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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 305                                                   Dnr 2022/00013 

Budget 2023 för Mariestads kommun med plan för 2024 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av kommunfaktorn i taxa enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) görs från 0,85 till 1,0 i Mariestads kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2023 samt flerårsplan för åren 2024-
2025 i enlighet med majoritetens förslag. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta 
och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 2 600 000 000 kronor. 

4. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina kommunala bolag 
för 2023:  

a. Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 850 000 000 kronor 

b. VänerEnergi AB 375 000 000 kronor 

5. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag och administrativ avgift till sina 
kommunala bolag 

a. Räntepåslag 2023 för VänerEnergi AB fastställs till 0,30 procent av bolagets 
nyttjade utlåningsram. 

b. Räntepåslag 2023 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,59 
procent av bolagets nyttjade utlåningsram. 

c. Administrativ avgift 2023 fastställs till 0,06 procent av bolagens nyttjade 
utlåningsram. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta 
lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2023. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26 kronor 

8. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten 
2023 för tekniska justeringar vilket avser tillkommande kapitalkostnader, 
demografifördelning, internränta, po-pålägg samt förändringar som påverkas av 
taxeintäkter.  

9. Kommunfullmäktige beslutar att HR-chefen får i uppdrag att föra om budgeten för 
riktade insatser till berörda nämnder under år 2023.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får rätt att införa internhyror 
inom kommunens verksamheter samt att omfördela budget mellan nämnder.  

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att om yttre faktorer kommer att påverka kommunens 

ekonomiska förutsättningar markant under år 2023 ska det ges möjlighet till nytt 
budgetbeslut i kommunfullmäktige. 
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Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Bakgrund 

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. Enligt 
mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens ledningsgrupp och 
överlämnas till den politiska beslutsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj att 
revidera tidsplanen för budgetprocessen. Anledningen var att flera väsentliga 
förutsättningar var osäkra. Därmed flyttades budgetbeslutet från kommunfullmäktige i juni 
till november. Överlämning genomfördes den 26 oktober 2022.  

Budgeten utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål för mandatperioden plus ett år in 
i nya mandatperioden.  

Det ekonomiska läget i omvärlden och i Sverige är mycket oroligt. Detta bidrar 

till att budget 2023 omfattas av flera osäkerheter. Det finns stora osäkerheter i 

inflation, räntekostnader och energikostnader mm. Detta medför att det 

eventuellt kommer att krävas nytt budgetbeslut under 2023 för att fördela om 

budgeten till nämnder.  

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) visar att det årliga skatteunderlaget 

kommer att vara -2,7 %, vilket medför att medel från resultatutjämningsreserven 

(RUR) kan nyttjas för att utjämna en nedgång i konjunkturcykeln. Kommunens 

budgeterade resultat är mycket svagt och osäkert vilket medför att det finns en 

möjlighet att RUR:en kommer att nyttjas för att eventuellt förklara ett negativt 

resultat 2023. Det är viktigt att beakta att detta endast gäller under 2023 för att 

anpassa verksamheten till 2024. 

Taxa enligt plan- och bygglagen (2010:900), är idag 0,85. Enligt SKR rekommenderas 
storleken på kommunfaktorn att ligga på 0,8 vid färre invånare än 20 000, 1,2 vid fler än 
50 000 invånare och 1 vid invånarantal däremellan. Mariestads kommun har i dag ett 
invånarantal närmare 25 000 invånare och behöver därmed ha en faktor på 1,0. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Mål och budget för 2023 och plan 2024-2025 omfattas av Agenda 2030 vilket 

tydliggörs i de aktiviteter som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. 

Bedömning ur social dimension 

Mål och budget för 2023 och plan 2024-2025 omfattas av 

arbetsgivarperspektivet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om fem 
övergripande mål som anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen - ett utifrån det 
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finansiella perspektivet och fyra utifrån det samhälleliga uppdragets perspektiv. För att 
uppnå en god ekonomisk hushållning ska dessa uppnås under mandatperioden + 1 år in i 
nya mandatperioden. 

Budget 2023 har ett lågt resultat men utifrån tidigare goda årsresultat finns det en möjlighet 
till ett lägre resultat och därmed uppnås en god ekonomisk hushållning i det finansiella 
målet över perioden.  

