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Kommunstyrelsen 

Ks § 172                                                   Dnr 2022/00059 

Medborgarförslag om att arrangera ett jubileumsfirande 
"Mariestad 440 år" 2023 
  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

2. Sedan 400-årsjubileet 1983 har staden inte firats officiellt på jämna tiotalsår vilket 
motiverar avslaget. Vidare konstateras att den i förslaget tänkta positiva 
stimulering för föreningar, näringsliv och boende anses vara uppfylld genom 
riklig förekomst av evenemang igen efter pandemin. 

Bakgrund 

En medborgare i Mariestads kommun har lämnat ett medborgarförslag i vilket det 
föreslås att Mariestads kommun nästa år 2023, ska anordna firande med anledning av 
440-årsjubileum. Förslagsställaren menar att ett sådant firande skulle vara ett led i att 
boende, förenings- och näringsliv ska få något mer positivt att tänka på och 
stimuleras av efter pandemin. 

Förutsättningar  

1983 firade Mariestad 400 år som stad, vilket firades omfattande under hela 
jubileumsåret. Sedan dess har inga större firanden gått av stapeln oavsett jämna tiotal.  

Förslagsställaren menar att ett stort jubileum efter den långa pandemitiden skulle 
bidra till positivitet för både allmänhet, föreningar och företag som skulle stimuleras.  

Efter pandemin har evenemangskalendern i kommunen raskt fyllts på och erbjuder 
både stora och små evenemang inom exempelvis musik-, sport-, teater- och 
konstgenren. Det råder ingen brist på tillfällen för Mariestadsbor och besökare att 
hitta positiva tillfällen att stimuleras och umgås. Idérikedomen och initiativen är stora 
och många för att ständigt hitta på nya evenemang både hos föreningslivet och hos 
företagen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett jubileumsfirande innebär märkbara insatser både genom personella och 
ekonomiska resurser. Beroende på firandets omfattning och karaktär skulle det kunna 
bidra till inkomster för näringslivet.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Näringslivsenheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  
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Bedömning ur social dimension 

Ett jubileumsfirande skulle kunna innebära tillfällen att mötas och umgås i sociala 
sammanhang för många medborgare. Både i planerings- och genomförandefasen 
liksom under själva firandet, då flera grupperingar och konstellationer skulle behöva 
sättas i gång för att få tillstånd firande i den omfattningen som förslagsställaren 
föreslår. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 275/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Medborgarförslag om att arrangera ett jubileumsfirande "Mariestad 440 år" 2023 

  

Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt) 
(Näringslivschef, Peter Jonsson) 
(Näringslivsutvecklare, Anna Söderman) 

(Förslagsställaren) 





Interpellation 

Från Britta Wänström (V) till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Abrahamsson (M) gällande:    

Utdragen beredning av Motion om att ge en samlad 
redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden 

Den 25 oktober 2021 lade jag för Vänsterpartiets räkning en motion i 
Kommunfullmäktige, om att ge oss politiker en samlad redovisning av kommunens 
hållbarhetsåtaganden. Motionen ligger som en bilaga till den här interpellationen. 
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för beredning.  

Nu mer ett år senare har Kommunstyrelsen fortfarande inte lämnat något förslag till 
beslut till Kommunfullmäktige.  Inte heller Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft 
motionen på sin dagordning ännu.   

Motionen föreslår bland annat att kommunens hållbarhetsåtaganden ska redovisas i 
årsredovisningen, vilken det väl snart börjar bli dags att påbörja. Det känns angeläget 
att motionen hinner beslutas innan dess, så att vi vid ett eventuellt bifall slipper vänta 
tills årsredovisningen för 2023.  

Enligt Kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen lades.  

Enligt ”Riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag” som 
Kommunfullmäktige antog i september 2022, ska den ska den interna 
handläggningstiden för motioner som regel inte överstiga tre månader. Då ska 
förvaltningen ha berett motionen och upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till 
beslut som ska tillställas den nämnd som har fått fullmäktiges uppdrag att bereda 
motionen. 

Med anledning av detta frågar jag Kommunstyrelsens ordförande: 

- Vad kommer det sig att beredningen av den här motionen drar ut så på tiden? 
 

- Vilka åtgärder är du som Kommunstyrelsens ordförande beredd att vidta, för att 
motionen ska kunna beslutas så pass snart att åtagandena kan redovisas i 
årsredovisningen för 2022?  

Britta Wänström, Vänsterpartiet Mariestad 
2022-11-13 
 
 
Bilaga:  Motion om att ge en samlad redovisning av kommunens hållbarhetsåtaganden 



 

Bilaga: 
Motion om att ge en samlad redovisning av 
kommunens hållbarhetsåtaganden  

Mariestads kommun har i sitt arbete med hållbarhet, klimat och miljö gjort 
ett ganska stort antal åtaganden i externa aktörers handlingsprogram och liknande. Till 
exempel har vi åtagit oss att vidta åtgärder i ”Västra Götalands regionala 
åtgärdsprogram för miljömålen” och avgett klimatlöften i ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om”.  

Vi står även inför att skriva på ett klimatkontrakt i Energimyndighetens med fleras 
innovationsprogram Viable Cities, där vi också kommer att åta oss att vidta åtgärder.  

Vidare har kommunfullmäktige antagit hållbarhetsmål inom Agenda 2030, och 
Mariestad följer årligen upp sin efterlevnad av de 16 nationella miljömålen. 

De här olika typerna av åtaganden med mera är nära besläktade, men redovisas på olika 
sätt för oss politiker. Måluppfyllnaden gentemot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska 
till exempel redovisas i kommunens årsredovisning. Resultatet av våra åtaganden i 
Västra Götalands regionala åtgärdsprogram för miljömålen verkar däremot inte 
redovisas alls. Detta gör att det är svårt för oss politiker att få en samlad bild av hur det 
går med vårt arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. Underlaget för att bedöma om vi 
lägger tillräckligt med resurser på det här viktiga arbetet blir inte tydligt.  

En del av åtagandena görs för ett år i taget. Då är det lämpligt att måluppfyllelsen 
rapporteras av även innan årets slut. Detta för att vi beslutsfattare ska ha en möjlighet 
att bedöma om ytterligare åtgärder behöver vidtas under året för att vi ska få gjort det 
vi åtagit oss.  

Vi föreslår därför att: 

- Resultaten av våra åtaganden i handlingsprogram och liknande för miljö, 
klimat och hållbarhet, samt vår måluppfyllelse gentemot de nationella 
miljömålen, redovisas i kommunens årsredovisning.  

- Resultatet av sådana åtaganden som gäller för ett år i taget även redovisas 
i kommunens delårsrapporter  

För Vänsterpartiet i Mariestad  

Britta Wänström  

2021-10-18 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 157                                                   Dnr 2022/00013 

Budget 2023 för Mariestads kommun med plan för 2024 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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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Reservation 

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

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 
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övergripande mål som anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen - ett utifrån det 
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.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget. 

 

Henrik Andersson (M) och 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 § /22 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
 
Moderaternas förslag till budget 
 
Vänsterpartiets förslag till budget 
  

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

(Samtliga förvaltningschefer) 
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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 
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. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Budget 2023 för Mariestads kommun med plan 
för 2024 

Kommundirektörens förslag till beslut 

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.  
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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. 

 

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. 
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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 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.  
 

Underlag för beslut 

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

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

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

 
 

 
Kommunfullmäktige 

Budget 2023 och plan 2024 - 2025  

Förslag till beslut 

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 om-
sätta 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 kom-
munala 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 ut-
låningsram. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att om-
sätta 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.  
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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. 

 

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  
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övergripande mål som anger den politiska viljeinriktningen och ambitionen - ett utifrån det 
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.  
 

Underlag för beslut 

 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  
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Mål och budget 2023 med plan 2024–2025 
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Moderaternas budgettext för 2023-2026 

 
Tänka nytt och tänka kvalitet 

Mariestad kommer under denna mandatperiod och flerårsbudget fokusera på kvaliteten 
inom vår kärnverksamhet. En del i detta är att tjänsteskrivelserna som i dag bedöms ur 
ekonomisk, miljömässig och social dimension dessutom ska bedömas ur perspektivet 
mätbar kvalitet med syftet att de politiska besluten ska kunna följas upp över tid och 
jämföras med andra liknande verksamheter. 
 
Vi har som mål att samtliga verksamheter kvalitetsmässigt ska ligga högre än genomsnittet i 
riket 2026. Självklart är det ett enormt tufft mål men ett nödvändigt mål för att lyfta 
kommunens varumärke och Mariestad som en kommun man vill flytta till, där 
kärnverksamheten kommer vara en avgörande fråga som kommer vägas in för dem som 
överväger att bosätta sig här.  
 
För att lyckas med detta så måste man ha respekt för den lågkonjunktur som Sverige 
kommer befinna sig i under de närmaste åren samt de utmaningar vi har med den höga 
kostnadsökningstakten och det nationella skattetrycket vi har i Sverige.  
 
Med ungefär en miljon personer som står utanför arbetsmarknaden nationellt har vi inte råd 
med det höga skattetrycket i landet på de som arbetar utan måste få fler i arbete. Skillnaden 
mellan jobb och bidrag blir för liten. Därför har vi som kommun en skyldighet att ta vårt 
ansvarar att minska utanförskapet och vidta åtgärder för att bryta bidragsberoendet och 
utanförskapet för dem som har arbetsförmåga.  
 
Redan idag finansieras kärnverksamheten till stor del av skatteintäkter och därför måste vi 
se över de avgifter och taxor vi tar ut i kommunen så de både är rimliga, skäliga och rättvisa. 
Vidare behöver kommunen lägga större vikt av affärsmässighet vid försäljning av tjänster 
och mark. Genom att höja våra intäkter kan vi återinvestera dem i kärnverksamheten och ge 
nämnderna en större ram för att bedriva sin verksamhet.  
 
Som kommun är vi också en myndighet där vi utför vårt kontrollansvar och fattar 
myndighetsbeslut. Samtidigt ska vi som myndighet se till att det är lätt att göra rätt. Det 
innebär också att vi måste förbättra rådgivningen för att göra det enklare för medborgare 
och företag att göra rätt. Vi kommer behöva hitta nya arbetssätt och stärka vårt arbete med 
digitalisering för att förkorta våra processer och beslut. Vi behöver också öka vår 
tillgänglighet med fler webbtjänster och samla koncernens kundtjänster under ett 
gemensamt servicecenter.  
 
Med den stora mängd arbetstillfällen som kommunen kommer att få till sig krävs att man 
tar lärdom ifrån andra kommuner som har gjort den här resan. En stor del av de nyanställda 
kommer ha en internationell spetskompetens vilket innebär att vi behöver skapa en 
internationell skola samt förskola för att möta dessa personers behov.  Vi behöver också 
bygga upp en kompetens kring in- och medflyttarservice.  
 
Vi behöver också marknadsföra oss utanför landets gränser samt att bygga upp nya olika 
kommunikationer som till exempel fler e-tjänster, AI, chattfunktioner och nyhetsbrev mm. 
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Under den kommande mandatperioden ser vi mycket stora utmaningar i hela landet. Därför 
är det viktigt att man inte blir förblindad och tror att vi är unika här i Mariestad med våra 
utmaningar. Vi har absolut inte ett sämre läge än andra kommuner. Däremot har vi en 
fördel tack vare vårt expansiva näringsliv i kommunen som redan lagt grunden att komma 
ur denna lågkonjunktur bättre än många andra kommuner. Därutöver ska man lägga till den 
enorma satsning AB Volvo valt att placera här i kommunen. I och med denna expansion 
kommer vi behöva samarbeta betydligt mer i vårt närområde Skaraborg och Västra 
Götaland för att klara den positiva möjlighet vi har framför oss. 
  
Redan nu har vi tagit höjd i vår befolkningsplanering och planerar för att vi ska bli 40 000 
invånare 2040. Detta är en mycket kraftig ökning i prognosen men samtidigt en högst 
relevant siffra. För att klara detta måste man ha ordning på ekonomin och jobba med rätt 
saker och inte ligga kvar i gamla hjulspår. När vår omvärld förändrar sig måste vi vara 
snabba på att ställa om och tänka nytt.  
 
Inom flera områden måste vi våga byta spår inte minst när det gäller detaljplaner där vi 
måste börja med exploatörsdrivna detaljplaner och fokusera våra resurser på vårt 
myndighetsansvar gällande detaljplaner. Detta kommer ställa stora krav på oss att vi 
skyndsamt ser över vår boendeförsörjningsplan och översiktsplan. Vi måste hitta nya 
bostadsområden och inte förtäta i stadskärnan samtidigt som vi ser över 
parkeringsmöjligheter och även parkering på höjden på flera platser i centrum. Vidare 
behöver vi se till att det finns både bra laddningsmöjligheter och bra förbindelser för 
oskyddade trafikanter (cyklister, gångare). 
 
För att klara den utmaning vi står inför krävs det att vi ser kommungränsen enbart som en 
administrativ gräns, och att vi intensifierar våra samarbeten inom Skaraborg, men även 
utanför länsgränsen. I dessa samarbeten måste vi våga vara banbrytande och tänka nytt. Nya 
lösningar skapar man genom att ifrågasätta invanda mönster. 
 
Som en del av detta ska alla kommunens verksamheter lyfta sina styrdokument vad gäller 
värdegrund till politisk revidering under första tertialen 2023. 
 

Landsbygden 

Stad och land ska gå hand i hand. För att uppnå detta behöver vi tillsammans med 
markägare i våra kransorter hitta områden där man kan få igång bostadsbyggnationen på 
landsbygden och använda landsbyggsskolorna som nav i strukturen. Landsbygden och de 
gröna näringarna är en enorm resurs vi har i vår kommun. 
 
De gröna näringarna är inte bara en otrolig viktig resurs för att producera mat utan också en 
enorm resurs för att hela samhällsstrukturen ska fungera, allt ifrån öppna landskap till 
framkomliga vintervägar samt förutsättningen för en levande landsbygd. De gröna 
näringarna har visat hur man med ett kreativt sätt kan ställa om till ny teknik och nya 
produktionssätt samt hur snabbt det kan gå att ställa om. Där har vi som kommun mycket 
att lära ifrån. 
 
De gröna näringarna är den bransch som förstår att om man inte tar vara på skogens och 
jordens resurser på ett långsiktigt sätt kommer deras verksamhet inte finnas kvar därför 
behöver vi involvera dem när vi pratar klimatomställningar, landsbygds- och 
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samhällsutveckling samt skogsbruk. Genom ett produktivt skogsbruk som är under tillväxt 
så är skogen vår tids viktigaste luftrenare som fångar upp koldioxid och föroreningar och 
binder dessa i den växande skogen. 
 
De gröna näringarna och landsbygden skapar också de höga naturvärdet vi har i vårt land 
och kommun genom att anpassa sin skötselplan så områden kan skapa dessa skyddsvärda 
naturtillgångar. Flera av dessa områden som skötts av generationer skogs- och jordbrukare 
har blivit naturskyddsområden och naturreservat tack vare kunskapen hos deras förvaltare. 
Här har kommunen ett ansvar tillsammans med andra berörda myndigheter att se till att den 
skötseln fortsätter så den biotop som låg till grund för att bilda dessa områden också 
fortsätter skötas så naturvärden inte försvinner och områden växer igen. 
 
Landsbygden är också en viktig del i kommunens attraktivitet och varumärkesbyggnad, inte 
minst turismen och våra vackra badmöjligheter i kommunen. Med den ökande turistström 
vi har är det också viktigt att kommunen ser till att servicefunktioner finns och också sköts 
på landsbygden. Många driftiga landsbygdsföretagare har startat nya affärsgrenar inom 
turism, här måste vi som kommun vara behjälpliga med paketering av dessa, stödja dessa 
med råd i myndighetsfrågor men också med marknadsföring. 
 

Kollektivtrafik och trygghet 

För att lyckas med samspelet mellan landsbygd och stad måste man se 
samhällsutmaningarna tidigt och hitta lösningar som tillgodoser både landsbygdens och 
stadens behov. Detta gäller inte minst kollektivtrafiken där vi behöver se över hela 
strukturen av hur vi förflyttar oss, dvs. kollektivtrafiken inom kommunen men också hur 
man kan pendla till och från vår kommun. Vi kommer under denna mandatperiod se över 
hela vår kollektivtrafik och tänka nytt hur man kan kombinera ihop landsbygdsbussar med 
stadstrafik, skapa nya pendlingsparkeringar och även stärka möjligheten att cykla och gå. 
 
Därför är det också viktigt att vi fortsätter med våra trygghetsvandringar i hela kommunen 
för att bygga bort otrygga miljöer så att medborgarna känner sig mer trygga när man rör sig 
ute. Det är tillsammans med andra myndigheter och intresseorganisationer kommunen 
skapar dessa trygga miljöer. I anslutning till detta behöver kommunen revidera flera 
dokument som exempelvis gestaltningsprogram och ordningsföreskrifter. Vidare behöver 
kameraövervakning införas på otrygga platser. Kommunen ska även söka tillstånd för 
paragraf 3-platser för att kunna sätta in ordningsvakter om så behövs runt våra fastigheter 
och otrygga miljöer. 
 
