat och uppföljning av den miljömässiga 

dimensionen i kommande åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen.  

Bedömning ur social dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den sociala dimensionen 

framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 2030. Beslutet 

har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den sociala 

dimensionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Britta Wänström (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Henrik Andersson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Malin Olsson Lundqvist (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 328/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 

Protokollsutdrag kf § 109/21 

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedierats till:) 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-14 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 
(Samtliga förvaltningschefer) 

(Miljöstrateg Hanna Jansson) 

(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 328                                                   Dnr 2021/00415 

Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens 
hållbarhetsåtaganden 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad utifrån att kommunen 
redan har en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att resultat 
av åtaganden för miljö, klimat och hållbarhet samt måluppfyllelse för nationella 
miljömålen redovisas i kommunens årsredovisning” samt ”att åtaganden som gäller 
för ett år i taget redovisas i kommunens delårsrapporter”. Kommunfullmäktige har 
den 25 oktober 2021, § 109, beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Mariestads kommun arbetar utifrån att hållbarhet är ett förhållningssätt och inte ett 
särskilt område. Det innebär att hållbarhet och dess tre dimensioner ska ligga till 
grund för beslut, det strategiska och dagliga arbetet samt ingå i uppföljning av mål 
och sammanställning av resultat.  

Samhällsbyggnad noterar att i dagsläget redovisar varje nämnd med tillhörande 
verksamhet i årsredovisningen och i delårsrapporter de aktiviteter som är 
genomförda och de mål som är uppfyllda. I detta ingår även att redovisa resultat av 
olika ansvar enligt styrdokument. Det kan också handla om särskilda åtaganden 
såsom klimatlöften eller inom miljömålsarbetet. Under verksamhetsåret kan också 
nya styrdokument och åtaganden tillkomma.  

Kommunens Agenda 2030-arbete har en egen del i årsredovisningen där ett urval av 
aktiviteter och samt resultat och måluppfyllelse gentemot innehållet i Strategi för 
Agenda 2030 blir redovisat. Utöver detta redovisar även varje nämnd utfall av sina 
aktiviteter som är kopplade till kommunens mål för Agenda 2030.  

Miljömålssystemet (miljömålen) är det nationella och regionala genomförandet av 
den miljömässiga dimensionen av de globala målen i Agenda 2030. Kommunen har 
inte beslutat om egna mål inom miljömålssystemet men gör däremot årligen en 
uppföljning och stämmer av det mot de nationella målsättningarna. Rapporten heter 
”Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång” och omfattar MTG-området. 
Innehållet baseras på tillgänglig statistik och är inte en heltäckande rapport. Flera av 
de saker som miljömålen omfattar har inte kommunen rådighet över. För åren 2018-
2020 har kommunen deltagit i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som 
samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län med flera.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den ekonomiska 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 
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2030. Beslutet har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den 

ekonomiska dimensionen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den miljömässiga 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 

2030. Det kan också framgå resultat och uppföljning av den miljömässiga 

dimensionen i kommande åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen.  

Bedömning ur social dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den sociala dimensionen 

framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 2030. Beslutet 

har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den sociala 

dimensionen.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 

Protokollsutdrag Kf § 109/21 

Motion 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 
(Samtliga förvaltningschefer) 

(Miljöstrateg Hanna Jansson) 







Datum: 2022-02-01 
Dnr: 2021/415 
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Sektor Samhällsbyggnad 
Tillväxtavdelningen 
Maria Gustavsson 
Samhällsbyggnadsstrateg 

  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Motion om att ge en samlad redovisning av 

kommunens hållbarhetsåtaganden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Bakgrund 

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

resultat av åtaganden för miljö, klimat och hållbarhet samt måluppfyllelse för 

nationella miljömålen redovisas i kommunens årsredovisning” samt ”att 

åtaganden som gäller för ett år i taget redovisas i kommunens delårsrapporter”.  

Kommunen arbetar utifrån att hållbarhet är ett förhållningssätt och inte ett särskilt 

område. Det innebär att hållbarhet och dess tre dimensioner ska ligga till grund 

för beslut, det strategiska och dagliga arbetet samt ingå i uppföljning av mål och 

sammanställning av resultat.  