Behandling på sammanträdet 

Malin Olsson Lundqvist (M)och Henrik Andersson (M) tillstyrker majoritetens 
förslag till budget. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp majoritetens förslag till beslut med 
Malin Olsson Lundqvists (M) och Henrik Anderssons (M) tillstyrkanden och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 
(Ekonomichef, Christina Olsson) 
(Samtliga nämnder (via nämndsekr.)) 
(Samtliga förvaltningschefer) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 306                                                   Dnr 2018/00380 

Detaljplan för del av Marieholm 1:10 och del av Marieholm 1:13 
(3), Gummerstad, Mariestads kommun 
  

Arbetsskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för del av 
Marieholm 1:10 och del av Marieholm 1:13 (3), Gummerstad, Mariestads 
kommun ska skickas ut för samråd. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta bort punkterna b1 och p1 i 
plankartan i detaljplanen. 

3. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att utöka 
höjden på höghusen inom detaljplanen. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2019, Ks § 18/19, om positivt 
planbesked för ansökan om detaljplan för del av Marieholm 1:10, Sandviken, 
Mariestads kommun samt att ge planenheten i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för detsamma. Bakgrunden till planuppdraget är dels kommunens 
översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram 2017-2025, dels en ansökan om 
planbesked från Mariehus Fastigheter AB den 26 oktober 2018. Ansökan avsåg 31 
enplans radhus om cirka 85 kvm boarea placerade i nära anslutning till 8:e hålet på 
Mariestads golfbana, strax söder om Gummerstadsvägen.  

Syftet med detaljplanen är i enlighet med översiktsplanen att möjliggöra för naturnära 
bostadsbebyggelse i småhus och flerbostadshus mellan Mariestads golfbana och 
kriminalvårdsanstalten Rödjan. Befintliga natur- och rekreationsvärden ska utnyttjas 
och byggas vidare på. Exploateringen ska anpassas efter översvämningsrisker 
kopplade till såväl höjda vattennivåer i Vänern som kraftiga skyfall. 

Förslaget till detaljplan möjliggör upp till cirka 350 nya bostäder i blandad form. 
Planområdet omfattar knappt cirka tolv hektar mark och ligger i direkt anslutning till 
Mariestads golfbana. Det är beläget utmed Gummerstadsvägen, ett par kilometer 
väster om Mariestads stadskärna och cirka 200 meter söder om Vänerns strandkant. 

 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900), då planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av staden och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts vilket uttryckts genom att allmänna platser för natur 
avsatts i planen. Dessa markområden kan användas för rekreation, utevistelse och 
lek. Vidare fungerar dessa även som spridningskorridorer för djur- och växtliv samt 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 7 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

för att kunna säkerställa nödvändiga åtgärder som ska hindra översvämning på 
planområdet. Planområdets lokalisering med cykelavstånd till centrum, skola med 
mera främjar hållbar mobilitet.  

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av staden och möjliggör nya bostäder för nya och 
befintliga kommuninvånare. I planen har allmänna platser för natur lagts ut för att 
upprätthålla en grönstruktur i området som ska kunna användas för utevistelse, 
rekreation med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen är inte ännu fastställd. Kostnader för 
genomförande har tagits fram med riktpriser (2020) för gata, natur och VA-ledningar 
samt en förstudiekalkyl (2022) för vallen. Kostnader utifrån dessa uppgår till cirka 1 
000 kr/m2 för gata och 70 kr/m2 för natur, 5 500 kr/m med serviskostnad på 
omkring 10 000 kr per servis för VA-ledningar samt 2,5 miljoner kr för vall. I 
samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker kommer planenheten 
få intäkter i form av planavgifter. Viss kvartersmark bedöms även kunna markanvisas 
varpå kommunen får intäkter för detta.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2022-11-09 

Protokollsutdrag Ks § 18/19 

Plankarta med bestämmelser (samrådshandling) 

Planbeskrivning (samrådshandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-09-09 

PM – Geoteknik 

Arkeologisk utredning 

Dagvattenutredning 

Översvämningsutredning 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Naturvärdesinventering  

Häckfågelinventering 

  

Expedieras till: 
Planchef, Adam Johansson 
Planarkitekt, August Eriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 307                                                   Dnr 2020/00432 

Samråd rörande faunapassager på E20 sträckan Hasslerör-
Vallsjön 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande synpunkter på 
Trafikverkets remiss ”E20 Faunapassager Hasslerör – Vallsjön, i Mariestad och 
Gullspångs kommuner i Västra Götalands län”: 

Kommunen ser positivt på åtgärder för att minska viltolyckorna längs med E20. 