Vi ska vidareutveckla den nya samverkansformen effektiv samordning för trygghet 
(förkortat EST) där vi systematiskt identifierar aktuella lägesbilder kring platser där stök och 
oro uppkommit och skapar förutsättningar för omedelbara förebyggande och 
trygghetsskapande insatser. Arbetet bygger på flerpartsamverkan med både offentliga och 
privata aktörer samt civilsamhälle. 
 

Skola och utbildning 

Det är viktigt att alltid jobba med roten till problem och våga sätta fokus på detta. Nu när vi 
ser att narkotikan, stölder och vandaliseringar ökar kraftigt måste vi som vuxna vara 
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garanter för samhällets värdegrund. Alla som jobbar inom Mariestad ska ha samma 
vägledande värdegrund.  
För oss är det självklart att i våra skolor och klassrum är det läraren som bestämmer och 
rektorn har det övergripande ansvaret för sin enhet.  Alltså det pedagogiska, det 
ekonomiska ansvaret och arbetsmiljöansvaret för både elever, lärare och övrig personal på 
sin enhet. Vi vill under denna mandatperiod stärka rektorns och lärarnas status som 
pedagogiska ledare. 
  
För att vi ska kunna ge den grundläggande utbildning våra elever har rätt till krävs en 
gemensam grundsyn i kommunens värdegrund. För att uppnå detta krävs en dels en 
ansvarsförflyttning där elever och föräldrar tar ett större ansvar för beteenden och 
studiemotivation och dels att kommunen och samhället tar sitt ansvar och levererar den 
stöttning som behövs. Vi ska som exempel säkerställa att barnen lär sig läsa så tidigt som 
möjligt under skoltiden då forskning visar att det är det viktigaste faktorer för att minska 
antal F längre fram. 
 
Kommunen måste prioritera arbetet med tidig upptäckt och samarbeta tillsammans med 
vårdhavare och andra stödinsatser. Inom kommunens utbildningsverksamheter ska 
personalen ges förutsättningar att se och möta alla barns och elevers behov. I och med att 
förskolan är den första skolformen som möter de yngsta barnen är det särskilt viktigt att 
den verksamheten har ett utvecklat arbetssätt för att tidigt upptäcka särskilda behov och ett 
nära samarbete med elevhälsoteam och socialtjänst. Vidare vill vi fortsätta utvecklingen av 
förskolans lärandemiljö, utveckla och stimulera studiemiljön i grundskolan och 
gymnasieskolan både inom- och utomhus.  
 
Kommunen och vårdnadshavare bör upprätta ett förväntansdokument där det tydligt 
framgår vilket ansvar vårdnadshavare och elever har, samt vilka regler och värderingar som 
gäller i skolan, bland annat nolltolerans mot narkotika och alkohol, hur elever förväntas 
uppföra sig gentemot varandra och skolans personal osv. 
 
Kommunen ska verka för att fler eftergymnasiala utbildningar skapas både ihop med 
Göteborgs universitet och själva via vår gymnasieskola och vuxenutbildning. Vi ska starta 
ett riktigt lärlingsprogram där man efter högstadiet har möjlighet att lära sig ett hantverk om 
man saknar behörighet att läsa vidare på gymnasiet, detta ska ske med vårdnadshavarnas 
godkännande.  
 
SFI ska kunna kombineras med praktik och att vi har individuella handlingsplaner som 
följer upp både närvaro och kunskap, samt att vi utökar samarbetet med Vara folkhögskola 
både mellan allmän linje och SFI. 
 
Skövde högskola är en viktig part för oss att kunna samarbeta med för att klara 
kompetensförsörjningen, samt att vi jobbar tätare med både högskoleplattformen vi redan 
har i kommunen och med Göteborgs universitet som redan är etablerade här och knyter till 
oss akademins potential. 
 

Arbetsmarknad 

Att ha försörjningsstöd som enda inkomst ska inte vara en möjlighet om man har 
arbetsförmåga. Att leva på bidrag är ofta lika med utanförskap och för att beredas möjlighet 
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till deltagande och inkludering är ett jobb den bästa vägen. Exempel på individuella insatser 
för att nå målet med ett eget jobb är bland annat utbildning, praktik, arbete eller 
vårdinsatser. Alla ska beredas en individuell plan till egenförsörjning. I denna ska det finnas 
krav på närvaro vid den aktivitet eller insats som planen omfattar.  
 
Personer som saknar arbetsförmåga ska ha rätt till sjukpension och där ska kommunen vara 
behjälpliga med läkarexpertis för att hjälpa personerna med ansökningar, läkarutlåtande osv. 
med syftet att hjälpa människor utan arbetsförmåga till rätt ersättningssystem. Det 
kommunala försörjningsstödet ska endast vara en temporär ersättning, inte en varaktig eller 
huvudsaklig inkomstkälla. 
 
Vidare har kommunen ansökt om att vara kompletterande aktör. Därför bör vi omgående 
se till att vi får starta en kommunal arbetsförmedling och att vi också får placera personer i 
praktik utanför den kommunala verksamheten. 
 
Arbetsmarknadsenheten ska starta fler arbetsmarknadsprojekt som skapar förutsättningar 
för personer som står långt utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka. Mycket av den 
verksamhet vi har idag är väldigt bra. Där handlar det mer om att bereda fler möjligheter för 
dem som har längre tillbaka till arbetsmarknaden och lider av psykiska utmaningar och olika 
former av beroende. 
 

LSS 

LSS-verksamheten är en väldigt viktig verksamhet för oss i Mariestad. Allt fler brukare 
arbetar inom gata, park och olika kök inom kommunens verksamhet. Vi bör kunna hitta fler 
arbetsuppgifter som säkert skulle kunna stimulera dessa personer till en personlig 
utveckling. För oss är det centralt att ha kvar habiliteringsersättningen på minst en 
oförändrad grundnivå. 
 
Det är viktigt att dessa grupper har tillgång till anpassade fritidsverksamheter. I 
sammanhanget är det viktigt att kommunens badhus och övriga fritidsanläggningar är 
handikappanpassade så att invånare med en funktionsnedsättning inte blir utestängda. 
Denna grupp är lika viktig som äldre så att de inte fastnar i ensamhet och hamnar i psykisk 
ohälsa.   
 
Vidare är det viktigt att det finns ett bra boendestöd för denna grupp och att vi har 
anpassade boendeformer. Yttermera är den här gruppen invånare särskilt beroende av en 
fungerande kollektivtrafik då de oftast saknar möjligheter att köra egen bil. 
 

IFO 

Ungdomar och övriga som placeras utanför det egna hemmet ska regelbundet följas upp 
vad gäller de kortare placeringarna ska dessa följas upp månatligen så att kommunen 
säkerställer att den unge får den behandling som avses. Varje avsteg ska dokumenteras och 
anmälas som avvikelse. Placeringar som inte klarar av att ge rätt förutsättningar ska 
omgående avbrytas och den unge omplaceras. 
 
Kommunen måste starta fler olika hemmaplanslöningar och starta upp ett nära samarbete 
med andra kommuner om avtalsbaserade överenskommelser. Det är nödvändigt att minska 
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kommunens placeringskostnader, då det i många fall har visat sig att våra ungdomar 
kommer tillbaka efter en placering med ett större beroende och en större kunskap i 
kriminalitet.  
Kommunen måste ha en egen verksamhet och sysselsätta de personer som inte själva löser 
sin sysselsättning för att motverka att de driver vind för våg. 
 

Vård och äldreomsorg 

Kommunen måste säkerställa att gränssnittet mellan kommunen och regionen inte förskjuts 
utan att vi får kostnadstäckning samt att vi måste vara mer drivande så att köerna kortas till 
psykiatrin och till BUP. En förutsättning för att vi har dessa funktioner i gång är att det 
finns verksamhet på Mariestad sjukhus, och med tanke på att kommunen kommer att öka 
sitt invånarantal blir vårdcentraler och jourcentralers öppettider än viktigare. Vi måste få 
utökade öppettider och mer verksamhet i lokalerna på sjukhuset. Kommunen kommer 
behöva ha kvar hyreskontraktet på rehabbadet. 
 
Äldre ska ha rätt till den vård som Hälso- och sjukvårdslagen beskriver med korta 
handläggningstider när personer söker hjälp av kommunen. Vi ska inte bara hänvisa till e-
tjänster utan också följa upp att medborgarna verkligen lyckas med sina ärenden. 
Kommunen behöver göra tidigare besök hos äldre innan de behöver kommunal vårdinsats, 
detta för att upptäcka ofrivillig ensamhet och undvika att äldre far illa. Ensamheten och den 
psykiska ohälsan är stor bland äldre och det finns ett mörkertal. Därför bör vi ha ett tätare 
samarbete med intresseorganisationer där vi tidigt fångar upp de personer som finns i 
riskgruppen.  
 
Personalen är kommunens allra viktigaste resurs. Varje dag uträttar kommunens personal ett 
mycket viktigt och angeläget arbete. Förslag från dem som arbetar närmast våra behövande 
ska vara en viktig del i vårt förbättringsarbete. En ökad flexibilitet i anställningsformer och i 
schemaläggning måste prioriteras, detta för att göra kommunen mer attraktiv som 
arbetsgivare. Visselblåsfunktionen måste byggas ut och avvikelserapporter ska följas upp av 
respektive nämnd.  
 
Vad gäller kommunens vård- och omsorgspersonal ska möjligheten att göra karriär finnas, 
och det ska alltid löna sig att ta ett större ansvar, exempelvis genom att vidareutbilda sig, ta 
ansvar genom delegering etc. Värt att poängtera är att all vårdpersonal är anställd av 
Mariestads kommun, och därmed ska delegering i en arbetsgrupp gälla i hela kommunen. 
Vidare behöver personal vara beredd att arbeta där behov finns, dvs. i andra grupper än den 
man vanligtvis tillhör. 
 
Kommunen behöver förstärka arbetet med artificiell intelligens inom äldreomsorgen och 
våga tänka nytt. Detta arbete ska leda till en ökad trygghet och bättre kvalitet i arbetet med 
våra äldre. 
 
Vård- och omsorgsavdelningen måste säkerställa att all personal arbetar utifrån angivna 
regler och rutiner samt en gemensam värdegrund. Avdelningen behöver också utveckla 
arbetet kring anhörigstöd, och samordna detta arbete så att alla avdelningar och enheter 
levererar likvärdig kvalitet. En central funktion för att hantera klagomål och missnöje bör 
inrättas, detta så att verksamheten säkerställer att klagomål hanteras på ett korrekt sätt. 
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Ett centralt arbete för vård- och omsorgsavdelningen är att säkerställa 
kompetensförsörjningen. Här behövs fler utbildningsplatser och ett aktivt arbete för att 
skapa en attraktiv arbetsplats för vår personal. Vi behöver fortsatt stärka kommunens 
anseende som arbetsgivare samt bli bättre på att marknadsföra den kvalitativa vård som 
bedrivs. 
 
Bland våra äldre och även för skolelever ska matråd införas där man kan påverka vad som 
serveras. Vidare behöver vi ha en bra uppföljning på tandstatusen hos våra äldre för att 
minska risken för oönskad viktnedgång. Maten ska både kunna vara kostförstärkt och 
anpassat för dessa grupper. De livsmedel som serveras ska alltid ha ett minimikrav så att vi 
följer de krav vi ställer på svenskt jordbruk och djurhållning.  
 
För att förenkla för den enskilde medborgaren ska kommunen tillhandahålla ett register och 
vara en kontaktväg till olika instanser som kan hjälpa till med tjänster som inte ryms inom 
socialtjänstlagen. Vidare ska biståndsbedömningen vara rättvis och alltid följa de lagkrav 
kommunen har på sig. 
 
Under mandatperioden ska ett nytt äldre- och trygghetsboende byggas, vari det ska finnas 
gemensamhetslokaler, kök och restaurang samt personalutrymme för hemtjänsten. Samt att 
börja med biståndsbedömd trygghetsboende.  
  
Det arbete som startat i form av ett pilotprojekt där utbyte sker mellan äldre och 
förskolebarn ska utvecklas och bli en naturlig del där sådana verksamheter kan samordnas. 
 
Verksamheten behöver skapa utrymme i sin budget för att tillhandahålla skyddsutrustning, 
arbetskläder och skor till sin personal. Vidare behöver planeringen av resrutter och turer ses 
över så att personalen förflyttar sig så effektivt som möjligt mellan våra äldre, samt att 
transportmedlet är anpassat efter reseavståndet och vädret. Vad gäller landsbygden kan våra 
landsbygdsskolor utgöra ett nav för hemtjänsten samt andra samhällsfunktioner som 
behöver komma våra medborgare till del. 
 
Tjänsten Digidelcenter behöver marknadsföras bättre så att äldre lättare får hjälp med 
vardagsproblem inom dess kompetensområde. Vidare ska Digidelcentret inrymmas i det nya 
servicecenter som ska vara koncernövergripande. 
 

Tekniska nämnden 

I dagsläget har ungefär 60 procent av kommunens fastigheter framtagna underhållsplaner. 
Det är av stor vikt att verksamheten färdigställer underhållsplaner för resterande 
fastighetsbestånd. Det är en prioriterad fråga att vi kraftsamlar arbetet med 
fastighetsunderhåll för att säkerställa arbetsmiljö och fastigheternas värden samtidigt som vi 
därmed undviker onödiga kostnader i framtiden. Pengar kommer avsättas i 
kommunstyrelsens investeringsbudget där en riktad pott kommer användas på samma sätt 
som när kommunen genomförde energisparprojektet EPC. Ambitionen är att genomföra de 
kommande fem årens fastighetsunderhåll inom två år. 
 
Våra parker och grönområden ska utformas så att fler kan besöka dessa. Det ska finnas 
goda möjligheter att ta en paus på en parkbänk, och otrygga miljöer ska byggas bort. Vid 
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om- och nygestaltning ska en större hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning samt 
våra äldre. 
 
I och med att den tekniska verksamheten till stor del är säsongsbaserad krävs en stor 
flexibilitet. Det är centralt att verksamheten upprättar, följer och utvärderar underhålls- och 
skötselplaner samt att detta arbete tydligt kommuniceras till kommuninvånarna. 
Kommunens grönområden, badplatser och planteringar ska skötas på ett sätt så att 
medborgarna upplever att kommunen blir vackrare år för år. Vandalisering ska snabbt 
åtgärdas och kostnaderna för denna okynnesskadegörelse ska tydligt kommuniceras. 
 
Mariestad är idag som en stad med mycket insprängd grönska vilken är till glädje för 
invånare och besökare. Denna planstrategi ska tas med in i framtida expansion och utnyttjas 
än mer. 
 
Kommunens produktiva skogar ska vara just produktiva, samtidigt som de centrumnära 
skogarna ska ha en skötselplan. Där det är lämpligt ska kommunen hålla slåtterängar för att 
öka den biologiska mångfalden. Alla kommunens områden ska vara effektiva att sköta, och 
hinder som är kostnadsdrivande ska byggas bort. 
 
VA-enheten står inför en mycket snabb om- och tillbyggnad av reningsverket vilket 
kommer kräva prioriteringar. Byggstarten måste ske 2023 och vara färdigt senast första 
kvartalet 2025 för att inte hindra de planerade bostäderna i närliggande område samt en 
centrumbadplats. Ombyggnationen ska klara av ett minskat skyddsavstånd samt höga 
byggnader i närområdet. 
 
I och med den kommande expansionen behöver man se över parkeringssituationen, och 
överväga att bygga parkering på höjden, detta för att möjliggöra fler besökare och boende i 
vår stad. Arbetet med väg- och gatuunderhåll måste bli mer flexibelt och snabbfotat för att 
skyndsamt åtgärda skador på vägar, GC-banor och annat. 
 
Det som är unikt med kommunen ska fortsatt prioriteras. Ett utvecklingsprojekt för att 
utveckla Mariestads hamn till ett nytt Smögen bör inrättas. Vidare ska det pågående arbetet 
med naturhamnar, badplatser, fritidsområden, grönområden etc. inte glömmas bort när 
kommunen ställer om i samband med AB Volvos etablering. 
 
Kommunen behöver minska sitt beroende av underentreprenörer samt öka arbetet med 
egna resurser och personal. Samtidigt ska kommunens verksamhet inte konkurrera med 
privata aktörer. Arbetet behöver bli mer klimatsmart och återbruk förespråkas. Vidare 
behöver verksamheten bli bättre på att färdigställa projekt innan nya påbörjas. Som exempel 
kan Sjölyckan nämnas, där det tagit alldeles för lång tid att färdigställa GC-vägar, 
planteringar och annat. 
 
Den app för felanmälningar som kommunen har behöver marknadsföras bättre. Vidare 
behövs nya samarbetsområden med våra kommunala bolag utvecklas. 
 

Samhällsbyggnad 

I den omställning kommunen ska göra är det centralt att vi skiljer på nyetableringar och 
batterifabriken så att vårt befintliga näringsliv inte känner sig bortglömt. Kommunen 
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behöver förbättra och intensifiera arbetet med att besöka och lyssna på våra redan 
etablerade företag. Även om vi kommit långt i vårt näringslivsarbete finns det mycket kvar 
att göra, inte minst att möta det ökande behovet av stöd vad gäller utpressning, 
skadegörelse och stölder. Här gäller det att bryta ner den senaste företagsrankingen för att 
se vad vi kan göra för att ännu bättre möta företagens behov på ett lyhört och effektivt sätt. 
Det är lämpligt att starta upp ett projekt i form av Norrqvarn 2.0, dvs. att sammanföra flera 
branscher som står inför samma utmaningar. Vidare måste arbetet kring ung företagsamhet 
och stimulansen av nystart av företag intensifieras. I detta arbete behöver kommunen knyta 
till sig stödfunktioner som Nyföretagarcenter, Almi, IDC, Skövde Science Park, Connect 
Väst,  Vinnova m.fl. 
 