Sektor Samhällsbyggnad noterar att i dagsläget redovisar varje nämnd med 

tillhörande verksamhet i årsredovisningen och i delårsrapporter de aktiviteter som 

är genomförda och de mål som är uppfyllda. I detta ingår även att redovisa 

resultat av olika ansvar enligt styrdokument. Det kan också handla om särskilda 

åtaganden såsom klimatlöften eller inom miljömålsarbetet. Under verksamhetsåret 

kan också nya styrdokument och åtaganden tillkomma.  

Kommunens Agenda 2030-arbete har en egen del i årsredovisningen där ett urval 

av aktiviteter och samt resultat och måluppfyllelse gentemot innehållet i Strategi 

för Agenda 2030 blir redovisat. Utöver detta redovisar även varje nämnd utfall av 

sina aktiviteter som är kopplade till kommunens mål för Agenda 2030.  

Miljömålssystemet (miljömålen) är det nationella och regionala genomförandet av 

den miljömässiga dimensionen av de globala målen i Agenda 2030. Kommunen 

har inte beslutat om egna mål inom miljömålssystemet men gör däremot årligen 

en uppföljning och stämmer av det mot de nationella målsättningarna. Rapporten 

heter ”Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång” och omfattar MTG-området. 

Innehållet baseras på tillgänglig statistik och är inte en heltäckande rapport. Flera 

av de saker som miljömålen omfattar har inte kommunen rådighet över. För åren 
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2018-2020 har kommunen deltagit i det regionala åtgärdsprogrammet för 

miljömålen som samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län med flera.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den ekonomiska 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 

2030. Beslutet har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den 

ekonomiska dimensionen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den miljömässiga 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 

2030. Det kan också framgå resultat och uppföljning av den miljömässiga 

dimensionen i kommande åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen.  

Bedömning ur social dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den sociala dimensionen 

framgår bland annat i kommunens årsredovisning under Agenda 2030. Beslutet 

har inte någon direkt inverkan på kommunens arbete inom den sociala 

dimensionen.  

Underlag för beslut 

Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden dnr 

2021/415 

 

Beslutet ska skickas till:  

Samtliga sektorschefer 

Miljöstrateg Hanna Jansson  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-24 
Dnr: KS 2021/00415   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om att ge en samlad redovisning av 
kommunens hållbarhetsåtaganden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad utifrån 

att kommunen redan har en samlad redovisning av kommunens 

hållbarhetsåtaganden.  

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion till kommunfullmäktige 

föreslagit ”att resultat av åtaganden för miljö, klimat och hållbarhet 

samt måluppfyllelse för nationella miljömålen redovisas i kommunens 

årsredovisning” samt ”att åtaganden som gäller för ett år i taget 

redovisas i kommunens delårsrapporter”. Kommunfullmäktige har 

den 25 oktober 2021, § 109, beslutat att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Mariestads kommun arbetar utifrån att hållbarhet är ett 

förhållningssätt och inte ett särskilt område. Det innebär att hållbarhet 

och dess tre dimensioner ska ligga till grund för beslut, det strategiska 

och dagliga arbetet samt ingå i uppföljning av mål och 

sammanställning av resultat.  

Samhällsbyggnad noterar att i dagsläget redovisar varje nämnd med 

tillhörande verksamhet i årsredovisningen och i delårsrapporter de 

aktiviteter som är genomförda och de mål som är uppfyllda. I detta 

ingår även att redovisa resultat av olika ansvar enligt styrdokument. 

Det kan också handla om särskilda åtaganden såsom klimatlöften eller 

inom miljömålsarbetet. Under verksamhetsåret kan också nya 

styrdokument och åtaganden tillkomma.  