Uppsättning av nya viltstängsel eller andra åtgärder vid Göta Kanal får inte påverka 
rörelsefriheten för besökare längs med kanalen negativt.  

Vid anläggning av nya färister eller andra åtgärder där enskilda vägar eller 
samfälligheter berörs, förutsätter kommunen att en tydlig dialog förs med respektive 
sakägare.     

Beslutet ska vara Trafikverket till handa senast den 23 december 2020.  

Bakgrund 

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder för att minska viltolyckorna på E20. 
Förslaget berör sträckan mellan Hasslerör i Mariestads kommun och Vallsjön i 
Gullspångs kommun. Trafikverket önskar synpunkter innan den 15 december 2020. 
Lokaliseringsutredningen kommer att ligga till grund inför planerad vägplans 
samrådshandling.  

Regeringen gav 2012 trafikverket i uppdrag att anpassa transportinfrastrukturen till 
den grönainfrastrukturen. Det innefattar bland annat att befintliga vägars 
barriäreffekter för vilt.  

Utredningen ger ett antal förslag på sträckor och där nytt viltstängsel bör sättas upp 
och väganslutningar till E20 där färist bör anläggas. Berörda sträckor är i höjd med 
Lyrestad och vid Högborna vid kommunens nordöstra gräns.  

Trafikverket bedömer att ett genomförande av föreslagna åtgärder kommer att 
minska viltolyckorna den berörda sträckan med 50 procent jämfört med idag. Totalt 
beräknas samtliga åtgärder på det befintliga vägnätet uppgå till 7 miljoner kronor.  

Planenheten har begärt och beviljats förlängd svarstid. Arbetsutskottets beslut ska 
vara Trafikverket tillhanda senast den 23 december 2020.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-23 
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Lokaliseringsutredning PM, skisshandling för E20 faunapassager Hasslerör – 
Vallsjön 

Naturvärdesinventering  

Faunauppföljning  

Samrådsredogörelse  

Missiv 

Bekräftelse på förlängd svarstid  

  

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt 
Planchef, Adam Johansson 
Trafikverket 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 10 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 308                                                   Dnr 2022/00266 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, arbetsutskott och 
kultur- och fritidsberedning 2023 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelse och 
kultur- och fritidsberedning fastställas enligt upprättat förslag. 

Bakgrund 

Förslag 

Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelse, 
kultur- och fritidsberedning. 

Arbetsutskott Kommunstyrelse Kultur- och fritidsberedning 

2023-01-11 2023-01-16 2023-01-23 

2023-01-24 2023-02-13 2023-03-28 

2023-02-08 2023-02-20 2023-05-02 

2023-02-22 2023-03-13 2023-05-23 

2023-03-08 2023-04-11      
(Tisdag pga annandag påsk) 

2023-08-29 

2023-03-22 2023-04-17 2023-10-03 

2023-04-05 2023-05-15 2023-11-21 

2023-04-19 2023-06-05  

2023-05-10 2023-08-21  

2023-05-24 2023-09-11  

2023-06-07 2023-10-16  

2023-06-21 2023-10-23  

2023-08-16 2023-11-13  

2023-08-30 2023-12-04  

2023-09-06   

2023-09-20   

2023-10-04   

2023-10-11   

2023-10-25   

2023-11-08   

2023-11-22   

2023-12-06   

2023-12-20   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag, med tillägg av möten för bland 
annat bokslutsdag, budgetträff och delårsbokslut. Sammanträdesdag är onsdag med 
start klockan 08:00 i lokal Torsö. Undantag tisdagen den 11 april på grund av 
infallandet av annandag påsk. Lokal kan vid behov komma att ändras.  
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens sammanträden har under 2022 genomförts på onsdagar, en och 
en halv vecka innan fullmäktiges sammanträde. Nu föreslås en återgång till måndagar 
med start klockan 14.00 i lokal Vänersalen. 

Kultur- och fritidsberedning 

Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar med start klockan 13.30 i 
lokal Hovden. Lokal kan vid behov komma att ändras. 