För att kunna höja produktionstakten vad gäller detaljplaner krävs det att vi samordnar 
bygglovs- och planavdelningen med den ansökande, detta för att minska handledningstiden 
och öka tydligheten i vad man får och inte får göra. Det är viktigt att verksamheten är 
följsam med lagstiftningen samt att den inte övertolkas så att projekt fördyras, försenas eller 
försämras. 
 
Kommunen måste skapa nya bostäder i en helt ny takt än tidigare, både genom att 
omvandla industrifastigheter i centrumnära lägen, men också genom två helt nya större 
bostadsområden. Detta arbete måste samordnas med övrig kommunal verksamhet så att 
hänsyn tas även till kommande behov av skolor, gruppboenden och annat. Vidare ska det 
byggas nya bostäder även på landsbygden. 
 
Kommunen bör också se över möjligheten att öppna en lantmäteriförrättning samt öka 
samarbetet med andra myndigheter för att minska handläggningstider. Det är också viktigt 
att våra taxor och avgifter är rimliga och rättvisa samt att de bygger på 
självkostnadsprincipen. 
 
 

Kultur och fritid 

För att attrahera nya invånare och få befintliga att stanna måste vi ha ett rikt kulturliv och 
ett föreningsliv med ett stort utbud.  
 
Ett rikt kultur- och föreningsliv kan, med rätt prioriteringar, skapa möjligheter att jobba 
såväl mot psykisk ohälsa, motverka ensamhet bland unga och äldre som för att skapa 
inkluderande miljöer för utanförskapsgrupper. 
 
Det är viktigt att idrottsrörelsen växer så att fler får chansen att prova på idrott i flera 
former. Det ska också inom kommunen ges möjlighet att spontanidrotta på sin fritid till 
exempel genom multiarenor, öppna idrottsanläggningar, bra parkytor samt välskötta 
friluftsområden, spår och vandringsleder. 
 
 Det är också lika viktigt att de som inte är intresserade av idrott ska ha verksamhet att gå 
till också som exempelvis kulturskolan, Elvärket, biblioteket, teater och musikskolan. Här 
vill vi också hitta nya sätt för att stärka kulturen ytterligare. Alla ska känna sig välkomna och 
stimulerade i Mariestad. 
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Med tanke på den expansion som vi kommer få tack vare näringslivet måste vi ha med en 
utbyggnad av fritiden samt dess aktiviteter för att kunna aktivera flera i vår 
framtidsplanering. 
 
När det gäller museet måste vi se över placeringen och vad vi ska göra i framtiden för idag 
är stora delar stängt på grund av rasrisk och avstängning i fastigheter måste vi hantera.  
Vidare måste vi börja underhålla husen i Alhagen. 
 
Eftersom vi som kommun kommer att växa så måste vi ha en plan hur vi kan växa med 
både kultur och fritidsanläggningar så att fler har chans att åtnjuta detta. I samband med 
detta behöver kulturskolan fler inriktningar. Den bör vi samköra med intresseorganisationer 
och skapa en kulturskola för äldre på dagtid. Detta kan vara ett sätt att minska ensamhet 
hos äldre. Kommunen behöver också bli bättre på att använda våra kulturutövare för att 
öka attraktionskraften i staden. Detta genom att skapa förutsättningar för fler live- och 
spontanarrangemang samt mötesplatser för alla åldrar. En total omstart av folkparken 
Karlsholme är en prioriterad fråga i sammanhanget. 
 
Alla aktiviteter vi skapar ska självklart stämma överens med kommunens värdegrund och 
involvera fältfritidsledarna i planeringen så att ungdomarnas intresse inte glöms bort. 
Kommunen behöver också hitta och stötta nygamla samarbeten som Morsor och Farsor på 
stan samt andra ideellt arbetande föreningar. 
 
Varje aktivitet vi skapar ska självklart stämma överens med vår värdegrund och involvera 
våra fältfritidsledare i planeringar så att ungdomarna inte glöms bort samt att hitta nya 
samarbeten med exempelvis morsor och farsor på stan och andra ideellt arbetande 
föreningar.  
 

De kommunala bolagen 

För att lyckas med det vi står inför kommer vi behöva involvera våra bolag i koncernen på 
ett annat sätt och skapa nya samarbeten mellan oss. Vi måste se över gamla strukturer och 
utveckla dessa så vi kan dra nytta av vårt ägande.   
 
Att bolagisera mera för att dra koncernvinster är nödvändigt i framtiden och att samarbeta 
runt servicecenter, jour, personal och maskinparker är bara några exempel vi kommer att 
behöva göra i framtiden.  
 
Mariehus är ett allmännyttigt bolag som ska tillhandahålla bostäder för alla typer av 
hyresgäster. Bolaget är mitt uppe i sitt underhållsarbete och dessa underhåll är nödvändiga 
att slutföras och att vi lyfter fastighetsbeståndet enligt den plan vi har ställt oss bakom.  
 
Det kommer innebära att Mariehus inte kommer projektera några större nybyggnationer de 
kommande åren. Området som har haft en trög start är bostäderna i Lyrestad. Men det är 
fortfarande prioriterat och ska genomföras i flera etapper. Mariehus ska vara med och starta 
upp projekt på landsbygden med ett så kallat Mariehushus som kan vara första huset som 
startar ett område att växa fram på landsbygden. Dessa hus ska säljas av om det finns en 
marknad som är villig att betala produktionskostnaderna. 
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Kommersiella fastigheter ska inte vara för stort affärsben och bolaget bör inte ha ett 
långsiktigt ägande i dessa fastigheter. Däremot är det viktigt att Mariehus har ett 
samhällsbyggande för kommunens bästa och erbjuder fastigheter för alla typer av 
hyresgäster. Fastigheter som är för små i fastighetsbeståndet bör kunna avyttras. 
  
VänerEnergi har en viktig roll att försörja kommunens alla områden med el och ska ligga i 
framkant att kunna leverera el, fiber och fjärrvärme till nya bostäder och industri. 
Företaget ska också stimulera till att klimat- och omställningsarbetet går framåt samt att 
mindre producenter av energi har möjlighet att sälja sin kraft. Samarbetet mellan 
kommunen och företagen ska bli så effektiv som möjligt. 
 
Bolagen ska också vara beredda att nya ansvarsområden kan skapas ihop med kommunen 
exempelvis VA, kontaktcenter osv. Detta är nödvändigt för att möta framtidens 
utmaningar. 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen måste jobba mer med sin uppsiktsplikt och följa upp internkontroll, 
ekonomin (både intäkter och kostnader), kvalitetsuppfyllandet utifrån medelvärden på 
riksnivå för liknande verksamheter och resultat.  
 
Kommunstyrelsen har ett ännu större ansvar att se till att etableringen med AB Volvo går så 
smärtfritt som möjligt, detta så att inte befintlig verksamhet glöms bort eller få stå tillbaka 
för den nya verksamheten som är på gång in i kommunen. 
 
Myndighetskontakter kommer behöva upparbetas, bland annat samarbetet med de 
nationella samordnarna för batterifabriken, regeringen och regionledningen. 
Kommunstyrelsen kommer ta ett större ansvar för de företag och bostadsföretag som 
kommer vilja investera i Mariestad. 
 
Vidare är kommunstyrelsen garant för att vårt värdegrundsarbete genomsyrar all 
verksamhet vi bedriver och kommer regelbundet följa upp att man följer våra 
grundläggande värderingar.  
Kommunstyrelsen ska ansvara för att skapa en inflyttarservice och bli aktivare med att 
marknadsföra oss som en boendekommun med gott om arbetstillfällen. Kommunen måste 
ta vara på den medflyttandes kompetens och skapa en förmedling för lokala företagen att 
kunna förmedla lediga tjänster. 
 
Kommunstyrelsen är som personalnämnd ansvarig att följa upp vår personalpolitik och att 
man som anställd känner att man är en del av helheten och att man har scheman som är 
attraktiva att jobba efter samt att kommunen möjliggör karriärsteg inom kommunen. 
 
Kommunen måste prioritera sin egen personalrekrytering, vara en god arbetsgivare som är 
tydlig vad som ingår i respektive ansvarsområde och delegation. Vidare tydliggöra de 
politiska förväntningarna och ställa rimliga krav på verksamheten. Kommunen ska upplevad 
som en attraktiv och lösningsorienterad arbetsgivare. 
 
Kommunstyrelsen ska vara drivande att fler e-tjänster och AI-tjänster skapas. 
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Kommunstyrelsen har ansvar för en rad viktiga stödfunktioner som behövs för att hela 
kommunen ska fungera som exempelvis administration, arkiv, ekonomi och personalfrågor. 
Denna verksamhet är navet för att kommunen överhuvudtaget ska fungera. 
  
Under 2023 och 2024 kommer vi behöva följa upp ekonomin betydligt tätare än tidigare år 
med anledning av den lågkonjunktur vi står inför. Den kommer påfresta hela vår 
verksamhet i kommunen och för att lyckas med detta måste vi ha ännu bättre ordning på 
vår ekonomi och följa upp investeringar och kontoföra projekttid på ett mer detaljerat sätt.  
 
Sammanfattningsvis: med detta dokument vill vi visa vägen framåt, vart kommunen är på 
väg. Uppföljning av detta dokument kommer att ske regelbundet. 
 
I grund och botten finansieras den kommunala verksamheten av kommunens invånares 
skatt och verksamheten är till för våra invånares skull. Därför är det centralt att ständigt 
jobba för att höja kvaliteten och säkerställa att våra invånare känner att vi använder deras 
pengar på ett sunt sätt med en god ekonomisk hushållning och med en hög kvalitet. 
 
Med denna budgettext lanserar vi begreppet ”Mariestad - framtidskommunen”. 
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Budget 2023 och plan 2024–2025 
 

Inledning  

I fastställd policy för verksamhet och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. Enligt 
mål- och budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens ledningsgrupp 
och överlämnas därefter till den politiska beslutsprocessen. 

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

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj att revidera tidsplanen för budgetprocessen. 
Anledningen var att flera väsentliga förutsättningar är osäkra. Därmed flyttades 
budgetbeslutet från kommunfullmäktige i juni till november.  

 

Kommunens styrmodell 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att omsätta 
"folkviljan" till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra resurser och 
aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna. 

En ny styrmodell beslutades i juni 2019 med syfte att knyta ihop mål- och budgetprocessen. 
Styrmodellen i sig är politiskt neutral. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, 
via kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till 
verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också 
återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning. 

Styrmodellen syftar till att uppnå både verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat utifrån 
god ekonomisk hushållning. För att uppnå en effektiv styrprocess krävs det tydliga roller 
och ansvar i processerna. Målen som formuleras ska gälla under mandatperioden (3 + 1 år).  
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 Kommunfullmäktigemål 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om fem övergripande mål som gäller för 
Mariestads kommun och sträcker sig över hela mandatperioden (3+1 år) och anger den 
politiska viljeinriktningen och ambitionen för kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat 
om fyra verksamhetsmål och ett övergripande finansiellt mål.  

Verksamhetsmål 

Mariestad – en trygg kommun för alla  
Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar kommun för alla som bor, 
verkar och vistas här. Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus.  
 
Mariestad – en kreativ och innovativ kommun  
Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”. Genom omvärldsbevakning hämtar vi 
inspiration från andra och skapar hållbara lösningar för våra kommuninvånare.  
 
Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande  
Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla. Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och 
möte. Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda.  

 
Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun  
I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt. Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång. Vi 
förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden. 
 

Finansiellt mål 

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

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen ska ge uttryck för realism och handlingsberedskap och 
vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar. 
 
Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket 
soliditetsmåttet visar. För att stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett årligt 
resultat på minst två procent per år och en lägre lånefinansiering till investeringarna än i 
nuläget. 

Budgetunderlaget utgår från kommunfullmäktiges beslutade mål. För att säkerställa att 
det finansiella målet uppnås kommer det varje år att mätas och följas upp utifrån 
följande delmål. Nedan följer även kommentarer till respektive mål utifrån 
budgetunderlaget. 

 Resultat ska vara minst två procent över mandatperioden 

Finansiellt mål resultat Resultat 
År 2020 

Resultat 
År 2021 

Budget 
År 2022 

Budget År 
2023 

Mål 2 % 2 % 2,0 % 2,0 % 

Resultat/budget 2,9 % 6,3 % 3,4 % 0,4 % 

Snittresultat för mandatperioden 
2020-2022 

  4,2 %  

Snittresultat för mandatperioden 
2023-2026 

   +1,6 % 
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 Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv 
soliditet (inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

Finansiellt 
mål 
soliditet 

Resultat 
År 2019 

Resultat År 
2020 

Resultat År 
2021 

Budget 
År 2022 

Budget 
År 2023 

Mål  + 1 % + 1 % + 1 %  + 1 % 

Resultat/bud
get 

-1 % +2 % + 4 % + 4 % + 3 % 

Målavvikelse  +1 +3 +3 +2 

 

 Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
+ 1 år samt en minskad lånefinansiering. 

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

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

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

• Mariestads kommun 486 miljoner kronor 

• Mariehus AB 170 miljoner kronor 

• VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88 %) 
 
Nedanstående sammanställningen över periodens investeringar visar en högre 
investeringsnivå som kommer att kräva extern finansiering. Det är viktigt att notera att 
skattefinansierade investeringar (479 mkr) är för perioden 2020-2023 inom 
självfinansieringsnivån (500 mkr) för perioden.  
 
 

Investeringar Bokslut  
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Investeringar, skattefinansierad 
verksamhet 

105,3 
 

105,9 146,9 121,1 

Investeringar, taxefinansierad 
verksamhet  

40,4 39,8 56,3 100,7 

Investeringar, 
exploateringsverksamhet 

40,0 81,9 157,9 123,9 

Årets nettoinvesteringar (mkr) 185,7 227,6 361,1 345,7 

Årets resultat + avskrivningar 
(mkr) 

109,6 170,3 133 87 

- i förhållande till årets 
nettoinvesteringar (%) 

59,0% 74,8% 36,8% 25,2% 

.-i förhållande till 
nettoinvesteringar (mkr) 

-76,1 -57,3 -228,1 -258,7 

     

Investeringar VänerEnergi* 47,9 40,8 78,2 47,0 

Investeringar Mariehus 32,1 92,7 136,0 194,0 

Totala investeringar Koncernen 265,7 361,1 575,3 586,7 
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God kommunal hushållning 
God ekonomisk hushållning är enligt Kommunallagen att fastställa verksamhetsmål och 
finansiella mål för att erhålla en god ekonomi för kommande generationer. God ekonomisk 
hushållning betyder också att kommunen inom sina verksamheter ska säkerställa att 
resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta 
krävs en ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och 
program samt kontinuerligt följa upp utvecklingen. Till en god ekonomisk hushållning hör 
också att ha en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför 
förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder. 

Vad är God kommunal hushållning för Mariestads kommun? 

För Mariestads kommun innebär god kommunal hushållning att kommunen med 
utgångspunkt i visionen ska arbeta för att nå de fem kommunfullmäktigemål varav ett utifrån 
det finansiella perspektivet och fyra utifrån det samhälleliga uppdragets perspektiv. 
 

Ordning och reda i kommunens ekonomi är förutsättningen för en god och hållbar 
utveckling.  En välskött ekonomi skapar trygghet för såväl företag som hushåll och lägger 
grunden för fler arbeten och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Vi är alla 
beroende av en politik som tar ansvar för en ekonomi i balans, som ger stabilitet och 
uthållighet. 

Kommunens verksamhet har inte som syfte att generera vinst, men överskott är absolut 
nödvändigt för att långsiktigt kunna driva bra verksamhet. Att visa överskott på grund av 
tillfälliga realisationsvinster eller dylikt är dock inte långsiktigt hållbart satt att bygga en 
budget. God ekonomisk hushållning är inte att förbruka sin förmögenhet för att täcka 
löpande behov, och inte att finansiera driftskostnader med lån. 
Det omtalade så kallade balanskravet innebär ”att klara nollan” och det ska ses som en 
miniminivå för vad kommunen ska prestera. Noll är dock för lite av flera anledningar.  Det 
gäller att ha beredskap för det oväntade, eftersom det alltid tendera att inträffa. Ett 
nollresultat innebär dessutom att det saknas utrymme för att exempelvis bygga en ny skola 
när en gamla är utsliten, eftersom det är betydligt mycket dyrare nu än för 50 år sedan med 
nya investeringar som att bygga en skola eller en ny friidrottshall.  
 
Men god ekonomisk hushållning är inte bara det ekonomiska resultatet. Genom att sätta 
mål och riktlinjer för de olika verksamheterna och sedan följa upp dem, synliggörs vad som 
faktiskt görs och vad kommunens invånare får för pengarna.  
 

Disponering av resultatutjämningsreserven. 