Kommunens Agenda 2030-arbete har en egen del i årsredovisningen 

där ett urval av aktiviteter och samt resultat och måluppfyllelse 

gentemot innehållet i Strategi för Agenda 2030 blir redovisat. Utöver 

detta redovisar även varje nämnd utfall av sina aktiviteter som är 

kopplade till kommunens mål för Agenda 2030.  
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Miljömålssystemet (miljömålen) är det nationella och regionala 

genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala målen 

i Agenda 2030. Kommunen har inte beslutat om egna mål inom 

miljömålssystemet men gör däremot årligen en uppföljning och 

stämmer av det mot de nationella målsättningarna. Rapporten heter 

”Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång” och omfattar MTG-

området. Innehållet baseras på tillgänglig statistik och är inte en 

heltäckande rapport. Flera av de saker som miljömålen omfattar har 

inte kommunen rådighet över. För åren 2018-2020 har kommunen 

deltagit i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen som 

samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län med flera.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den ekonomiska 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under 

Agenda 2030. Beslutet har inte någon direkt inverkan på kommunens 

arbete inom den ekonomiska dimensionen.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den 

miljömässiga dimensionen framgår bland annat i kommunens 

årsredovisning under Agenda 2030. Det kan också framgå resultat och 

uppföljning av den miljömässiga dimensionen i kommande åtaganden 

i åtgärdsprogrammet för miljömålen.  

Bedömning ur social dimension 

En redovisning av kommunens samlade arbete inom den sociala 

dimensionen framgår bland annat i kommunens årsredovisning under 

Agenda 2030. Beslutet har inte någon direkt inverkan på kommunens 

arbete inom den sociala dimensionen.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 
 
Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-01 
 
Protokollsutdrag kf § 109/21 
 
Motion 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   
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Expedieras till: 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
Samtliga sektorschefer 
Miljöstrateg Hanna Jansson   



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 3                                                   Dnr 2022/00057 

Motion om att utreda arbetsmiljön  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda arbetsmiljön. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i en motion den 22 januari 2022 yrkat att arbetsgivaren med 
stöd av extern part ska låta utreda arbetsmiljön för kommunens tjänstepersonal, för 
att ta reda på om dessa ”upplever att de blir illa behandlade av förtroendevalda och 
om det förekommer en tystnadskultur”. Utredningen ska vidare undersöka om 
nämnd tjänstepersonal upplever att de blir detaljstyrda av de förtroendevalda. 
Utredningen ska garantera tjänstepersonernas anonymitet och i sin helhet, från 
utformning till presentation, hanteras av den externa parten. 

Kommunens arbetsmiljöarbete styrs ytterst av arbetsmiljölagen med därtill hörande 
föreskrifter. För att omsätta lagstiftningen i aktiviteter under året, har HR tagit fram 
ett så kallat årshjul för uppfyllandet av kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Ur årshjulet kan utläsas vilka insatser chef, oavsett nivå eller placering, ska genomföra 
under året och hur de ska återrapporteras. De insatser som sker i organisationen 
rapporteras digitalt i ett särskilt system, ur vilket rapporter kan tas fram, för hela eller 
delar av organisationen.  Systemet har blivit fullt implementerat under år 2022.  

Under året genomförs en rad aktiviteter som tar sikte på att fånga upp signaler på 
brister eller ohälsa i organisationen, samt genomföra aktiviteter för att ständigt 
förbättra arbetsmiljön. Utöver den obligatoriska OSA-enkäten (organisatorisk och 
social arbetsmiljö) som medarbetarna svarar på, genomförs även medarbetarsamtal 
utifrån särskilt framtagen mall. Kommunens chefer arbetar med risk- och 
konsekvensanalyser, med tillhörande handlingsplaner, i samband med förändringar i 
verksamheten eller av förekommen anledning. HR har tagit fram APT-material som 
ska genomföras under året i samband med arbetsplatsträff. Ett tema är kränkande 
särbehandling.  

Utöver detta finns sedan många år en visselblåsarfunktion i vilken medarbetare 
anonymt kan rapportera missförhållanden. Kommunen genomför vidare, med viss 
regelbundenhet, en medarbetarenkät. Avslutningsvis finns i stora delar 
organisationen fackliga förtroendevalda som har rollen som skyddsombud.  

Kommunen har idag ett flertal kanaler för att fånga upp tecken på ohälsa eller 
missförhållanden.  

Av skälen som nämns ovan saknas anledning att genomföra ytterligare 
undersökningar på det sätt som motionären yrkat.  