Övrigt 

Forumet för dialog och beredning av frågor inför kommunalförbundet samt dialog 
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier (politiska 
styrgrupper) förslås fastställas senare när kommunalförbundets tider för presidie- och 
direktionsmöten för 2023 är fastställda. Dessa dialogmöten, cirka åtta tillfällen, 
kommer att förläggas i anslutning till arbetsutskottets ordinarie sammanträden med 
start klockan 13.00. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Flödesschema - ärendeprocessen 2023 för kultur- och fritidsberedningen 
Flödesschema - ärendeberedningsprocessen 2023 ksau, ks och kf 
Förslag på sammanträdesdagar för de olika nämnderna 
Ärendeinnehåll till respektive sammanträde 2023 

  

Kommunstyrelsen 
(Expedieras till:) 
(Samtliga nämnder (via nämndsekreterarna)) 
(Samtliga förvaltningschefer) 
(Kultur- och fritidsavdelningen) 
(VänerEnergi) 
(Mariehus) 
(Revisionen) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 309                                                   Dnr 2022/00417 

Arkivering av digitala handlingar och elektroniska underskrifter 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av arkivmyndighet att fysiska 
originalhandlingar som scannats och bevaras i e-arkivet får gallras, och att de 
digitala versionerna av handlingarna anses vara original. Handlingar som enligt 
lag måste undertecknas fysiskt ska dock fortsatt arkiveras analogt. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar som undertecknats elektroniskt ska 
bevaras i e-arkivet. 

3. Besluten gäller från och med 1 januari 2023.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, KS 2019/363, att införa ett e-
arkiv i kommunen för att kunna upprätthålla den digitala utvecklingen av allmänna 
handlingar. De flesta handlingar som upprättas och inkommer till kommunen är 
digitalt uppförda handlingar. En del handlingar inkommer fortfarande fysiskt men 
scannas in i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem för diarieföring för 
att få en komplett ärendeakt. Ärendeakten skrivs idag ut och bevaras i fysiska 
arkivlådor.  

När e-arkivet finns på plats kan kommunen upphöra med utskrift av allmänna 
handlingar för arkivering. Handlingar som enligt lag ska signeras fysiskt måste dock 
även fortsättningsvis bevaras i det fysiska arkivet. Varje verksamhet ansvarar för att 
utreda vilka handlingar som även fortsatt behöver sparas i fysisk form en viss tid 
efter scanning, för bevisvärde eller av andra skäl, vilket ska noteras i tillhörande 
nämnds dokumenthanteringsplan.  

Riksarkivet har rekommendationer för långtidsbevarande av digitala dokument som 
innebär att handlingar ska bevaras i filformatet PDF/A-1. Innan kommunen hittar 
ett sätt att uppfylla dessa rekommendationer behöver handlingar som kräver en 
underskrift och ska bevaras sparas i två exemplar i e-arkivet. Ett exemplar i PDF/A-1 
där den elektroniska underskriften inte går att verifiera och ett exemplar i annat PDF-
format som går att verifiera.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Beslutet innebär minskade kostnader eftersom färre handlingar kommer att skrivas 
ut.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Beslutet innebär en minskad miljöpåverkan eftersom färre handlingar kommer att 
skrivas ut. Handlingar som kan undertecknas elektroniskt kan även medföra 
minskade utsläpp genom ett minskat antal resor. 

Bedömning ur social dimension 

Beslutet bedöms inte få någon större påverkan ur den sociala dimensionen. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Arkivariens tjänsteskrivelse, 2022-11-15 

Protokollsutdrag Ks § 363/19 

  

Kommunstyrelsen 
(Expedieras till:) 
(Samtliga förvaltningschefer) 
(Digitaliseringsstrateg, Maria Nilsson) 
(Arkivarie, Jessica Green) 
(Administrativ chef, Malena Lundberg) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 310                                                   Dnr 2022/00234 

Motion om att tillsätta fler utredningar för att stärka 
vårdpersonals och vårdtagares mående 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess angivna förslag för 
uppföljning redan hanteras aktivt inom äldre- och omsorgsförvaltningen. 

Bakgrund 

Rita Holmblad (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag om att 
det ska tas fram en kostnadsanalys för återinförande av bemanningsenheten. Vidare 
föreslås utredning om chefhierarkin kan omorganiseras för att innefatta ett mindre 
antal mellanchefer. Slutligen föreslås att en enkätundersökning ska genomföras bland 
kommunens vårdanställda och deras inställning till deltidsanställning i förhållande till 
heltidsanställning.  

Det finns ett pågående uppdrag från socialnämnden om att redovisa hur det nya 
rekryteringsarbetet fungerar samt hur verksamheten säkerställer att ny personal får en 
bra introduktion till sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Arbetet med uppdraget 
har påbörjats och kommer redovisas i socialnämnden. En kostnadsanalys för ett 
återinförande av bemanningsenhet kommer att genomföras efter att en utvärdering 
visar att ett återinförande är eftersträvansvärt.  