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunen får lov att använda RUR enligt 
fastställda bestämmelser om detta behövs. 

 Disponering av RUR får göras de år som Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
prognos för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, är negativ. 
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 En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, d.v.s. så 
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. 
 

Möjligheterna till disponering av RUR framkommer i en balanskravutredning som ska 
göras varje enskilt år i både budget och bokslut. 

 

Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling 
(Enligt SKR:s cirkulär 22:37) 

 

Rekordsnabb ränteuppgång, frostig konjunktur väntar Utfallen för svensk inflation har 
nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft 
inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna.  

Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen 
drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större 
än vad vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en 
lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att 
svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för 
arbetsmarknaden bryts. 

Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 
procent 2023–2024. I vår framskrivning räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig 
under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag 
konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer 
ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga 
räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba 
ökningar 2021–2023 – heller inte falla tillbaka. Trots att vi räknar med att inflationen 
sjunker snabbt under nästa år lär högre priser på många varor och tjänster bli bestående. En 
hög nominellt tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora 
prisuppgångar, varför ökningen realt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker 
skatteunderlaget kraftigt i reala termer.  

Nedanstående bild visar BNP utvecklingen i Sverige. Notera att nedgången i BNP visar att 
vi går in i en lågkonjunktur. 
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BNP-utvecklingen är nedreviderad för 2023-2024 jämfört med augustiprognosen, framförallt drivet av det negativa bidraget 

från totala investeringar.  

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar 

Kommunernas utveckling 

Skatteunderlagsprognos (Enligt SKR:s cirkulär 22:37) 

SKR presenterade en skatteprognos per oktober, den kommer att ligga till grund för 

2023 års budget. Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 

2022–2025. Vilket förklaras ökade priser i och inflationen men också av sysselsättningen 

i timmar. 

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, vilket kan 

jämföras med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Den höga prisuppgången i 

kommunsektorn beror dels på högre priser, dels på ökade pensionskostnader. 

Pensionskostnadernas ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något 

dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av 

sektorns pensionsskuld. Skulden är värdesäkrad med prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 

ökar med inflationen, därmed en skulduppräkning.    

Det skatteunderlag som ligger till grund beräknas inte räcka till att finansiera en växande 

kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 

demografiska utmaningen framöver större än tidigare, det vill säga de i arbetsför ålder 

ska försörja allt fler. 
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Nedanstående bild visar procentuella förändringen i skatteunderlaget. Notera den reala 

nedgången i skatteunderlaget 2023 med -2,7%. 

Inflation- prisökningar 
Inflationen i augusti och september landade cirka 1,5 procentenheter högre (för såväl 

KPIF som KPI) än i vår föregående prognos. Överraskande höga priser syntes för flera 

SUB Index men högre elpriser (än förväntat) var den absoluta huvudförklaringen. Med 

utgångspunkt i en högre prisnivå som startpunkt för prognosen blir KPI-inflationen 

ofrånkomligen högre på kort sikt. Också prognosen för 2023 trycks upp av denna 

”baseffekt”.  

En annan betydelsefull prognosrevidering är att höstens ränteuppgång antas gå betydligt 

snabbare. Dels har Riksbanken redan höjt styrräntan mer än vad vi tidigare antog (1,00 i 

stället för 0,75 procentenheter), dels förväntar vi nu att Riksbanken i november kommer 

att höja styrräntan med ytterligare 0,75 procentenheter. Vid årets slut beräknas 

styrräntan ligga på 2,50 procent, vilket är hela 1,00 procentenhet högre än i föregående 

prognos.  

Utveckling medför att KPIF inflationen faller tillbaka, till under 2 procent (2024–2025). 

Tydliga bidrag till att sänka inflationen under 2023 följer även av att några priser, som 

energipriserna, antas sjunka. Likaså beräknas negativa bidrag till KPI följa av sjunkande 

boräntor under 2023–2024. Osäkerheten är uppenbarligen betydande för 

prisutvecklingen framöver. Diagrammet nedan visar svensk inflation, KPI, procentuell 

utveckling, vid olika prognostillfällen. 
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SKR:s 

inflationsprognos har kontinuerligt reviderats upp sedan februari. Den nya räntebanan driver upp inflationen på kort sikt 

och ned 2024-2025 jämfört med augustiprognosen. 

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar 

Ekonomiska förutsättningar för budgetåret 2023 och 
planperioden 2024–2025 
 

Finansiell Analys 

Mariestads kommun har haft goda resultat under tidigare år. Resultatet för 2021 uppgick 

till + 96,6 mkr, vilket motsvarar 6 % av skatter och bidrag. Den första tertialrapporten 

(T1) för 2022 prognostiserar ett resultat på 96,8 mkr och tertialrapport två (T2) 

prognostiserar ett resultat på 119,7 mkr.  

Resultatet 2021 och prognosen för år 2022 har en stor påverkan av pandemins 

konsekvenser och kriget i Ukraina samt pågående inflationsstegringar. Detta medför att 

det är och kommer att vara svårt att jämföra dessa år med kommande år. Kommunens 

resultat 2021 förklaras främst av en stark återhämtning i konjunkturen efter pandemin 

och extra statsbidrag. Prognosen för 2022 förklaras av ökade skatteintäkter i och med en 

stark återhämtning i konjunkturen efter pandemin, vilket visas i slutavräkningarna för 

2021 och 2022. 

I och med goda resultat de tre senaste åren har soliditeten inklusive hela 

pensionsskulden ökat från -1 % till 6 % (exklusive koncernbank).  
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I en jämförelse med Västra Götaland och Hallands kommuner i den finansiella profilen, 

vilket visas i nedanstående spindeldiagram, visar både starka och svaga sidor av 

kommunens ekonomiska ställning. 

Ovanstående spindeldiagram visar den finansiella profilen utifrån fyra perspektiv, 

Kontroll, risk och kort- och lång beredskap. Perspektivens poäng utgörs av 

genomsnittspoäng av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den 

finansiella profilen. Det som bör beaktas är kommunen införde koncernbank 2021 

vilket visas i den högre kassalikviditeten samt att 2021 års budgetföljsamhet på 

nämndnivå är exklusive finansförvaltningens överskott.  

Den finansiella analysen för Mariestads kommuns visar på ett ansträngt stabilt finansiellt 

läge med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive 

jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i 

förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 

Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att 

Mariestad fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt 

utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att 

kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist 

och ökade verksamhetsbehov är hänförliga till befolkningsförändringar.  

Resultat 

Kommunens driftsresultat 

Det första finansiella målet, årets resultat ska vara minst två procent över mandatperioden, 
är satt för att styra kommunens investeringsnivå för samma period. Det här innebär att 
årsresultaten kan komma att variera mellan åren. Resultatet för 2023 är budgeterat till + 7 
mnkr och resultatet för 2021 blev + 96 mnkr vilket innebär att resultaten de övriga åren kan 
vara lägre än 2 % (ca 33 mnkr) (det finansiella målet), genomsnittet för mandatperioden 
2023-2026 måste dock uppgå till 2 % av skatter och generella statsbidrag. 
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Utmaningen för planeringsperioden 2023-2026, men även åren därefter, blir att anpassa 

verksamheten så att de finansiella målen uppnås.  

I underlaget för budget 2023 och plan 2024-2025 ingår en oförändrad skattesats. 

Investeringsnivån 

Nedanstående diagram visar en genomsnittlig investeringsnivå på 200 mnkr för perioden 
2020–2025 (exklusive investeringar för taxefinansierad verksamhet). Det är en möjlig nivå 
förutsatt att resultatmålet uppnås. Investeringsnivå för perioden 2020–2025 innebär att 
soliditeten för perioden 2020–2025 kommer att uppgå till som genomsnitt 3,7 procent. 
Soliditeten kommer under planperioden att förbättras till 5 % vilket ska jämföras med 2020 
års nivå som var 2 %. 

Nedanstående diagram ger en bild av investeringsnivåerna fram till år 2025. De finansiella 
målen möjliggör en investeringsnivå på i genomsnitt 200 mnkr/år. En högre nivå kräver en 
anpassning av resultatnivån. 

 

 

Kapacitet 

Soliditet 

En viktig parameter för att avläsa kommunens långsiktiga kapacitet är att se på utvecklingen 
av soliditeten. 

Soliditeten är ett mått på långsiktigt finansiellt handlingsutrymme, som visar hur stor del av 
tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto mindre skuldsatt är 
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kommunen. 

Två faktorer påverkar soliditetens utveckling: dels det årliga resultatet, dels värdet av 
tillgångarna. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som 
tillgångarnas värde. 

Det andra finansiella målet – soliditeten ska öka med minst 1 % per år – uppnås för 
perioden 2020–2025 förutsatt att investeringsnivån under perioden inte ligger över 200 
mnkr (exklusive taxefinansierade investeringar) per år i genomsnitt samt att resultatmålet 33 
mnkr uppnås. 

 

 

Skuldsättning 

Under nuvarande förutsättningar och under förutsättning att de finansiella målen uppnås, 
kommer kommunens lånebehov under perioden 2022–2025 att uppgå till cirka 970 mnkr 
och den totala låneskulden beräknas till ca 2 033 mnkr per 2025-12-31. Lånebehovet är en 
följd av investeringsnivåerna kopplat till resultatnivåerna. 

Risk 

Känslighetsanalys av Mariestads kommuns kostnader och intäkter 

Lönekostnader ökar eller minskar med 1 % 12 mkr 

Hyreskostnader ökar eller minskar med 1 % 1 mkr 

Pensioner ökar eller minskar med 1 % 1,6 mkr 

Övriga driftkostnader ökar eller minskar med 1 % 5,5 mkr 

100 invånare påverkar mer eller mindre i skatt och statsbidragsintäkter 6,6 mkr 

1% sämre eller bättre utveckling av skatteunderlag i riket påverkar Mariestads kommun  15 mkr lägre eller 

högre intäkter 
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En investering om 100 mkr medför årliga kostnader med ca: 3,4 mkr utifrån befintlig 

marknad och fast ränta 

 

1 Procent i högre räntekostnader än vad som förväntas av marknaden innebär 4,2 mkr 

på befintlig låneportfölj 

 

En generell statlig satsning på primärkommunerna får Mariestad ca. 0,25 %  

 

Investeringsutveckling 

Nedan visas en sammanställning över investeringarna utifrån mandatperioden 2020-
2022 och för budget 2023 med plan 2024-2025 
 

Investeringar Bokslut  
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Investeringar, 
skattefinansierad verksamhet 

105,3 
 

105,9 146,9 121,1 171,8 121,5 

Investeringar, 
taxefinansierad verksamhet  

40,4 39,8 56,3 100,7 194 158 

Investeringar, 
exploateringsverksamhet 

40,0 81,9 157,9 123,9 134,6 145 

Årets nettoinvesteringar 
(mkr) 

185,7 227,6 361,1 345,7 500,4 424,5 

Årets resultat + 
avskrivningar (mkr) 

109,6 170,3 133 87 117,5 120,7 

- i förhållande till årets 
nettoinvesteringar (%) 

59,0% 74,8% 36,8% 25,2% 23,5% 28,4% 

.-i förhållande till 
nettoinvesteringar (mkr) 

-76,1 -57,3 -228,1 -258,7 -382,9 -303,8 

       

Investeringar VänerEnergi* 47,9 40,8 78,2 47,0 45,0 42,0 

Investeringar Mariehus 32,1 92,7 136,0 194,0 129,0 96,0 

Totala investeringar 
Koncernen 

265,7 361,1 575,3 586,7 674,4 562,5 

*Avser 100% av investeringarna 

Årets resultat tillsammans med årets avskrivningar utgör ett mått för vilket 

investeringsutrymme som kommunen själv klarar att finansiera. Skillnaden mellan 

nettoinvesteringarna och avskrivningar samt årets resultat visar om kommunen behöver 

låna eller på annat sätt utöka det likvidautrymmet för att finansiera investeringarna. 

Tabellen visar att investeringsnivån som har varit och är planerad kommande år. Denna 

kräver extern finansiering för att kunna genomföra investeringarna.  

Under mandatperioden 2020-2022 finns ett mål om att skattefinansierade investeringar 

ska vara självfinansierade. Skattefinansierade investeringar kommer att kräva extern 

finansiering med nuvarande finansiella mål. 
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Budget  2023 och plan 2024 - 2025 

Planeringsförutsättningar. 

1. För år 2023 sker en uppräkning av personalkostnaderna inom respektive nämnd 

med 2 %. Riktade insatser räknas upp med 1 % och budgeteras inom 

finansförvaltningen. 

2. För planperioden 2024–2025 sker en uppräkning av personalkostnaderna med 3 

% och budgeteras centralt inom finansförvaltningen. 

3. Uppräkning av hyror och köpta tjänster med 2 %  

4. Skatt och statsbidragsberäkning och demografi enligt framtagen 

befolkningsprognos.  

5. Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i 

konjunkturen.  

6. Ta fram ett förslag till en ny modell för ny demografimodell till utbildning 

7. Budgetunderlaget kommer att redovisas i både intäkter och kostnader. 

 

Personalkostnader och ökade kostnader 

Nedan visas prisindex för kommunalverksamhet (PKV).  

Syftet med PKV är ge en förutsättning för kommunerna att räkna om från löpande till 

fasta priser för att ge samma förutsättningar som används i SKR:S kalkyler.  

Utifrån planeringsförutsättningarna är personalkostnaderna i budgetunderlaget 

beräknade till 3 % respektive år. Övriga kostnader är i uppräknande med 2 %.  
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För att bemöta den ökad inflationen inom övriga kostnader budgeteras en 

inflationsosäkerhet dvs. 2 mkr inom finansförvaltningen. 

Konjunkturbufferten  

Syftet med konjunkturbufferten är att inom befintligt budgetår hantera svängningarna i 

konjunkturen och för att skydda nämndernas budgetar för tillfälliga besparingar. 

Bedömningen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur under 2023, därmed 

kommer skatteintäkterna att minska under både år 2023 och 2024. Det finns därmed en 

stor osäkerhet i om en konjunkturbuffert på 10 miljoner kronor räcker. 

Ny demografimodell till utbildning 

Enligt beslutad verksamhet och ekonomistyrningspolicy erhåller respektive nämnd en 

nettoram från kommunfullmäktige, samt att nämndernas nettoram ska omfatta 

demografiska förändringar. Därmed erhåller utbildningsnämnden en ram utifrån 

demografiska förändringar som är beräknad utifrån en framtagen befolkningsprognos. 

Den nya modellen innebär att avstämning mellan framtagen befolkningsprognos och 

verkligt utfall görs två gånger per år. Vilket sker den 15 april och 15 oktober. Avräkning 

och avstämning sker till kommunstyrelsen per delår (T2) och helår (T3). Det är av vikt 

att nämnden tar ett beslut om tillämpningen för att erhålla en tydlig rutinbeskrivning 

inom förvaltningen. Inom finansförvaltningen finns ett belopp om 3 mkr för att hantera 

vid avstämning.  

Nuvarande demografimodell till utbildning och till äldreomsorgen 
Demografimodellen beslutades i samband med budgetbeslutet 2022 och har tillämpats efter 

det.  

Demografiska fördelningen är ifrån kommunfullmäktige till nämnd och utgår från SCB:s 

befolkningsprognos över budget och planperioden. Demografiska resurser omfattar 

ersättning för ökade driftkostnader i och med ett ökat volymantal. De verksamheter som 

omfattas och som påverkas direkt av demografiska förändringar är socialnämnden och 

utbildningsnämnden. Demografiska medlen ska fördelas utifrån den prognostiserade 

befolkningsförändringen mellan åren. Förändringen ska ersättas utifrån följande 

åldersgrupper; 1-5 år, 6-12 år, 6 år, 7-15 år, 16-18 år, 65-79 år, 80-89 år och 90år-. 

Ersättningsnivån för varje förändrad individ i de tidigare nämnda åldersgrupperna ska 

baseras på Mariestads kommuns prislappar enligt kostnadsutjämningssystemet justeras 

utifrån den demografiska förändringen och effektiviteten i verksamheten. 

Detta innebär att de tilldelade demografiresurserna ska räcka utifrån utökade kostnader i 
och med demografiska orsaker, sedan beslutar nämnden hur fördelningen ska tillämpas 
utifrån deras resursfördelningsmodell. 
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Politiska satsningar för budget 2023 
 

Nedanstående satsningar är i linje med majoritetens inledande budgettext.  