 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda arbetsmiljön. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Henrik Andersson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Marie Engström Rosengren (V) föreslår att motionen bifalls. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Marie Engström Rosengrens (V) 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag KSAU 2022-12-21 § 338 Motion om att utreda arbetsmiljön  

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 

HR-chefens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 

Motion om att utreda arbetsmiljön 

Beslut Kf § 4/22 Motion om att utreda arbetsmiljön 

 
 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 338                                                   Dnr 2022/00057 

Svar på motion om att utreda arbetsmiljön  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i motion den 22 januari 2022 yrkat att arbetsgivaren med 
stöd av extern part ska låta utreda arbetsmiljön för kommunens tjänstepersonal, för 
att ta reda på om dessa ”upplever att de blir illa behandlade av förtroendevalda och 
om det förekommer en tystnadskultur”. Utredningen ska vidare undersöka om 
nämnd tjänstepersonal upplever att de blir detaljstyrda av de förtroendevalda. 
Utredningen ska garantera tjänstepersonernas anonymitet och i sin helhet, från 
utformning till presentation, hanteras av den externa parten. 

Kommunens arbetsmiljöarbete styrs ytterst av arbetsmiljölagen med därtill hörande 
föreskrifter. För att omsätta lagstiftningen i aktiviteter under året, har HR tagit fram 
ett så kallat årshjul för uppfyllandet av kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  
Ur årshjulet kan utläsas vilka insatser chef, oavsett nivå eller placering, ska genomföra 
under året och hur de ska återrapporteras. De insatser som sker i organisationen 
rapporteras digitalt i ett särskilt system, ur vilket rapporter kan tas fram, för hela eller 
delar av organisationen.  Systemet har blivit fullt implementerat under år 2022.  

Under året genomförs en rad aktiviteter som tar sikte på att fånga upp signaler på 
brister eller ohälsa i organisationen, samt genomföra aktiviteter för att ständigt 
förbättra arbetsmiljön. Utöver den obligatoriska OSA-enkäten (organisatorisk och 
social arbetsmiljö) som medarbetarna svarar på, genomförs även medarbetarsamtal 
utifrån särskilt framtagen mall. Kommunens chefer arbetar med risk- och 
konsekvensanalyser, med tillhörande handlingsplaner, i samband med förändringar i 
verksamheten eller av förekommen anledning. HR har tagit fram APT-material som 
ska genomföras under året i samband med arbetsplatsträff. Ett tema är kränkande 
särbehandling.  

Utöver detta finns sedan många år en visselblåsarfunktion i vilken medarbetare 
anonymt kan rapportera missförhållanden. Kommunen genomför vidare, med viss 
regelbundenhet, en medarbetarenkät. Avslutningsvis finns i stora delar 
organisationen fackliga förtroendevalda som har rollen som skyddsombud.  

Kommunen har idag ett flertal kanaler för att fånga upp tecken på ohälsa eller 
missförhållanden.  

Av skälen som nämns ovan saknas anledning att genomföra ytterligare 
undersökningar på det sätt som motionären yrkat.  
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 

HR-chefens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 

Motion om att utreda arbetsmiljön 

Remiss – Motion om att utreda arbetsmiljön 

Beslut Kf § 4/22 Motion om att utreda arbetsmiljön 

 

  

Beslutet skickas till: 
 

Kommunfullmäktige 



 





 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-12-05 
Dnr: KS 2022/00057   
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 Personalenheten 
Per Johansson, HR-chef 

Kommunstyrelsen  

 

Svar på motion om att utreda arbetsmiljön  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i motion den 22 januari 2022 yrkat att arbetsgivaren 
med stöd av extern part ska låta utreda arbetsmiljön för kommunens 
tjänstepersonal, för att ta reda på om dessa ”upplever att de blir illa behandlade 
av förtroendevalda och om det förekommer en tystnadskultur”. Utredningen 
ska vidare undersöka om nämnd tjänstepersonal upplever att de blir detaljstyrda 
av de förtroendevalda. Utredningen ska garantera tjänstepersonernas 
anonymitet och i sin helhet, från utformning till presentation, hanteras av den 
externa parten. 
 
Kommunens arbetsmiljöarbete styrs ytterst av arbetsmiljölagen med därtill 
hörande föreskrifter. För att omsätta lagstiftningen i aktiviteter under året, har 
HR tagit fram ett så kallat årshjul för uppfyllandet av kravet på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  Ur årshjulet kan utläsas vilka insatser chef, oavsett nivå eller 
placering, ska genomföra under året och hur de ska återrapporteras. De insatser 
som sker i organisationen rapporteras digitalt i ett särskilt system, ur vilket 
rapporter kan tas fram, för hela eller delar av organisationen.  Systemet har 
blivit fullt implementerat under år 2022.  
 