Ett arbete med att omorganisera sektor stöd och omsorg har pågått under 2022 och 
har resulterat i att två förvaltningar har bildats: en socialförvaltning och en äldre-och 
omsorgsförvaltning. Syftet med omorganisationen har bland annat varit att säkra 
informationsflödet. Ändringen trädde i kraft den 1 september i år samtidigt som ny 
förvaltningschef för äldre-och omsorgsförvaltningen tillträdde sin tjänst. Arbetet 
kommer att fortsätta inom och mellan förvaltningarna med mål att trygga och säkra 
informationsflödet samt att stärka förvaltningarnas möjlighet till styrning och 
ledning. Arbetet är påbörjat.  

Vid införandet av heltidsresan gjordes en enkätundersökning av arbetsgivaren i 
samarbetet med fackförbundet Kommunal. Behovet av uppföljning av heltidsresan 
är identifierad av den nya förvaltningschefen, som ser över hur uppföljningen ska 
göras på bästa sätt i det pågående processarbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande 
organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet.  

Bedömning ur miljömässig dimension  

Ingen påverkan.  
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Bedömning ur social dimension  

En väl fungerande verksamhet ger de personer som kommer i kontakt med 
nämndens verksamheter en god vård och omsorg. En god arbetsmiljö bidrar till att 
medarbetare ges förutsättningar att bedriva en god och säker vård och omsorg. Det 
bidrar även till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

Protokollsutdrag Sn § 100/22 

Avdelningschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-05  

Motionen 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 311                                                   Dnr 2022/00392 

Avgifter för tillsyn och rengöring (sotning) inom 
Räddningstjänsten Skaraborg  
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt 
modell för uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 
Skaraborg. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa befintlig timtaxa för år 2022, 

taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. 

Bakgrund 

Enligt nuvarande riktlinjer gällande taxa för myndighetsutövning är uppräkning av 
timtaxan delegerad från respektive medlemskommun till Direktionen att fatta beslut 
om. Uppräkning av taxan ska göras med Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 
som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). PKV för 2023 är 5,8 
procent i september 2022. Timtaxan för 2022 är 966 kronor och efter uppräkning 
med 5,8 procent är timtaxan för 2023 1 022 kronor.  

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, 
taxekonstruktion samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett 
behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning 
gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få bättre 
kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade.  

Samtliga nuvarande och tillkommande medlemskommuner har, sedan tidigare 
fastställda taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll som är antagna av respektive 
kommunfullmäktige och sedan har räknats upp årligen av respektive tidigare 
räddningstjänst enligt fastställ delegation. Det finns ingen anledning att ompröva 
dessa då de grundar sig i upphandlingar och pågående tjänstekoncessioner med 
gällande avtal som fortsätter under kommande år. Då ansvaret för sotning 
(rengöring) och brandskyddskontroll för respektive medlemskommun är delegerat till 
förbundet finns det en indirekt påverkan av verksamheten i en kommun på övriga 
kommuner, ex. kan påverkan ske om entreprenör inte uppfyller sitt åtagande. Av 
denna anledning är det viktigt att samtliga medlemskommuner i förbundet har 
vetskap om taxor, taxekonstruktioner samt modeller för uppräkning av taxor gällande 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i övriga medlemskommuner. Mot 
bakgrund av detta antas samtliga befintliga taxor, taxekonstruktioner samt modeller 
för uppräkning av taxor gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på 
nytt av respektive kommunfullmäktige för sin kommun.  
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Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket 
innebär att avgifterna fastställs av direktionen och sedan skickas för antagande till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Yttrande från tekniska nämnden 

Som ett led i beredningen av ärendet har tekniska nämnden givits möjlighet att lämna 
yttrande rörande eventuella ekonomiska konsekvenser av uppräkningen av avgifterna i 
fråga. Tekniska nämnden har lämnat yttrande enligt följande: 

”Tekniska nämndens har tagit del av handlingarna gällande avgifter för tillsyn och  
rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg och har följande att yttra:  
 

 Taxa för RÖS myndighetsutövning belastar det objekt och den verksamhet där 
tillsynen sker. Tekniska förvaltningen har endast ett fåtal egna objekt varför den 
ekonomiska konsekvensen blir försumbar.  