I budgeten finns följande satsningar: 

Verksamhetsbehov, utökning budget Tkr 

Nämndsekreterare 700 
Kulturskola 1 000 
Underhåll gata, utökade ytor barmark, vinterväg, park  800 
Fastighetsunderhåll 5 000 
Ökade hyror på hyreslägenheter LSS (sprinkler) 1 000 
Från investering till drift, UN och SN, 1 + 1 mkr, fastighetsunderhåll 2 000 
Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd 1 000 
Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd 1 000 
Förvaltningschef 700 
Tre enhetschefer inom Äldreomsorgen  1 000 
Akutlogi Vallby och Maria  800 
Driftskostnader Bostadsförsörjning  300 
Personalbudget Migration  600 
Mini Maria  450 
Revisionsbudget utökas  250 
Träffpunkt Sonja 1 000 
Ekbacken ökad drift  450 
Utökning Ks medel till förfogande 1 900 

 Summa 19 950 

 

 

Förväntade ökade intäkter Tkr 

Intäkter till följd av etablering 2 500 

Värdeöverföring från bolag 1 500 

Utökad utdelning VänerEnergi 2 000 

Ökade taxeintäkter 4 000 

Summa 10 000 

 

 
 
 



Sida: 31 (39) 
 
 

 

 

 

BUDGET 2023 -2025
Nämnd (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen Intäkter -51 187 -51 187 -51 187

Kostnader 201 183 201 923 226 163

Netto* 149 996 150 736 174 976

Teknisk nämnd Intäkter -123 033 -123 033 -123 033

Kostnader 327 406 327 197 327 197

Netto* 204 373 204 164 204 164

Utbildningsnämnd Intäkter -418 810 -418 810 -418 810

Kostnader 980 095 979 095 979 095

Netto* 561 285 560 285 560 285

Socialnämnd Intäkter -26 370 -26 370 -26 370

Kostnader 165 157 165 157 165 157

Netto* 138 787 138 787 138 787

Äldreomsorgsnämnd Intäkter -205 681 -75 800 -75 800

Kostnader 714 447 584 566 584 566

Netto* 508 766 508 766 508 766

Miljö- och byggnadsnämnd Intäkter -13 950 -13 950 -13 950

Kostnader 21 735 21 734 21 734

Netto* 7 785 7 784 7 784

Överförmyndarnämnden Intäkter -20 -20 -20

Kostnader 2 222 2 222 2 222

Netto* 2 202 2 202 2 202

RÖS Intäkter 0 0 0

Kostnader 30 700 31 600 32 520

Netto* 30 700 31 600 32 520

Revision Intäkter 0 0 0

Kostnader 1 150 1 150 1 150

Netto* 1 150 1 150 1 150

Finansverksamhet

Intäkter -485 566 -480 066 -476 271

Kostnader 523 214 545 872 574 534

Netto* 37 647 65 806 98 263

Totalt verksamhetens kostnader Intäkter -1 324 618 -1 189 237 -1 185 442

Kostnader 2 967 310 2 860 517 2 914 339

Netto* 1 642 691 1 671 280 1 728 897

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag inkl. BP2023 426 024 427 607 435 543

Finansiella intäkter 34 600 39 200 41 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat inkl. exploateringsintäkter 7 059 34 498 35 694

* I posterna ingår interna och externa intäkter och kostnader
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Resultaten för perioden 2023-2025 är positiva och är därmed i linje med God kommunal 
hushållning. Det ekonomiska läget är svårplanerat beroende på hög inflation mm vilket 
innebär att resultatet för dessa år kan komma att påverkas negativt.  
 
I enlighet med antagna regler för resultatdisponering ska en balanskravsutredning göras 
varje år i samband med budget och årsbokslut. Balanskravsutredningen för denna budget 
visar inget behov av resultatdisponering av RUR men om det visar sig i kommande 
årsbokslut och kommande års budgethantering är en sådan disponering möjlig.  

Enligt kommunallagen får medel från resultatutjämningsreserven (RUR) användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel och kommunen får lov att använda RUR enligt 
fastställda bestämmelser om detta behövs.  

Inriktningen under budget 2023 är att RUR maximalt får utnyttjas med 20 mnkr för att 
utjämna negativa konjunktursvängningar, förutsatt antagna regler för utnyttjandet. Syftet är 
att RUR:en ska nyttjas för att hantera en omställning av verksamheterna för att uppnå 
ekonomi i balans inför budgetåret 2024. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nämnd Budget 

Personal

kostnads-

För-

ändring Inflations-

index

Hyres-

index

Demo-

grafi

Verksam-

hets

Åter-

läggning
Politiska Budget 

index 2%
PO pålägg

2% 2%

för-

ändringar
satsn-ingar

satsningar

(tkr) 2022  inkl. PO 2023

Kommunstyrelsen 142 845 2 393 3 084 870 -1 317 -1 479 3 600 149 996

Teknisk nämnd 184 623 1 530 1 940 1 510 1 745 9 224 -5 000 8 800 204 373

Utbildningsnämnd 535 536 10 464 16 341 3 490 2 428 26 -8 000 1 000 561 285

Socialnämnd 606 891 2 065 3 309 1 440 35 0 -464 553 -13 000 2 600 138 787

Äldre och omsorgsnämnd 11 368 17 221 1 290 0 9 199 465 988 3 700 508 766

Miljö- och byggnadsnämnd 6 560 578 414 30 204 0 7 785

RÖS 29 450 1 250 30 700

Revision 900 250 1 150

Överförmyndarnämnden 2 025 159 15 2 0 2 201

Verksamhetens kostnader -1 508 830 -28 557 -42 324 -8 632 -1 781 -11 627 -10 822 27 479 -19 950 -1 605 043

BUDGETHÄRLEDNING
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*Specifikation finns hos ekonomikontoret 

Spec. budget 2023-2025 2023 2024 2025

Budget Plan Plan

Kommunstyrelsen 2023 2024 2025

Ram föregående år 142 845 149 996 150 736

Föregående års ks reglering -6679 -6300 -6300

Personalkostnadsindex 2393

Inflationsindex 870

Förändring PO pålägg 3084

Politiska satsningar 2500 0 25 000

Verksamhetsövergångar* -1317 740 -760 

KS Centralt avsatta medel 6300 6 300 6 300

Årets ram 149 996    150 736    174 976      

Budget Plan Plan

Teknisk nämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 184 623 204 373 204 164

Personalkostnadsindex 1 530

Inflationsindex 1 510

Hyresersättning 1 745

Förändring PO-pålägg 1 940 0

Politiska satsningar 3800 0 0

Verksamhetsövergångar* 9224 -209 0

Årets ram 204 373 204 164 204 164

Budget Plan Plan

Utbildningsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 535 536 561 285 560 285

Personalkostnadsindex 10 464

Inflationsindex 3 490

Demografiberäkning 2 428

Förändring PO-pålägg 16 341

Politiska satsningar -7 000 -1 000 0

Verksamhetsövergångar* 26 0 0

Årets ram 561 285 560 285 560 285
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*Specifikation finns hos ekonomikontoret 
 
 
 
 
 
 

Överförmyndarnämnden 2023 2024 2025
IB 2 025 2 201 2 201
Inflationsindex 2
Löneindex 159
PO förändring till 44,53 2023 15

2 201 2 201 2 201

Spec. budget 2023-2025
Budget Plan Plan

Socialnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 606 891 138 787 138 787

Personalkostnadsindex 2 065

Inflationsindex 1 440

Hyresersättning 35

Förändring PO-pålägg 3 309

Politiska satsningar -10 400 0 0

Verksamhetsövergångar* -464 553 0 0

Årets ram 138 787 138 787 138 787

Budget Plan Plan

Äldre och omsorgsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 0 508 766 508 766

Personalkostnadsindex 11 368

Inflationsindex 1 290

Demografiberäkning 9 199

Hyresersättning 0

Förändring PO-pålägg 17 221

Politiska satsningar 3 700 0 0

Verksamhetsövergångar* 465 988 0 0

Årets ram 508 766 508 766 508 766

Budget Plan Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 6 560 7 785 7 785

Personalkostnadsindex 578

Inflationsindex 30

Förändring PO-pålägg 414

Politiska satsningar 0 0 0

Verksamhetsövergångar* 204 0 0

Årets ram 7 785 7 785 7 785

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

RÖS 30 700 31 600 32 520

Revision 1150 1150 1150

Överförmyndarnämnden 2 201 2 201 2 201

Summa förvaltningar 1 605 043 1 605 474 1 630 634
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Finansverksamhet 37 648 108 130 141 857

Demografiindex 0 8 720 19 633

Demografi utbildning 3 000 3 000 3 000

Särskilda satsningar löner 10 821 51 130 88 130

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -35 000 -22 000 -5 000

Tillkommande kapitalkostnader 8 500 13 500 18 700

Internränta -20 242 -20 242 -20 242

PO-pålägg från verksamheten -422 324 -391 500 -403 435

Arbetsgivaravgifter 296 000 305 000 314 260

Konjunkturbuffert 10 000 10 000 10 000

Inflationsosäkerhet 2 070 10 000

Organisation för kommande tillväxt 9 500 9 500 9 500

Försäljning av tjänst till nytt bolag -2 500

Värdeöverföring från bolag -1 500

Ökade taxeintäkter -4 000 -4 000 -4 000

Reformsarbete -35 946 -45 176

Pensionskostnader 166 223 153 869 139 387

Medfinansiering infrastruktur 12 000 12 000 12 000

E20 5 100 5 100 5 100

Summa nettokostnad 1 642 691 1 713 604 1 772 491
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Resultatbudget (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 520 000 525 000 530 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -2 082 691 -2 113 280 -2 173 897

Avskrivningar -80 000 -83 000 -85 000

Verksamhetens nettokostnader -1 642 691 -1 671 280 -1 728 897

Resultatbudget (tkr) forts.

Skatteintäkter 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag 426 024 427 607 435 543

Finansiella intäkter 34 600 39 200 41 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat 7 059 34 498 35 694
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Budget för kassaflöde (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Den Löpande Verksamheten

Årets resultat 7 059 34 498 35 694

Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 80 000 83 000 85 000

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 87 059 117 498 120 694

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager 0 10 000 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000

Medel från den löpande verksamh. 89 059 129 498 122 694

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinansierat -245 020 -306 420 -266 500

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinansierat -100 700 -194 000 -158 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -345 720 -500 420 -424 500

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 200 000 350 000 300 000

Amortering/ lösen av långfristiga skulder 0 0 0

Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 200 000 350 000 300 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -15 500 -16 300 -9 800

Årets Kassaflöde -56 661 -20 922 -1 806

Likvida medel vid årets början 50 000 -6 661 -27 583

Likvida medel vid årets slut -6 661 -27 583 -29 389
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Balansbudget (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 1 947 895 2 171 315 2 352 815

Finansiella anläggningstillgångar 1 187 200 1 237 200 1 237 200

Bidrag till statlig infrastruktur 317 300 300 200 283 100

Summa anläggningstillgångar 3 452 395 3 708 715 3 873 115

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 60 000 50 000 50 000

Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800

Likvida medel -6 661 -27 583 -29 389

Summa omsättningstillgångar 143 139 112 217 110 411

SUMMA TILLGÅNGAR 3 595 534 3 820 932 3 983 526

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 7 059 34 498 35 694

Ombudgeteringar

Övrigt eget kapital 642 081 649 140 683 637

Summa eget kapital 649 140 683 637 719 331

Avsättningar

Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 201

Bidrag till statlig infrastruktur 326 100 309 800 300 000

Summa avsättningar 347 300 331 000 321 201

Skulder

Långfristiga skulder 2 427 100 2 777 100 3 077 100

Kortfristiga skulder 171 994 29 194 -134 107

Summa skulder 2 599 094 2 806 294 2 942 993

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 595 534 3 820 932 3 983 526

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 538 968 518 765 500 275

bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 47 000 44 100 44 100

- varav borgen till kommunägda företag 0 0 0
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Investeringsplan 2023-2025
Budget 

2023

Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringspott 5 000 5 000 5 000

Investeringar kommunstyrelsens verksamheter 3 550 800 500

Kommuninvest insatskapital 2 420 2 420

Reinvesteringar enligt 5 årig underhållsplan 20 000 20 000 10 000

Parkerings-/Ställplatser, igångsättningsbeslut krävs 6 000 5 000 0

Lekeviområdet konstgräs friidrott 5 000 12 000

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 54 000 25 000

Summa Kommunstyrelsen 36 970 92 220 52 500

Exploateringsverksamhet

Exploatering Bostäder, Industri, Handel 15 900 26 500 18 500

Exploateringsmark och industri och handel 100 000 100 000 100 000

Ersättningsväg E20 8 000 8 100 26 500

Summa exploateringsverksamet 123 900 134 600 145 000

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens investeringspott 2 000 2 000 2 000

Summa Utbildningsnämnden 2 000 2 000 2 000

Socialnämnden

Socialnämndens investeringspott 2 000 1 000 1 000

Summa Socialnämnden 2 000 1 000 1 000

Äldre och omsorgsnämnden

Äldre och omsorgsnämndens investeringspott 2 000 4 000 2 000

Journalsystem 2 000

Summa Äldre och omsorgsnämnden 2 000 6 000 2 000

Tekniska nämnden skattefinansierat

Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500

Fastigheter

Reinvesteringar, eget ägda lokaler 25 300 25 300 25 300

Reinvesteringar, inhyrda lokaler 1 300 1 300 1 300

Skolgård och utemiljö 4 000

Lekeviområdet 12 000 5 600

Ombyggnad/tillbyggnad/Renovering Kvarnstenen 950 15 000 14 000

Gator/Allmän plats

Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 27 600 16 400 16 400

Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 5 500 5 500 5 500

Summa Tekniska nämnden skatte fin. 78 150 70 600 64 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar VA

 - Förnyelse ledningsnät 18 000 20 000 15 000

 - Renovering/modernisering pumpstationer/VA-verk 3 000 3 000 6 000

Utvecklingsinvesteringar VA

 - Lindholmens vattenverk 10 000 25 000 25 000

 - Nyanslutningar 3 000 5 000 5 000

 - VA-exploatering 6 700 7 000 7 000

 - Överföringsledning Mariestad-Lugnås  14 000 20 000

 - Vattenreservoar Mariestad 10 000

 - Mariestads avloppsreningsverk 60 000 120 000 70 000

Summa Tekniska nämnden taxefin. 100 700 194 000 158 000

Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 121 120     171 820      121 500      

Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 100 700     194 000      158 000      

Summa exploateringsbudget 123 900     134 600      145 000      

Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 345 720 500 420 424 500



 

 

 

Vänsterpartiets förslag till 
budget 2023 med plan för 
2024-2025 
Mariestad
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Inledning 

Under ett antal år har Mariestads kommun påverkats av pandemin. Det blev en snabb 

omställning och anpassning för verksamheterna och en helt ny situation för invånarna. 

Även om pandemin inte längre betecknas som samhällsfarlig av Folkhälsomyndigheten, 

finns flera effekter kvar. Under pandemiåren kompenserades kommunerna för ökade 

kostnader och uteblivna intäkter, med tillfälliga statsbidrag. Då konjunkturen 

förbättrades snabbare än beräknat blev skatteintäkterna större än prognostiserats. Det 

har inneburit ganska stora ekonomiska överskott för Mariestads kommun, både 

föregående och innevarande år.  

Nu står vi inför helt nya utmaningar. En väntad lågkonjunktur och en kraftigt stigande 

inflationstakt påverkar hela samhället, naturligtvis också Mariestads kommun.  Det har 

medfört rejält höjda priser. Flera nämnder har redan har redan märkt effekten av 

kostnadsökningar. 

Till följd av prisökningarna kommer även många privatpersoner att få en ansträngd 

ekonomi. I lågkonjunkturens spår väntas arbetslösheten öka. Det ger lägre skatteintäkter 

och kan öka kostnaderna för försörjningsstöd.   

Det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen av de generella statsbidragen. Det 

försvårar kommunens planering. I regeringens budgetproposition för år 2023 täcker 

statsbidraget till kommunerna bara en mindre del av vad kommunerna är i behov av för 

att upprätthålla dagens nivå (enligt SKR). Välfärden riskerar att urholkas. 

Att bygga välfärd kräver långsiktiga stabila intäkter helst i form av generella statsbidrag. 

Framför allt mindre kommuner har ofta svårt att tillgodogöra sig riktade statsbidrag 

eftersom det ofta kräver både medfinansiering och administrativa resurser.  

Vi är kritiska till den reformeringen av Arbetsförmedlingen som vi menar varit negativ 

för Mariestads kommun. Långtidsarbetslösheten är alltjämt för hög, det krävs en rad 

åtgärder. Vi menar att här är det viktigt att staten är med och tar sitt ansvar.  

En växande kommun 

Volvo ska etablera en batterifabrik i Mariestad. Rödjan byggs ut och Metsää Tissue ska 

expandera. Kommunen kommer att vara i en expansiv fas i flera år framöver. Resurser 

behövs för att planera för nya bostäder och fler invånare. När kommunen växer måste 

hänsyn tas till naturvärden. Grönområden kommer att bli viktiga, dels för invånarna, 

dels för att ge utrymme för biologisk mångfald. 

Nya arbetstillfällen kommer att ställa krav på kompetens- och utbildningsinsatser. Att få 

tillgång till arbetskraft är redan idag en stor utmaning. Det är helt avgörande att 

kommunen gör sig känd som en bra arbetsgivare. Det är så vi bygger en bra välfärd där 

både brukare och anställda kan känna trygghet. 
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Vänsterpartiets budgetförslag 

Effekten av den kraftigt ökade inflationstakten och den förväntade lågkonjunkturen gör 

att det saknas utrymme för satsningar för år 2023.  

Vårt budgetförslag för år 2023 visar inget överskott utan ett resultat där RUR 

(resultatutjämningsreserven) måste tas i anspråk för att få en balanserad budget. Den 

möjligheten ges då det reala skatteunderlaget sjunkit kraftigt.  