Under året genomförs en rad aktiviteter som tar sikte på att fånga upp signaler 
på brister eller ohälsa i organisationen, samt genomföra aktiviteter för att 
ständigt förbättra arbetsmiljön. Utöver den obligatoriska OSA-enkäten 
(organisatorisk och social arbetsmiljö) som medarbetarna svarar på, genomförs 
även medarbetarsamtal utifrån särskilt framtagen mall. Kommunens chefer 
arbetar med risk- och konsekvensanalyser, med tillhörande handlingsplaner, i 
samband med förändringar i verksamheten eller av förekommen anledning. HR 
har tagit fram APT-material som ska genomföras under året i samband med 
arbetsplatsträff. Ett tema är kränkande särbehandling.  
 
Utöver detta finns sedan många år en visselblåsarfunktion i vilken medarbetare 
anonymt kan rapportera missförhållanden. Kommunen genomför vidare, med 
viss regelbundenhet, en medarbetarenkät. Avslutningsvis finns i stora delar 
organisationen fackliga förtroendevalda som har rollen som skyddsombud.  
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Kommunen har idag ett flertal kanaler för att fånga upp tecken på ohälsa eller 
missförhållanden.  
 
Av skälen som nämns ovan saknas anledning att genomföra ytterligare 
undersökningar på det sätt som motionären yrkat.  
 

Underlag för beslut 

HR-chefens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Remiss – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Beslut Kf § 4/22 Motion om att utreda arbetsmiljön 

   

Beslutet skickas till: 
 
Kommunfullmäktige  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-12-20 
Dnr: KS 2022/00057   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kommunledningen 
Susanne Wirdemo, kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om att utreda arbetsmiljön  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) har i motion den 22 januari 2022 yrkat att arbetsgivaren 
med stöd av extern part ska låta utreda arbetsmiljön för kommunens 
tjänstepersonal, för att ta reda på om dessa ”upplever att de blir illa behandlade 
av förtroendevalda och om det förekommer en tystnadskultur”. Utredningen 
ska vidare undersöka om nämnd tjänstepersonal upplever att de blir detaljstyrda 
av de förtroendevalda. Utredningen ska garantera tjänstepersonernas 
anonymitet och i sin helhet, från utformning till presentation, hanteras av den 
externa parten. 
 
Kommunens arbetsmiljöarbete styrs ytterst av arbetsmiljölagen med därtill 
hörande föreskrifter. För att omsätta lagstiftningen i aktiviteter under året, har 
HR tagit fram ett så kallat årshjul för uppfyllandet av kravet på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete.  Ur årshjulet kan utläsas vilka insatser chef, oavsett nivå eller 
placering, ska genomföra under året och hur de ska återrapporteras. De insatser 
som sker i organisationen rapporteras digitalt i ett särskilt system, ur vilket 
rapporter kan tas fram, för hela eller delar av organisationen.  Systemet har 
blivit fullt implementerat under år 2022.  
 
Under året genomförs en rad aktiviteter som tar sikte på att fånga upp signaler 
på brister eller ohälsa i organisationen, samt genomföra aktiviteter för att 
ständigt förbättra arbetsmiljön. Utöver den obligatoriska OSA-enkäten 
(organisatorisk och social arbetsmiljö) som medarbetarna svarar på, genomförs 
även medarbetarsamtal utifrån särskilt framtagen mall. Kommunens chefer 
arbetar med risk- och konsekvensanalyser, med tillhörande handlingsplaner, i 
samband med förändringar i verksamheten eller av förekommen anledning. HR 
har tagit fram APT-material som ska genomföras under året i samband med 
arbetsplatsträff. Ett tema är kränkande särbehandling.  
 
Utöver detta finns sedan många år en visselblåsarfunktion i vilken medarbetare 
anonymt kan rapportera missförhållanden. Kommunen genomför vidare, med 
viss regelbundenhet, en medarbetarenkät. Avslutningsvis finns i stora delar 
organisationen fackliga förtroendevalda som har rollen som skyddsombud.  
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Kommunen har idag ett flertal kanaler för att fånga upp tecken på ohälsa eller 
missförhållanden.  
 