 

 Taxa för rengöring och (sotning) och brandskyddskontroll gäller redan för 2022. Nästa 
höjning sker tidigast april 2023. Utan att veta vad prisindex kommunal verksamhet 
(PKV) blir för april/maj 2023 gör tekniska förvaltningen bedömningen att den 
ekonomiska konsekvensen blir försumbar.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 138/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Protokollsutdrag RÖS § 106/22 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Tekniska nämnden) 
(Räddningstjänsten Skaraborg) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 312                                                   Dnr 2022/00396 

Ansökan om fortsatt förtroende som borgerlig vigselförrättare 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Länsstyrelsen förnyar Lotta Hjobergs 
förordnande som borgerlig vigselförrättare i Mariestads kommun över nästa 
mandatperiod. 

Bakgrund 

Lotta Hjoberg har inkommit med en ansökan om att fortsatt få bli förordnad till 
borgerlig vigselförrättare i Mariestad. Hjoberg bor i Mariestad och arbetar som 
förvaltningschef för sektor vård och omsorg i Lidköpings kommun.  

Det är Länsstyrelsen som enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken (1978:230) förordnar 
borgerliga vigselförrättare. En person som önskar bli borgerlig vigselförrättare kan 
själv ansökan om att bli förordnad för uppdraget. Ansökan ska primärt ställas till 
Länsstyrelsen. Innan Länsstyrelsen fattar sitt beslut bereds alltid kommunen tillfälle 
att yttra sig över inkommen ansökan. Kommunen har även möjlighet att lämna egna 
förslag på vigselförrättare som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.  

För att erhålla en snabbare beslutsprocess har Länsstyrelsen meddelat att en ansökan 
från den enskilde också kan skickas direkt till kommunen som då har möjlighet att 
yttra sig över ansökan och därefter skicka in ansökan med tillhörande yttrande till 
Länsstyrelsen.   

Underlag för beslut 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-11-11 

Ansökan från Lotta Hjoberg, daterad 2022-11-02 

  

Expedieras till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Lotta Hjoberg 
Administrativ chef, Malena Lundberg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 313                                                   Dnr 2022/00002 

Handlingar att anmäla  
  

Arbetsskottets beslut 

Arbetsutskottet finner handlingarna anmälda. 

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. City Mayor Mykhailo Positko 
Brev till kommundirektören med vädjan om bistånd. 

2. Skaraborgs-, Värmlands- och Vänern Väst dalslandskanalsbåtförbund 
Begäran om att verka för en polisbåt i Vänern. 

3. Migrationsverket 
Information om nytt förslag på kommunantal 2023. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 314                                                   Dnr 2022/00003 

Inbjudningar  
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda. 

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Kristinehamns kommun 
Inbjudan till konferens på temat Morgondagens Totalförsvar. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 315                                                   Dnr 2022/00004 

Information 
  

Kommundirektörens information 

 Mervärdesskatt 

Kommundirektören informerar om arbetet med mervärdesskatt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 316                                                   

Rapporter 
  

Arbetsskottets beslut 

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 317                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Styrgrupp etableringsfrågor 

Kommundirektören ges i uppdrag att utreda hur kommunen ska organisera arbetet 
framgent gällande stora etableringar i kommunen. Styrgruppen ska ledas av 
kommundirektören och bestå av en blandning mellan tjänstepersoner och 
förtroendevalda. 

Styrgrupp skollokalsutredningen 

Kommundirektören ges i uppdrag att skapa en ny styrgrupp för utredning av skollokaler. 

Tidsplan och projektgrupp för reningsverket 

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en tidsplan samt tillsätta en projektgrupp för 
utbyggnaden av reningsverket. 

Ouppklarade hyrestvister 

Kommundirektören ges i uppdrag att lämna en redogörelse rörande statusen på de 
hyrestvister kommunen för närvarande befinner sig i. 

Dokument för värdegrundsarbete 

Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för Mariestads 
kommun. 

Motionsbehandling/Medborgarförslag 

Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa en skyndsam hantering av liggande 
motioner och medborgarförslag. 

Fördjupad översiktsplan för Mariestads kommun 

Kommundirektören ges i uppdrag att starta arbetet med att ta fram ett reviderat förslag på 
fördjupad översiktsplan för Mariestads kommun. Alternativt kan förslag på tematiska 
tillägg för befintlig översiktsplan tas fram. 

  

 

 