Med tanke på människors ansträngda ekonomi föreslår vi oförändrad skattesats. Det 

finns en lång rad viktiga satsningar inom välfärds- och miljöområdet som får prövas 

kommande år. Mot bakgrund av den speciella ekonomiska situationen inriktar vi oss - 

för år 2023 - på att i första hand ge ett visst stöd åt de grupper som har mest ansträngd 

ekonomi. 

Prognoser 

Antaganden i budgeten bygger på prognoser från SKR om konjunkturutveckling och 

skatteunderlag.  När det gäller befolkningsutvecklingen bygger budgeten på 

siffermaterial från SCB. Det viktigt att det finns väl underbyggt material vid beräkning 

av behov av bostäder och välfärdstjänster. 

Vad gäller övriga ekonomiska förutsättning och omvärldsfaktorer hänvisar vi till de 

underlag som delades vid budgetöverlämningen i oktober 2022. 

Finansiella mål 

Mariestads kommuns finansiella mål kommer inte att uppnås i budgetförslaget, varken 

resultatmålet eller målet om ökad soliditet. Mariestads kommun har dessutom en 

målsättning att skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 

mandatperioden. Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade. Med 

kommunens höga investeringstakt ställer det krav på ett bra resultat för att kunna öka 

självfinansieringsgraden. Budgeten för år 2023 ger inget bidrag till målet om ökad 

självfinansiering av investeringar.  

Kravet att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste följas upp kommande år. 

Konjunkturbufferten ligger på 10 mkr för år 2023 och reservation för 

inflationsosäkerhet drygt 9 mkr. 

Miljö och klimatsatsningar 

När kommunen expanderar blir tillgång till grönområden med varierad växtlighet av stor 

betydelse. Det bidrar till biologisk mångfald men också till rekreation och hälsa för 

invånarna. Grön- och blåstrukturplanen kommer att bli ett centralt 

planeringsinstrument.  
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Målen i Agenda 2030 är viktiga i kommunens planering. Avstämning ska göras 

återkommande. Alla invånare ska kunna få information och känna delaktighet.  

Vänsterpartiet vill se en ökning av det miljö- och klimatstrategiska arbetet med bland 

annat en centralt placerad miljöstrateg. Miljöarbetet måste ske samordnat för att nå bästa 

resultat. Målet är att Mariestad ska bli en cirkulär och hållbar kommun.  

Vi har motionerat om att kartlägga och restaurera våtmarker i syfte att minska 

klimatpåverkan. 

Det behövs även åtgärder för att bevara och utöka den biologiska mångfalden. Det 

kräver skötselplaner för alla skogsområden i våra tätorter. Dessutom att invasiva arter 

bekämpas aktivt och strategiskt utifrån den inventering som gjorts. Vi anser även att en 

inventering görs av hur stor del av tätorten Mariestad som skuggas av träd. Här finns en 

målsättning om 25 % (Naturvårdsverket). 

2023: 

-Kommunen inleder planering för att kartlägga och restaurera våtmarker, att strategiskt 

bekämpa invasiva arter samt att hänsyn tas till trädkronors täckningsgrad. Detta arbetas 

in i uppdraget där det finns avsatta medel i budgeten för ”Organisation för kommande 

tillväxt” 

 

Kultur och fritid 

Mariestads kommuns kulturpolitiska program innehåller skrivningar om ett ökat och 

varierat kulturutbud. Det kräver resurser för att kunna förverkligas. Vi vill dessutom ge 

fler möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet. Avgifterna ska sänkas samtidigt 

som tillgängligheten ses över. Kommunen ska se över möjligheten att tillhandahålla 

lokaler till ideella föreningar. Ett rikt föreningsliv stärker demokratin och människors 

delaktighet.  

Simundervisning för sexåringar ska vara avgiftsfri.  

Kommunens stöd till gästande föreningars arrangemang bör ses över. I första hand bör 

arrangemang som riktar sig till ungdomars fritidsverksamhet få stöd. Kommunens 

kostnader i samband med husbilsklubbens årsmöte, som senast uppgick till 180 tkr, 

anser vi inte vara relevant.  

2023:  

-Se över och upprätta riktlinjer för stöd till olika föreningars arrangemang 

-ökat stöd till Kulturskolans verksamhet 
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Barn, förskola och skola 

Ett övergripande mål är att ge elever förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap. Då 

kan också målet om höjda betyg uppnås. I det arbetet är det viktigt att alla barn blir 

sedda och att det finns resurser för att sätta in åtgärder där behov finns. 

En stor andel av barngrupperna i Mariestads förskolor är större än vad Skolverket 

rekommenderar. Mariestad har dessutom fler barn per personal jämfört med riket. Det 

finns ett fortsatt behov av att kommunen bevakar detta och, trots en ansträngd 

ekonomi, arbetar strategiskt för att barngrupperna i Mariestads förskolor ska bli mindre 

och att personaltätheten ska öka.  

Förskolan och skolan måste ges bättre förutsättningar att köpa in det material och den 

utrustning som behövs för att bedriva undervisning enligt förskolans läroplan.  

Det finns barn som inte äter frukost, eller tar bara något litet på morgonen. 

Förklaringarna kan vara många, till exempel stress. Men det kan också vara så att 

kylskåpet helt enkelt är tomt. Att då kunna klara sig fram till skollunchen blir inte lätt.  

Vi har föreslagit att skolfrukost serveras i grundskolan. Det har visat sig att om skolan 

serverar frukost ökar barnens koncentrationsförmåga och förmåga att ta till sig lärande. 

Då tider för skolskjuts sägs vara ett hinder menar vi att det finns möjlighet att hitta 

lösningar där t ex frukost står uppdukad under en viss tid på morgonen/förmiddagen.  

Enligt skollagen har skolan ett kompensatoriskt uppdrag. Vi vill utjämna skillnader och 

förbättra barns förutsättningar och därmed uppnå bättre skolresultat. 

  

Rådande dyrtider påverkar människors ekonomi, inte minst för barnfamiljer. Det är risk 

att fler barnfamiljer tvingas söka försörjningsstöd. Vi föreslår en extra utbetalning till 

barnfamiljer vid jul (eller annan högtid).  

Vi tycker dessutom att det är viktigare än någonsin att upprätta en handlingsplan mot 

barnfattigdom. Stora sociala och ekonomiska skillnader i uppväxtvillkor hos barn ökar 

just nu, vi tycker att det är oacceptabelt.  

2023:  

-Servera frukost i grundskolan. Vi avsätter vi 1,9 miljon kr. Finansieras genom sänkta 

politikerarvoden.  

-Kompensation för ökade kostnader inom kostverksamheten 

-Upprätta en handlingsplan mot barnfattigdom 

-Tillskott för försörjningsstöd samt för extra utbetalning av vid jul till barnfamiljer 

-Utökad budget för placering barn och unga 
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Äldreomsorg, trygghet 

Det är viktigt med resurstillskott för att klara välfärdsuppdraget med trygga brukare och 

med personal som känner arbetsglädje, trygghet och som vill stanna kvar på jobbet. Det 

kräver återkommande uppföljning av arbetsmiljöarbetet, ledarskapsstöd och översyn av 

hur många underställda en chef bör ha.  

Arbete för bättre kontinuitet inom äldreomsorgen pågår (motion från Vänsterpartiet). 

15 besök hos en brukare under en tvåveckorsperiod är första delmålet. Avstämning bör 

göras för att sedan gå vidare. Möjligheter till kompetensutveckling ska finnas, bland 

annat inom demensvården. Allt detta kräver resurser. 

Vi vill att kommunen arrangera utflykter för brukare inom hemtjänst/särskilt boende, 

som av olika skäl, inte kan ta sig ut på egen hand. Det har slagit väl ut och det finns 

exempel där detta permanentats. Med en tillgänglighetsanpassad buss skulle det kunna 

bli verklighet i Mariestad.  

Det är svårt att få personal/vikarier inför sommaren inom hemtjänst, särskilt boende 

och funktionsstöd. Då är det viktigt att dra lärdom av hur semestermånaderna upplevs 

av så väl brukare som personal. Det gäller frågor kring trygghet, kontinuitet, planering 

och eventuella incidenter.  

Det är nödvändigt att kommunen ser över möjlighet till ”andra lösningar” när det gäller 

ansvar för till exempel tvätt, inköp och/eller andra arbetsuppgifter. Syftet är att renodla 

arbetsuppgifterna för personalen. 

Vi föreslår att vid en enhet inom äldreomsorgen genomförs försök med 

arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Bör föregås av studie om var det är lämpligast 

att försöket genomförs. 

Det är viktigt att det finns åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. 

Många människor lever dessutom i utsatthet i och med ökade ekonomiska klyftor. 

Kommunen har en handlingsplan med åtgärder mot ensamhet. Vi menar att den ska 

kompletteras med att kommunen stöttar frivilligorganisationer, bland annat med lokaler. 

Civilsamhällets insatser får inte underskattas. 

Vi vill säkerställa att de som är i behov av stöd och hjälp vid våld i nära relationer också 

får det. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett stort ansvar. 

 

2023: 

-Renodla personalens arbetsuppgifter. Se över möjligheten att hitta andra lösningar när 

det gäller ansvar för tvätt, inköp och/eller andra arbetsuppgifter. 

-Se över möjligheten att stötta frivilligorganisationer bland annat med lokaler 
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-Ta fram förslag på enhet där försök med arbetstidsförkortning kan genomföras 

-Påbörja rekrytering av enhetschefer inom äldreomsorgen 

-Kompensation för ökade kostnader inom kostverksamheten 

-Socialnämnden tillförs medel för akutlogi Vallby och Maria, ökade kostnader för 

bostadsförsörjning, för migrationsenheten och för uppstart Mini-Maria. Dessutom för 

driftskostnader uppstart Ekbacken. 

 

Fastighetsunderhåll, underhåll gata, park 

Många fastigheter i kommunen kräver underhåll och reinvestering för att upprätthålla 

ett hållbart fastighetsbestånd. Tekniska nämnden får tillskott för fastighetsunderhåll, 

ökade hyror vid LSS-boende och för underhåll av gata, park och vinterväglag. 

2023: 

-Resurser till fastighetsunderhåll samt gata, park 

 

 

 

Vänsterpartiets budgetförslag i siffror 

 
Utgår från planeringsförutsättningarna: 

 
1. För år 2023 sker en uppräkning av personalkostnaderna inom respektive nämnd med 2 %. 

Riktade insatser räknas upp med 1 % och budgeteras inom finansförvaltningen.  

 

2. För planperioden 2024–2025 sker en uppräkning av personalkostnaderna med 3 % och 

budgeteras centralt inom finansförvaltningen.  

 

3. Uppräkning av hyror och köpta tjänster med 2 %   

 

4. Skatt och statsbidragsberäkning och demografi enligt framtagen befolkningsprognos.  

  

5. Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i konjunkturen.  

 

6. Ta fram ett förslag till en ny demografimodell till utbildning  

 

7. Budgetunderlaget kommer att redovisas i både intäkter och kostnader.  
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Åtgärder i budget, tkr: 

 
Kommunstyrelsen  

Kulturskola  (1)     1 000                 x/ 

Nämndsekreterare (2)     700   

 

Utbildningsnämnden 

Kostverksamheten (1)  1 000 

Högskoleförbered. Yrkesprogram (2)    500   xx/   

Skolfrukost i grundskolan, ny  1 900  

 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Kostverksamheten (1)  1 000   

Enhetschefer äldreomsorg (2)  2 000   

 

Socialnämnden 

Akutlogi Vallby (1)     800      

Driftskostnad bostadsförsörjning (1)    300          

Personalbudget migration (1)     600        

Mini Maria (1)     450          

Ekbacken, ökad drift (1)     450          

Försörjningsstöd (2)  2 000   

Placering barn/unga (2)  3 000   

 

Tekniska nämnden 

Fastighetsunderhåll (1)  5 000 

Fastighetsunderh. fr inv-drift un/sn (1) 2 000 

Fastighetsunderhåll (2)  2 000 xx/ 

Ökade hyror LSS boende (2)  1 000  

Underhåll gata, park (2)  1 000 xx/ 

 

Överförmyndarnämnden 

Förändring av organisation (2)  1 200  

            27 900 

 

Minskad kostnad samt ökad intäkt 
Sänkta politikerarvoden -       1 900 

Statsbidrag, BP 2023, beräknat    -         11 000 

 

 

(x/ siffror inom parentes hänvisar till budgetunderlag 1 respektive 2 i uppställningarna över 

verksamhetsbehov) 

(xx/ avser endast år 2023) 

 



 

BUDGET 2023 -2025

Nämnd (tkr)
Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen Intäkter -51 187 -51 187 -51 187

Kostnader 196 283 197 022 221 263

Netto* 145 096 145 835 170 076

Teknisk nämnd Intäkter -123 033 -123 033 -123 033

Kostnader 329 606 326 397 326 397

Netto* 206 573 203 364 203 364

Utbildningsnämnd Intäkter -418 810 -418 810 -418 810

Kostnader 982 495 980 995 980 995

Netto* 563 685 562 185 562 185

Socialnämnd Intäkter -26 370 -26 370 -26 370

Kostnader 170 157 170 157 170 157

Netto* 143 787 143 787 143 787

Äldreomsorgsnämnd Intäkter -205 681 -75 800 -75 800

Kostnader 713 747 583 866 583 866

Netto* 508 066 508 066 508 066

Miljö- och byggnadsnämnd Intäkter -13 950 -13 950 -13 950

Kostnader 21 728 21 728 21 728

Netto* 7 778 7 778 7 778

Överförmyndarnämnden Intäkter -20 -20 -20

Kostnader 3 421 3 421 3 421

Netto* 3 401 3 401 3 401

RÖS Intäkter 0 0 0

Kostnader 30 700 31 600 32 520

Netto* 30 700 31 600 32 520

Revision Intäkter 0 0 0

Kostnader 900 900 900

Netto* 900 900 900

Finansverksamhet

Intäkter -472 559 -476 059 -472 263

Kostnader 528 314 538 423 567 083

Netto* 55 755 62 364 94 820

Totalt verksamhetens kostnader Intäkter -1 311 611 -1 185 230 -1 181 434

Kostnader 2 977 352 2 854 510 2 908 331

Netto* 1 665 741 1 669 280 1 726 897

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag inkl. BP2023 426 774 427 607 435 543

Finansiella intäkter 32 600 37 200 39 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat inkl. exploateringsintäkter -17 241 34 498 35 694

* I posterna ingår interna och externa intäkter och kostnader



 
 

 

 

BUDGET 2023 -2025
Nämnd Prel. Budget Plan Plan 

(tkr) 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 145 096 145 836 170 076

Teknisk nämnd 206 573 203 364 203 364

Utbildningsnämnd 563 685 562 185 562 185

Socialnämnd 143 787 143 787 143 787

Äldre och omsorgsnämnd 508 066 508 066 508 066

Miljö- och byggnadsnämnd 7 778 7 778 7 778

RÖS 30 700 31 600 32 520

Revision 900 900 900

Överförmyndarnämnden 3 401 3 401 3 401

Verksamhetens kostnader -1 609 986 -1 606 917 -1 632 077

Finansverksamhet -55 755 -62 364 -94 820

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag enl. BP2023 426 774 427 607 435 543

Finansiella intäkter 32 600 37 200 39 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat inkl. exploateringsintäkter -17 241 34 498 35 694

Nyttjande av RUR 17 241

Resultat efter användning av RUR 0

Nämnd Budget 

Personal-

kostnads-

För-

ändring
Inflations-

index

Hyres-

index Demografi Verksamhets-

Åter-

läggning Politiska Budget 

index 2% 

inkl. PO

PO -

pålägg 2% 2% förändringar satsningar satsningar

(tkr) 2022 2023

Kommunstyrelsen 142 845 2 393 3 084 870 -1 317 -4 479 1 700 145 096

Teknisk nämnd 184 623 1 530 1 940 1 510 1 745 9 224 -5 000 11 000 195 573

Utbildningsnämnd 535 536 10 464 16 341 3 490 2 428 26 -8 000 3 400 560 285

Socialnämnd 606 891 2 065 3 309 1 440 35 0 -464 553 -13 000 7 600 136 187

Äldre och omsorgsnämnd 11 368 17 221 1 290 0 9 199 465 988 3 000 508 066

Miljö- och byggnadsnämnd 6 560 578 407 30 204 0 7 778

RÖS 29 450 1 250 30 700

Revision 900 900

Överförmyndarnämnden 2 025 159 15 2 1 200 3 401

Verksamhetens kostnader -1 508 830 -28 557 -42 317 -8 632 -1 781 -11 627 -10 822 30 479 -27 900 -1 609 986

BUDGETHÄRLEDNING



 

 

 

Spec. budget 2023-2025 2023 2024 2025

Budget Plan Plan

Kommunstyrelsen 2023 2024 2025

142 845 145 096 145 836

Föregående års ks reglering -6679 -3300 -3300

Personalkostnadsindex 2393

Inflationsindex 870

Förändring PO pålägg 3084

Politiska satsningar 600 0 25 000

Verksamhetsövergångar -1317 740 -760 

KS Centralt avsatta medel 3300 3 300 3 300

145 096    145 836    170 076      

Budget Plan Plan

Teknisk nämnd 2023 2024 2025

184 623 206 573 203 364

Personalkostnadsindex 1 530

Inflationsindex 1 510

Hyresersättning 1 745

Förändring PO-pålägg 1 940 0

Politiska satsningar 6000 -3000 0

Verksamhetsövergångar 9224 -209 0

206 573 203 364 203 364

Budget Plan Plan

Utbildningsnämnd 2023 2024 2025

535 536 563 685 562 185

Personalkostnadsindex 10 464

Inflationsindex 3 490

Demografiberäkning 2 428

Förändring PO-pålägg 16 341

Politiska satsningar -4 600 -1 500 0

Verksamhetsövergångar 26 0 0

563 685 562 185 562 185



 