Av skälen som nämns ovan saknas anledning att genomföra ytterligare 
undersökningar på det sätt som motionären yrkat.  
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
HR-chefens tjänsteskrivelse – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Remiss – Motion om att utreda arbetsmiljön 
 
Beslut Kf § 4/22 Motion om att utreda arbetsmiljön 

   

Beslutet skickas till: 
 
Kommunfullmäktige  



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 6                                                   Dnr 2022/00317 

Motion om planering för elavbrott 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om planering för elavbrott anses vara 
besvarad. 

Bakgrund 

Miljöpartiet har via Mats Karlsson gett lämnat en motion med följande förslag: 

* att kommunen snabbt genomför planering för korta och långa strömavbrott 

* att kommunala verksamheter har en plan så att strömavbrott ger så liten påverkan 
på verksamheten som möjligt 

* att kommunen informerar om planeringen så att medborgarna vet vad som kan 
förväntas och hur de kan bidra med kunskap och förslag. 

Kommunen följer i sin grupp för beredskap och omvärldsbevakning löpande 
situationen kring elförsörjningen. Planering för elavbrott i kommunens verksamheter 
finns sedan tidigare och har aktualiserats med anledning av rådande läge. Viss 
kompletterande planering pågår. 

Planering för så kallad manuell frånkoppling finns vid VänerEnergi. Information 
kring vem eller vilka som berörs av en manuell frånkoppling samt kommunens risk- 
och sårbarhetsanalysen är sekretessbelagd, men de delar som berör allmänheten 
beskrivs på kommunens hemsida. Om ytterligare information blir aktuell kommer 
även den kommuniceras i lämplig kanal.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Elförsörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller samhällets framtida 
utveckling mot en fossilfri framtid. 

Bedömning ur social dimension 

Välstånd och utveckling är sociala aspekter som är beroende av energiförsörjning. El 
kan idag också betraktas som avgörande för livsuppehället i städer där alternativ till 
elen i stort sett saknas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Energi representerar ett stort värde i världshandeln och en stadig försörjning till 
produktionsanläggningar är en nödvändighet för att inte förluster ska uppstå när det 
gäller såväl pengar som produktionsutrustning m.m. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag KSAU 2022-12-21 § 340 Motion om planering för elavbrott 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering för elavbrott 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering för 
elavbrott 

Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 

Beslut Kf § 60 2022 Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Stabschefen 
Tekniska chefen 
Säkerhetschefen 
VänerEnergi 
 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 340                                                   Dnr 2022/00317 

Svar på motion om planering för elavbrott 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om planering för elavbrott anses vara 
besvarad. 

Bakgrund 

Miljöpartiet har via Mats Karlsson gett lämnat en motion med följande förslag: 

* att kommunen snabbt genomför planering för korta och långa strömavbrott 

* att kommunala verksamheter har en plan så att strömavbrott ger så liten påverkan 
på verksamheten som möjligt 

* att kommunen informerar om planeringen så att medborgarna vet vad som kan 
förväntas och hur de kan bidra med kunskap och förslag. 

Kommunen följer i sin grupp för beredskap och omvärldsbevakning löpande 
situationen kring elförsörjningen. Planering för elavbrott i kommunens verksamheter 
finns sedan tidigare och har aktualiserats med anledning av rådande läge. Viss 
kompletterande planering pågår. 

Planering för så kallad manuell frånkoppling finns vid VänerEnergi. Information 
kring vem eller vilka som berörs av en manuell frånkoppling samt kommunens risk- 
och sårbarhetsanalysen är sekretessbelagd, men de delar som berör allmänheten 
beskrivs på kommunens hemsida. Om ytterligare information blir aktuell kommer 
även den kommuniceras i lämplig kanal.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Elförsörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller samhällets framtida 
utveckling mot en fossilfri framtid. 
 