Spec. budget 2023-2025

Budget Plan Plan

Socialnämnd 2023 2024 2025

606 891 143 787 143 787

Personalkostnadsindex 2 065

Inflationsindex 1 440

Hyresersättning 35

Förändring PO-pålägg 3 309

Politiska satsningar -5 400 0 0

Verksamhetsövergångar -464 553 0 0

143 787 143 787 143 787

Budget Plan Plan

Äldre och omsorgsnämnd 2023 2024 2025

0 508 066 508 066

Personalkostnadsindex 11 368

Inflationsindex 1 290

Demografiberäkning 9 199

Hyresersättning 0

Förändring PO-pålägg 17 221

Politiska satsningar 3 000 0 0

Verksamhetsövergångar 465 988 0 0

508 066 508 066 508 066

Budget Plan Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2023 2024 2025

6 560 7 778 7 778

Personalkostnadsindex 578

Inflationsindex 30

Förändring PO-pålägg 407

Politiska satsningar 0 0 0

Verksamhetsövergångar 204 0 0

7 778 7 778 7 778

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

RÖS 30 700 31 600 32 520

Revision 900 900 900

Överförmyndarnämnden 3 401 3 401 3 401

Summa förvaltningar 1 609 986 1 606 917 1 632 077



 
 

 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnden 2023 2024 2025
IB 2 025 2 201 2 201
Inflationsindex 2
Löneindex 159
PO förändring till 44,53 2023 15

2 201 2 201 2 201

Finansverksamhet 55 755 62 364 94 820

Demografiindex 0 8 720 19 633

Demografi utbildning 3 000 3 000 3 000

Pott för löneökningar 10 821 51 130 88 130

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -30 000 -22 000 -5 000

Tillkommande kapitalkostnader 8 500 13 500 18 700

Internränta -20 242 -20 242 -20 242

PO-pålägg från verksamheten -380 000 -433 817 -447 021

Förändring PO 2023 -42 317 0 0

Arbetsgivaravgifter 296 000 305 000 314 260

Konjunkturbuffert 10 000 10 000 10 000

Inflationsosäkerhet 9 070 10 000

Organisation för kommande tillväxt 9 500 9 500 9 500

Effektivisering -41 496 -50 726

Medfinansiering infrastruktur 12 000 12 000 12 000

Minskade politikerarvoden -1 900 -1 900 -1 900

E20 5 100 5 100 5 100

Pensionsosäkerhet 6 000 6 000 6 000

Förvaltningsavgifter 850 500 300

Avs till pensioner efter 1998 80 445 82 682 81 947

Pensionsutbetalningar före 1998 38 180 38 089 38 260

Försäkring komplett pension 40 748 26 598 12 880

Summa nettokostnad 1 665 741 1 669 280 1 726 897



 

 

Resultatbudget (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 520 000 510 000 515 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -2 105 741 -2 096 280 -2 156 897

Avskrivningar -80 000 -83 000 -85 000

Verksamhetens nettokostnader -1 665 741 -1 669 280 -1 726 897

Resultatbudget (tkr) forts.

Skatteintäkter 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag 426 774 427 607 435 543

Finansiella intäkter 32 600 37 200 39 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat -17 241 34 498 35 694



 

  

 

 

Budget för kassaflöde (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Den Löpande Verksamheten

Årets resultat -17 241 34 498 35 694

Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 80 000 83 000 85 000

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 62 759 117 498 120 694

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager 0 10 000 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000

Medel från den löpande verksamh. 64 759 129 498 122 694

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinansierat -220 020 -275 420 -240 500

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinansierat -80 700 -174 000 -148 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -300 720 -449 420 -388 500

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 200 000 350 000 300 000

Amortering/ lösen av långfristiga skulder 0 0 0

Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 200 000 350 000 300 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -15 500 -16 300 -9 800

Årets Kassaflöde -35 961 30 078 34 194

Likvida medel vid årets början 25 000 -10 961 19 117

Likvida medel vid årets slut -10 961 19 117 53 311



 

Balansbudget (tkr) Budget Plan Plan

2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 2 007 895 2 200 315 2 355 815

Finansiella anläggningstillgångar 1 187 200 1 237 200 1 237 200

Bidrag till statlig infrastruktur 317 300 300 200 283 100

Summa anläggningstillgångar 3 512 395 3 737 715 3 876 115

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 60 000 50 000 50 000

Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800

Likvida medel 89 039 74 117 108 311

Summa omsättningstillgångar 238 839 213 917 248 111

SUMMA TILLGÅNGAR 3 751 234 3 951 632 4 124 226

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat -17 241 34 498 35 694

Ombudgeteringar

Övrigt eget kapital 642 081 624 840 659 337

Summa eget kapital 624 840 659 337 695 031

Avsättningar

Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 201

Bidrag till statlig infrastruktur 326 100 309 800 300 000

Summa avsättningar 347 300 331 000 321 201

Skulder

Långfristiga skulder 2 427 100 2 657 100 2 907 100

Kortfristiga skulder 351 994 304 194 200 893

Summa skulder 2 779 094 2 961 294 3 107 993

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 751 234 3 951 632 4 124 226

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 538 968 518 765 500 275

bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 47 000 44 100 44 100

- varav borgen till kommunägda företag 0 0 0

Soliditet inkl pension 17% 17% 17%

Soliditet exkl pensionsskuld 2% 4% 5%



 

Investeringsplan 2023-2025
Budget 

2023

Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringspott 2 000 2 000 2 000

Beslutsstöd till nytt ekonomisystem 2 000

Investering Dacapo 300 300

Förråd Elvärket, fritidsbanken 500

Stadshuset framtida utveckling kontorsmiljöer 750 500 500

Kommuninvest insatskapital 2 420 2 420

Laxhall-parkeringsplatser 500 5 000

Bantorget 2 500

Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 54 000 25 000

Summa Kommunstyrelsen 10 970 64 220 27 500

Exploateringsverksamhet

Exploatering Bostäder, Industri, Handel 15 900 26 500 18 500

Exploateringsmark och industri och handel 100 000 100 000 100 000

Ersättningsväg E20 8 000 8 100 26 500

Summa exploateringsverksamet 123 900 134 600 145 000

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens investeringspott 2 000 2 000 2 000

Summa Utbildningsnämnden 2 000 2 000 2 000

Socialnämnden

Socialnämndens investeringspott 2 000 2 000 2 000

Journalsystem 2 000

Summa Socialnämnden 2 000 4 000 2 000

Tekniska nämnden skattefinansierat

Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500

Fastigheter

Reinvesteringar, eget ägda lokaler 25 300 25 300 25 300

Reinvesteringar, inhyrda lokaler 1 300 1 300 1 300

Skolgård och utemiljö 4 000

Lekeviområdet 12 000 5 600

Ombyggnad/tillbyggnad/Renovering Kvarnstenen 950 15 000 14 000

Gator/Allmän plats

Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 27 600 16 400 16 400

Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 5 500 5 500 5 500

Sjötorp p-platser/husbilar 3 000

Summa Tekniska nämnden skatte fin. 81 150 70 600 64 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet

Reinvesteringar VA

 - Förnyelse ledningsnät 18 000 20 000 15 000

 - Renovering/modernisering pumpstationer/VA-verk 3 000 3 000 6 000

Utvecklingsinvesteringar VA

 - Lindholmens vattenverk 10 000 25 000 25 000

 - Nyanslutningar 3 000 5 000 5 000

 - VA-exploatering 6 700 7 000 7 000

 - Överföringsledning Mariestad-Lugnås  14 000 20 000

 - Vattenreservoar Mariestad 10 000

 - Mariestads avloppsreningsverk 40 000 100 000 60 000

Summa Tekniska nämnden taxefin. 80 700 174 000 148 000

Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 96 120     140 820    95 500     

Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 80 700    174 000    148 000    

Summa exploateringsbudget 123 900   134 600    145 000    

Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 300 720 449 420 388 500
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Socialdemokraternas budget 2023 och plan 2024–2025 

I fastställd policy för verksamhet och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. Enligt mål- och 
budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens ledningsgrupp och överlämnas 
därefter till den politiska beslutsprocessen. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka planeringsförutsättningar som gäller inför 
framtagandet av budgetunderlaget. Som underlag till planeringsförutsättningarna tas en 
omvärldsanalysrapport fram av förvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj att revidera tidsplanen för budgetprocessen. Anledningen 
var att flera väsentliga förutsättningar är osäkra. Därmed flyttades budgetbeslutet från 
kommunfullmäktige i juni till november.  

Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling 

Rekordsnabb ränteuppgång, frostig konjunktur väntar Utfallen för svensk inflation har nyligen 

varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på 

kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant 

ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda 

styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad vi räknat med i tidigare 

prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når 

dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att 

den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att 

minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I vår framskrivning 

räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer 

påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan 

nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa 

eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter 

rekordsnabba ökningar 2021–2023 – heller inte falla tillbaka. Trots att vi räknar med att 

inflationen sjunker snabbt under nästa år lär högre priser på många varor och tjänster bli 

bestående. En hög nominellt tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas 

av stora prisuppgångar, varför ökningen realt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker 

skatteunderlaget kraftigt i reala termer.  

Nedanstående bild visar BNP utvecklingen i Sverige. Notera att nedgången i BNP visar att vi går 

in i en lågkonjunktur. 
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Kommunernas utveckling 

Skatteunderlagsprognos 

SKR presenterade en skatteprognos per oktober, den kommer att ligga till grund för 2023 års 
budget. Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025. Vilket 
förklaras ökade priser i och inflationen men också av sysselsättningen i timmar. 

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, vilket kan jämföras 
med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Den höga prisuppgången i kommunsektorn 
beror dels på högre priser, dels på ökade pensionskostnader. Pensionskostnadernas ökning har 
två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del 
beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. Skulden är värdesäkrad med 
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ökar med inflationen, därmed en skulduppräkning.    

Det skatteunderlag som ligger till grund beräknas inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den 
demografiska utmaningen framöver större än tidigare, det vill säga de i arbetsför ålder ska 
försörja allt fler. 
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Nedanstående bild visar procentuella förändringen i skatteunderlaget. Notera den reala 
nedgången i skatteunderlaget 2023 med -2,7%. 

Inflation- prisökningar 

Inflationen i augusti och september landade cirka 1,5 procentenheter högre (för såväl KPIF som 
KPI) än i vår föregående prognos. Överraskande höga priser syntes för flera SUB Index men 
högre elpriser (än förväntat) var den absoluta huvudförklaringen. Med utgångspunkt i en högre 
prisnivå som startpunkt för prognosen blir KPI-inflationen ofrånkomligen högre på kort sikt. 
Också prognosen för 2023 trycks upp av denna ”baseffekt”. En annan betydelsefull 
prognosrevidering är att höstens ränteuppgång antas gå betydligt snabbare. Dels har Riksbanken 
redan höjt styrräntan mer än vad vi tidigare antog (1,00 i stället för 0,75 procentenheter), dels 
förväntar vi nu att Riksbanken i november kommer att höja styrräntan med ytterligare 0,75 
procentenheter. Vid årets slut beräknas styrräntan ligga på 2,50 procent, vilket är hela 1,00 
procentenhet högre än i föregående prognos.  

Utveckling medför att KPIF inflationen faller tillbaka, till under 2 procent (2024–2025). Tydliga 
bidrag till att sänka inflationen under 2023 följer även av att några priser, som energipriserna, 
antas sjunka. Likaså beräknas negativa bidrag till KPI följa av sjunkande boräntor under 2023–
2024. Osäkerheten är uppenbarligen betydande för prisutvecklingen framöver. Diagrammet 
nedan visar svensk inflation, KPI, procentuell utveckling, vid olika prognostillfällen. 
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Ekonomiska förutsättningar för budgetåret 2023 och planperioden 
2024–2025 

Mariestads kommun har haft goda resultat under tidigare år. Resultatet för 2021 uppgick till + 
96,6 mkr, vilket motsvarar 6 % av skatter och bidrag. Den första tertialrapporten (T1) för 2022 
prognostiserar ett resultat på 96,8 mkr och tertialrapport två (T2) prognostiserar ett resultat på 
119,7 mkr.  

Resultatet 2021 och prognosen för år 2022 har en stor påverkan av pandemins konsekvenser 
och kriget i Ukraina samt pågående inflationsstegringar. Detta medför att det är och kommer att 
vara svårt att jämföra dessa år med kommande år. Kommunens resultat 2021 förklaras främst av 
en stark återhämtning i konjunkturen efter pandemin och extra statsbidrag. Prognosen för 2022 
förklaras av ökade skatteintäkter i och med en stark återhämtning i konjunkturen efter 
pandemin, vilket visas i slutavräkningarna för 2021 och 2022. 

I och med goda resultat de tre senaste åren har soliditeten inklusive hela pensionsskulden ökat 
från -1 % till 6 % (exklusive koncernbank).  
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I en jämförelse med Västra Götaland och Hallands kommuner i den finansiella profilen, vilket 
visas i nedanstående spindeldiagram, visar både starka och svaga sidor av kommunens 
ekonomiska ställning. 

Ovanstående spindeldiagram visar den finansiella profilen utifrån fyra perspektiv, Kontroll, risk 
och kort- och lång beredskap. Perspektivens poäng utgörs av genomsnittspoäng av de fyra 
nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det som bör 
beaktas är kommunen införde koncernbank 2021 vilket visas i den högre kassalikviditeten samt 
att 2021 års budgetföljsamhet på nämndnivå är exklusive finansförvaltningens överskott.  

Den finansiella analysen för Mariestads kommuns visar på ett ansträngt stabilt finansiellt läge 
med ett tillfredställande underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive 
jämförelsestörande engångsposter bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till 
verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Trots de två senaste åren 
goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Mariestad fortsätter med att arbeta med att 
skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande 
förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade 
investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov är hänförliga till 
befolkningsförändringar.  
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Känslighetsanalys av Mariestads kommuns kostnader och intäkter 

Lönekostnader ökar eller minskar med 1 % 12 mkr 

Hyreskostnader ökar eller minskar med 1 % 1 mkr 

Pensioner ökar eller minskar med 1 % 1,6 mkr 

Övriga driftkostnader ökar eller minskar med 1 

% 

5,5 mkr 

100 invånare påverkar mer eller mindre i skatt 

och statsbidragsintäkter 

6,6 mkr 

1% sämre eller bättre utveckling av 
skatteunderlag i riket påverkar Mariestads 

kommun  

15 mkr lägre eller högre intäkter 

En investering om 100 mkr medför årliga 
kostnader med ca: 3,4 mkr utifrån befintlig 

marknad och fast ränta 

 

1 Procent i högre räntekostnader än vad som 

förväntas av marknaden innebär 4,2 mkr på 

befintlig låneportfölj 

 

En generell statlig satsning på 

primärkommunerna får Mariestad ca. 0,25 % 

 

 

 

Presentation av budgetunderlaget   

Budgetunderlaget utgår från ksau:s beslutade planeringsförutsättningar. 

1. För år 2023 sker en uppräkning av personalkostnaderna inom respektive nämnd med 2 
%. Riktade insatser räknas upp med 1 % och budgeteras inom finansförvaltningen. 

2. För planperioden 2024–2025 sker en uppräkning av personalkostnaderna med 3 % och 
budgeteras centralt inom finansförvaltningen. 

3. Uppräkning av hyror och köpta tjänster med 2 %  

4. Skatt och statsbidragsberäkning och demografi enligt framtagen befolkningsprognos.  

5. Konjunkturbuffert om 10 miljoner kronor per år för att möta svängningar i 
konjunkturen.  
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6. Ta fram ett förslag till en ny modell för ny demografimodell till utbildning 

7. Budgetunderlaget kommer att redovisas i både intäkter och kostnader. 

 

Personalkostnader och ökade kostnader 

Nedan visas prisindex för kommunalverksamhet (PKV).  

Syftet med PKV är ge en förutsättning för kommunerna att räkna om från löpande till fasta 
priser för att ge samma förutsättningar som används i SKR:S kalkyler.  

Utifrån planeringsförutsättningarna är personalkostnaderna i budgetunderlaget beräknade till 3 
% respektive år. Övriga kostnader är i uppräknande med 2 %.  

För att bemöta den ökad inflationen inom övriga kostnader budgeteras en inflationsosäkerhet 
2,1 % dvs. xxx mkr inom finansförvaltningen. Detta avser främst för att bemöta osäkerheterna 
inom energi, livsmedel samt hyror. 

Konjunkturbufferten  

Syftet med konjunkturbufferten är att inom befintligt budgetår hantera svängningarna i 
konjunkturen och för att skydda nämndernas budgetar för tillfälliga besparingar. 

Bedömningen är att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur under 2023, därmed kommer 
skatteintäkterna att minska under både år 2023 och 2024. Det finns därmed en stor osäkerhet i 
om en konjunkturbuffert på 10 miljoner kronor räcker. 