Bedömning ur social dimension 

Välstånd och utveckling är sociala aspekter som är beroende av energiförsörjning. El 
kan idag också betraktas som avgörande för livsuppehället i städer där alternativ till 
elen i stort sett saknas. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Energi representerar ett stort värde i världshandeln och en stadig försörjning till 
produktionsanläggningar är en nödvändighet för att inte förluster ska uppstå när det 
gäller såväl pengar som produktionsutrustning m.m. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-12-21 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering för elavbrott 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering för 
elavbrott 

Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 

Remiss – Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 

Beslut Kf § 60 2022 Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 

 

  

Beslutet skickas till: 

 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Stabschefen 
Tekniska chefen 
Säkerhetschefen 
VänerEnergi 





 

Kommunfullmäktige 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Sida 16 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 60 Dnr 2022/00009 

Anmälan av nya motioner 
  

Motion om planering för elavbrott till kommunala 
verksamheter (KS 2022/317) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunen ska genomföra planering för korta och långa strömavbrott samt 
att kommunala verksamheter har en plan så att strömavbrott ger en så låg 
påverkan som möjligt på verksamheterna. 

Vidare föreslås att kommunen ska informera medborgarna om planeringen så 
att de vet vad som förväntas av dem och ges möjlighet att bidra med kunskap 
och förslag. 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt   



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-12-07 
Dnr: KS 2022/00317   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Niklas Brandt, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om planering för elavbrott 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om planering för elavbrott anses 
vara besvarad. 

Bakgrund 

Miljöpartiet har via Mats Karlsson gett lämnat en motion med 

följande förslag: 

 att kommunen snabbt genomför planering för korta och långa 

strömavbrott 

 att kommunala verksamheter har en plan så att strömavbrott 

ger så liten påverkan på verksamheten som möjligt 

 att kommunen informerar om planeringen så att medborgarna 

vet vad som kan förväntas och hur de kan bidra med kunskap 

och förslag. 

Kommunen följer i sin grupp för beredskap och omvärldsbevakning 

löpande situationen kring elförsörjningen. Planering för elavbrott i 

kommunens verksamheter finns sedan tidigare och har aktualiserats 

med anledning av rådande läge. Viss kompletterande planering pågår. 

Planering för så kallad manuell frånkoppling finns vid VänerEnergi. 

Information kring vem eller vilka som berörs av en manuell 

frånkoppling samt kommunens risk- och sårbarhetsanalysen är 

sekretessbelagd, men de delar som berör allmänheten beskrivs på 

kommunens hemsida. Om ytterligare information blir aktuell kommer 

även den kommuniceras i lämplig kanal.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Elförsörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller 

samhällets framtida utveckling mot en fossilfri framtid. 

Bedömning ur social dimension 

Välstånd och utveckling är sociala aspekter som är beroende av 

energiförsörjning. El kan idag också betraktas som avgörande för 

livsuppehället i städer där alternativ till elen i stort sett saknas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Energi representerar ett stort värde i världshandeln och en stadig 

försörjning till produktionsanläggningar är en nödvändighet för att 

inte förluster ska uppstå när det gäller såväl pengar som 

produktionsutrustning m.m. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Svar på motion om 

planering för elavbrott 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering 

för elavbrott 

Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 
 
Remiss – Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 
 
Beslut Kf § 60 2022 Motion om planering för elavbrott till kommunala 
verksamheter 

   

Beslutet skickas till:  
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Stabschefen 
Tekniska chefen 
Säkerhetschefen 
VänerEnergi  



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-12-20 
Dnr: KS 2022/00317   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Kommunledningen 
Susanne Wirdemo, kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om planering för elavbrott 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen om planering för elavbrott anses 
vara besvarad. 

Bakgrund 

Miljöpartiet har via Mats Karlsson gett lämnat en motion med 

följande förslag: 

 att kommunen snabbt genomför planering för korta och långa 

strömavbrott 

 att kommunala verksamheter har en plan så att strömavbrott 

ger så liten påverkan på verksamheten som möjligt 

 att kommunen informerar om planeringen så att medborgarna 

vet vad som kan förväntas och hur de kan bidra med kunskap 

och förslag. 

Kommunen följer i sin grupp för beredskap och omvärldsbevakning 

löpande situationen kring elförsörjningen. Planering för elavbrott i 

kommunens verksamheter finns sedan tidigare och har aktualiserats 

med anledning av rådande läge. Viss kompletterande planering pågår. 

Planering för så kallad manuell frånkoppling finns vid VänerEnergi. 

Information kring vem eller vilka som berörs av en manuell 

frånkoppling samt kommunens risk- och sårbarhetsanalysen är 

sekretessbelagd, men de delar som berör allmänheten beskrivs på 

kommunens hemsida. Om ytterligare information blir aktuell kommer 

även den kommuniceras i lämplig kanal.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Elförsörjning är en av de viktigaste faktorerna när det gäller 

samhällets framtida utveckling mot en fossilfri framtid. 

Bedömning ur social dimension 

Välstånd och utveckling är sociala aspekter som är beroende av 

energiförsörjning. El kan idag också betraktas som avgörande för 

livsuppehället i städer där alternativ till elen i stort sett saknas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Energi representerar ett stort värde i världshandeln och en stadig 

försörjning till produktionsanläggningar är en nödvändighet för att 

inte förluster ska uppstå när det gäller såväl pengar som 

produktionsutrustning m.m. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse – Svar på motion om planering 

för elavbrott 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse – Svar på motion om 

planering för elavbrott 

Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 
 
Remiss – Motion om planering för elavbrott till kommunala verksamheter 
 
Beslut Kf § 60 2022 Motion om planering för elavbrott till kommunala 
verksamheter 

 
   
 

Beslutet skickas till: 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Stabschefen 
Tekniska chefen 
Säkerhetschefen 
VänerEnergi  
 

  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschefen 
Stabschefen 
Tekniska chefen 
Säkerhetschefen 
VänerEnergi 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastragotaland   
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Samtliga kommuner och kommunala 
lantmäterimyndigheter i Västra Götalands 
län samt Lantmäteriet 

 
 

Beslut avseende gode män vid lantmäteriförrättningar 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar om antalet gode män per kommun i enlighet med 
bilaga 1 för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen ska bestämma antalet gode män vid fastighetsbildnings-
förrättningar. Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Den 
som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden 
eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år. 

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl 
tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruksfrågor. Antalet gode 
män som ska utses av respektive kommunfullmäktige framgår av bilaga 
1.  
 
Uppgifter om de gode män som utses ska skickas till Länsstyrelsen, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se och till Lantmäteriet, 
lantmateriet@lm.se. Av uppgiften ska framgå vilken sakkunskap den 
valde företräder.  
 
Vid information till Länsstyrelsen, ange detta ärendes diarienummer.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer vid kontakt med Länsstyrelsen. Du hittar numret 
uppe till höger på första sidan. 

 
Beslut  

Datum 
2022-10-28 
 

 

Diarienummer 
201-44865-2022 
 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:lantmateriet@lm.se


Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

2 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med handläggaren 
David Forsberg som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilagor 
Antalet gode män som ska utses per kommun 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Beslut  

2022-10-28  

3 (3) 

201-44865-2022 
  

 

 

Bilaga  

Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

 Kommun Tätort Jordbruk- 
och 
skogsbruk 

Ale 3 3  Lysekil 3 3  Uddevalla 4 3 

Alingsås 4 3  Mariestad 4 3  Ulricehamn 3 3 

Bengtsfors 3 3  Mark 4 3  Vara 3 3 

Bollebygd 3 3  Mellerud 3 3  Vårgårda 3 3 

Borås 5 4  Munkedal 3 3  Vänersborg 3 3 

Dals-Ed 3 3  Mölndal 6 4  Åmål 3 3 

Essunga 3 3  Orust 3 3  Öckerö 3 3 

Falköping 4 3  Partille 4 3 

Färgelanda 3 3  Skara 3 3 

Grästorp 3 3  Skövde 4 3 

Gullspång 3 3  Sotenäs 3 3 

Göteborg 3 4  Stenungsund 3 3 

Götene 3 3  Strömstad 3 3 

Herrljunga 3 3  Svenljunga 3 3 

Hjo 3 3  Tanum 3 3 

Härryda 3 3  Tibro 3 3 

Karlsborg 3 3  Tidaholm 3 3 

Kungälv 4 3  Tjörn 3 3 

Lerum 4 3  Tranemo 3 3 

Lidköping 4 4  Trollhättan 4 3 

Lilla Edet 3 3  Töreboda 3 3 
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