Ny demografimodell till utbildning 

Enligt beslutad verksamhet och ekonomistyrningspolicy erhåller respektive nämnd en nettoram 
från kommunfullmäktige, samt att nämndernas nettoram ska omfatta demografiska 
förändringar. Därmed erhåller utbildningsnämnden en ram utifrån demografiska förändringar 
som är beräknad utifrån en framtagen befolkningsprognos. 
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Den nya modellen innebär att avstämning mellan framtagen befolkningsprognos och verkligt 
utfall görs två gånger per år. Vilket sker den 15 april och 15 oktober. Avräkning och avstämning 
sker till kommunstyrelsen per delår (T2) och helår (T3). Det är av vikt att nämnden tar ett beslut 
om tillämpningen för att erhålla en tydlig rutinbeskrivning inom förvaltningen. Inom 
finansförvaltningen finns ett belopp om 3 mkr för att hantera vid avstämning.  

Demografimodell till utbildning och till äldreomsorgen 

Demografimodellen beslutades i samband med budgetbeslutet 2022 och har tillämpats efter det.  

Demografiska fördelningen är ifrån kommunfullmäktige till nämnd och utgår från SCB:s 
befolkningsprognos över budget och planperioden. Demografiska resurser omfattar ersättning för 
ökade driftkostnader i och med ett ökat volymantal. De verksamheter som omfattas och som 
påverkas direkt av demografiska förändringar är socialnämnden och utbildningsnämnden. 
Demografiska medlen ska fördelas utifrån den prognostiserade befolkningsförändringen mellan 
åren. Förändringen ska ersättas utifrån följande åldersgrupper; 1-5 år, 6-12 år, 6 år, 7-15 år, 16-18 år, 
65-79 år, 80-89 år och 90år-. 

Ersättningsnivån för varje förändrad individ i de tidigare nämnda åldersgrupperna ska baseras på 
Mariestads kommuns prislappar enligt kostnadsutjämningssystemet justeras utifrån den 
demografiska förändringen och effektiviteten i verksamheten. 

Detta innebär att de tilldelade demografiresurserna ska räcka utifrån utökade kostnader i och med 
demografiska orsaker, sedan beslutar nämnden hur fördelningen ska tillämpas utifrån deras 
resursfördelningsmodell. 
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Socialdemokraternas satsningar 

Nämnd  Verksamhetsbehov, utökning budget  Belopp 
(tkr) 

KS  Kulturskola  1 000 
KS  Partsammansatt arbetsmiljöutredning 300 
KS  Nämndsekreterare för förbättrad arbetsmiljö 700 
KS  Utökat anläggningsbidrag till idrottsföreningar 100 
TN  Fastighetsunderhåll för förbättrad arbetsmiljö 5 000 
TN  Från investering till drift, UN och SN, 1 + 1 mkr, fastighetsunderhåll  2 000 
TN  Ökade hyror på hyreslägenheter LSS (sprinkler) 1 000 
TN  Underhåll gata, utökade ytor barmark, vinterväg, park 1 600 
UN  Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd  1 000 
UN  SFI sammanhållen utbildning 22 h i stället för 15 h 1 500 
UN  Högskoleförberedande kurser på yrkesprogram 500 
UN  Ökad personaltäthet i kostverksamheten för förbättrad arbetsmiljö 1 500 
UN  Ökad personaltäthet i skolan för förbättrad arbetsmiljö 3 000 
ÄON  Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd  1 000 
ÄON  Ökad personaltäthet i äldreomsorgen för förbättrad arbetsmiljö 3 000 
SN  Akutlogi Vallby och Maria  800 
SN  Driftskostnader Bostadsförsörjning  300 
SN  Personalbudget Migration  600 
SN  Mini Maria  450 
SN  Ekbacken ökad drift  450 
SN  Satsning mot våld i nära relationer 100 
Revisionen Utökad budget  250 
ÖFN Förändring av organisation 1 000 
Summa   27 150 
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Beskrivning av satsningarna 

Kommunstyrelsen 

Nämndsekreterare 
Utökning av en nämndsekreterare inom det sociala området, eftersom socialnämnden blir två 
nämnder januari 2023. Detta för att klara rättssäkerheten och kvaliteten i hela nämndsprocessen för 
såväl förtroendevalda som tjänstepersoner och klara arbetsbelastning för kansliet 
 
Kulturskolan 
Utveckla kulturskolans verksamhet ytterligare och säkra de nya ämnena som erbjuds idag 
och långsiktig behöver kulturskolans budget förstärkas 
 
Förändring av organisation, överförmynderi 
Verksamheten behöver stärka kompetensen och det blir svårare och svårare att få lekmän att anta 
uppdrag. Ersättningen är låg i Mariestad, ligger på 20 % av ett prisbasbelopp. Vi ligger bland de lägsta 
i Skaraborg samt att de flesta kommuner ingår i ett större sammanhang.  
 
Utökat anläggningsbidrag till idrottsföreningar 
En höjning av anläggningsbidraget till föreningarna i kommunen med 100 tkr då det har varit 
oförändrat under många år. 

Partsammansatt arbetsmiljöutredning 
Att tillsammans med arbetstagarorganisationerna ta fram en plan för en bättre arbetsmiljö för 
de anställda i kommunen. 
 

 

Tekniska förvaltningen 

Gata/parkunderhåll och drift  
Underhåll gata, utökade ytor barmark, vinterväg, park. Bidrag för enskilda vägar. Ökade kostnader 
för Sjöfartsverket. Kompensation för indexuppräkningar, vinterväghållning gatuunderhåll tillförda 
ytor, park, väg. Driftmedelför utredningar/trafikmätningar.  
 
Ökade hyror på hyreslägenheter LSS 
Ökade hyror med anledning av föreläggande från RÖS, brandskyddsåtgärder.  
 
Fastighetsunderhåll 
En satsning för att förstärka fastighetsunderhållet och för att ge de anställda som jobbar i lokalerna 
en bättre arbetsmiljö. 
 
 
 
Utbildningsförvaltningen 

Ökade livsmedelspriser 
Skola behöver förstärkas med ca 1 mnkr för att kunna betala för de ökade livsmedelspriserna. 
 
Ökad personaltäthet i skolan för förbättrad arbetsmiljö 

  En satsning för att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
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 Sammanhållen utbildning för nyanlända  
Ett nytt lagkrav om fler undervisningstimmar. 
 
Högskolandeförberedande yrkesprogram 
Från ht 2023 ska samtliga yrkesprogram på gymnasiet erbjuda högskoleförberedande kurser. 
 
Ökad personaltäthet i kostverksamheten för förbättrad arbetsmiljö 
En satsning för att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
 

 

Äldre- och omsorgsförvaltningen 

Ökad personaltäthet i äldreomsorgen för förbättrad arbetsmiljö 
 En satsning för att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön för de anställda. 
 
Ökade livsmedelspriser 
Äldreomsorgen behöver förstärkas med ca 1 mnkr för att kunna betala för de ökade 
livsmedelspriserna. 
 

 

Socialförvaltningen 

Akutlogi Maria och Vallby  
Saknar idag driftsbudget. Vallby har en årshyra 540 tkr och sen tillkommer det kostnader för städ 
och sanering mm. 
Akutlogi Maria har kostnader för städ och förbrukningsmaterial. 
 
Bostadsförsörjningen  
Har idag en budget som motsvarar hyror ut mot hyror in = 0. Vad som idag inte medräknas 
är bland annat elkostnader, flyttkostnader, sanering av lägenheter och andra löpande 
fastighetskostnader.  
 
Migrationsenheten  
Påvisar idag ett underskott pga. att budget för en migrationssamordnare saknas. Med kommunens 
anvisningstal krävs den funktionen för att verksamheten ska kunna fungera.  
 
Ekbacken  
Beslut fattades 2019 om att ett nytt boende med inriktning psykogeriatrisk skulle startas. Starten är 
planerad till januari 2023. I beslutet saknas det täckning för nytillkomna driftskostnader 
motsvarande 550 tkr, vilka avser avskrivningar på inredning samt städkostnader. 
 
Minimaria  
Ett regiongemensamt projekt där 15 kommuner tillsammans med VGR ska starta en verksamhet 
som riktar sig mot ungdomar och deras anhöriga. I Mariestad ska det öppnas en filialmottagning. 
Minimaria arbetar med tidiga och lättillgängliga insatser vid missbruk eller oro om missbruk. 
Samtliga kommuner medfinansierar utifrån invånarantal, Mariestads del uppgår till 450 tkr för 2023. 
 
Satsning mot våld i nära relationer  
En satsning för att öka kunskapen om våld i nära relationer och att minska våld i nära relationer. 
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BUDGET 2023 -2025
Nämnd (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen Intäkter -51 187 -51 187 -51 187
Kostnader 196 983 197 423 221 663
Netto* 145 796 146 236 170 476

Teknisk nämnd Intäkter -123 033 -123 033 -123 033
Kostnader 328 206 327 997 327 997
Netto* 205 173 204 964 204 964

Utbildningsnämnd Intäkter -418 810 -418 810 -418 810
Kostnader 986 595 985 595 985 595
Netto* 567 785 566 785 566 785

Socialnämnd Intäkter -26 370 -26 370 -26 370
Kostnader 165 257 165 257 165 257
Netto* 138 887 138 887 138 887

Äldreomsorgsnämnd Intäkter -205 681 -75 800 -75 800
Kostnader 714 747 584 866 584 866
Netto* 509 066 509 066 509 066

Miljö- och byggnadsnämnd Intäkter -13 950 -13 950 -13 950
Kostnader 21 728 21 728 21 728
Netto* 7 778 7 778 7 778

Överförmyndarnämnden Intäkter -20 -20 -20
Kostnader 3 221 3 221 3 221
Netto* 3 201 3 201 3 201

RÖS Intäkter 0 0 0
Kostnader 30 700 31 600 32 520
Netto* 30 700 31 600 32 520

Revision Intäkter 0 0 0
Kostnader 1 150 1 150 1 150
Netto* 1 150 1 150 1 150

Finansverksamhet
Intäkter -472 559 -476 059 -472 263
Kostnader 530 214 535 673 564 333
Netto* 57 655 59 614 92 070

Totalt verksamhetens kostnader Intäkter -1 311 611 -1 185 230 -1 181 434
Kostnader 2 978 802 2 854 510 2 908 331
Netto* 1 667 191 1 669 280 1 726 897

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 239 326 1 297 271 1 349 148
Generella statsbidrag enl. BP2023 426 774 427 607 435 543
Finansiella intäkter 32 600 37 200 39 200
Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat inkl. exploateringsintäkter -18 691 34 498 35 694
* I posterna ingår interna och externa intäkter och kostnader
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Nämnd Budget 
Personal-
kostnads-

Förändring Inflations-
index

Hyres-
index Demografi Verksamhets-

Åter-
läggning Politiska Budget 

index 2%  
inkl. PO

PO pålägg
2% 2% förändringar satsningar satsningar

(tkr) 2022 2023

Kommunstyrelsen 142 845 1 963 3 084 870 -1 317 -4 479 2 830 145 796
Teknisk nämnd 184 623 1 270 1 940 1 510 1 745 9 224 -5 000 9 860 205 173
Utbildningsnämnd 535 536 10 314 16 341 3 490 2 428 26 -8 000 7 650 567 785
Socialnämnd 606 891 1 825 3 309 1 440 35 0 -464 553 -13 000 2 940 138 887
Äldre och omsorgsnämnd 11 068 17 221 1 290 0 9 199 465 988 4 300 509 066
Miljö- och byggnadsnämnd 6 560 238 407 30 204 340 7 778
RÖS 29 450 1 250 30 700
Revision 900 250 1 150
Överförmyndare 2 025 9 15 2 0 1 150 3 201

Verksamhetens kostnader -1 508 830 -26 687 -42 317 -8 632 -1 781 -11 627 -10 822 30 479 -29 320 -1 609 536

BUDGETHÄRLEDNING

BUDGET 2023 -2025
Nämnd Budget Plan Plan 
(tkr) 2023 2024 2025
Kommunstyrelsen 145 796 146 236 170 476
Teknisk nämnd 205 173 204 964 204 964
Utbildningsnämnd 567 785 566 785 566 785
Socialnämnd 138 887 138 887 138 887
Äldre och omsorgsnämnd 509 066 509 066 509 066
Miljö- och byggnadsnämnd 7 778 7 778 7 778
RÖS 30 700 31 600 32 520
Revision 1 150 1 150 1 150
Överförmyndarnämnden 3 201 3 201 3 201
Verksamhetens kostnader -1 609 536 -1 609 667 -1 634 827

Finansverksamhet -57 655 -59 614 -92 070

Skatteintäkter enl. riksprognos SKR 1 239 326 1 297 271 1 349 148
Generella statsbidrag enl. BP2023 426 774 427 607 435 543
Finansiella intäkter 32 600 37 200 46 240
Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat inkl. exploateringsintäkter -18 691 34 498 35 694

Nyttjande av RUR 18 691

Resultat efter användning av RUR 0
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Spec. budget 2023-2025 2023 2024 2025
Plan Plan Plan

Kommunstyrelsen 2023 2024 2025

Ram föregående år 142 845 145 796 146 236

Föregående års ks reglering -6679 -3300 -3300

Personalkostnadsindex 1963

Inflationsindex 870

Förändring PO pålägg 3084

Politiska satsningar 1730 -300 25 000

Verksamhetsövergångar -1317 740 -760 

KS Centralt avsatta medel 3300 3 300 3 300

Årets ram 145 796    146 236    170 476      

Plan Plan Plan

Teknisk nämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 184 623 205 173 204 964

Personalkostnadsindex 1 270

Inflationsindex 1 510

Hyresersättning 1 745

Förändring PO-pålägg 1 940 0

Politiska satsningar 4860 0 0

Verksamhetsövergångar 9224 -209 0

Årets ram 205 173 204 964 204 964

Plan Plan Plan

Utbildningsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 535 536 567 785 566 785

Personalkostnadsindex 10 314

Inflationsindex 3 490

Demografiberäkning 2 428

Förändring PO-pålägg 16 341

Politiska satsningar -350 -1 000 0

Verksamhetsövergångar 26 0 0

Årets ram 567 785 566 785 566 785
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 Spec. budget 2023-2025
Plan Plan Plan

Socialnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 606 891 138 887 138 887

Personalkostnadsindex 1 825

Inflationsindex 1 440

Hyresersättning 35

Förändring PO-pålägg 3 309

Politiska satsningar -10 060 0 0

Verksamhetsövergångar -464 553 0 0

Årets ram 138 887 138 887 138 887

Plan Plan Plan

Äldre och omsorgsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 0 509 066 509 066

Personalkostnadsindex 11 068

Inflationsindex 1 290

Demografiberäkning 9 199

Hyresersättning 0

Förändring PO-pålägg 17 221

Politiska satsningar 4 300 0 0

Verksamhetsövergångar 465 988 0 0

Årets ram 509 066 509 066 509 066

Plan Plan Plan

Miljö- och byggnadsnämnd 2023 2024 2025

Ram föregående år 6 560 7 778 7 778

Personalkostnadsindex 238

Inflationsindex 30

Förändring PO-pålägg 407

Politiska satsningar 340 0 0

Verksamhetsövergångar 204 0 0

Årets ram 7 778 7 778 7 778

Plan Plan Plan

2023 2024 2025

RÖS 30 700 31 600 32 520

Revision 1150 1150 1150

Överförmyndarnämnden 3 201 3 201 3 201

Summa förvaltningar 1 609 536 1 609 667 1 634 827
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Specifikation till Verksamhetsövergångar finns på ekonomikontoret. 

Överförmyndarnämnden 2023 2024 2025
IB 2 025 2 051 2 051
Inflationsindex 2
Löneindex 9
PO förändring till 44,53 2023 15

2 051 2 051 2 051

Spec. budget 2023-2025 2023 2024 2025

Finansverksamhet 57 655 59 614 92 070

Demografiindex 0 8 720 19 633

Demografi utbildning 3 000 3 000 3 000

Pott för löneökningar 10 821 51 130 88 130

Försäljningsintäkter, tomtförsäljning -30 000 -22 000 -5 000

Tillkommande kapitalkostnader 8 500 13 500 18 700

Internränta -20 242 -20 242 -20 242

PO-pålägg från verksamheten -380 000 -433 817 -447 021

Förändring PO 2023 -42 317 0 0

Arbetsgivaravgifter 296 000 305 000 314 260

Konjunkturbuffert 10 000 10 000 10 000

Inflationsbuffert 9 070 10 000

Organisation för kommande tillväxt 9 500 9 500 9 500

Effektivisering -46 146 -55 376

Medfinansiering infrastruktur 12 000 12 000 12 000

E20 5 100 5 100 5 100

Pensionsosäkerhet 6 000 6 000 6 000

Förvaltningsavgifter 850 500 300

Avs till pensioner efter 1998 80 445 82 682 81 947

Pensionsutbetalningar före 1998 38 180 38 089 38 260

Försäkring komplett pension 40 748 26 598 12 880

Summa nettokostnad 1 667 191 1 669 280 1 726 897
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 Underlag till Politiska satsningar

Kommunstyrelse 2023 2024 2025
Stöd till bygdegårdsföreningar -100
Kultursatsning 2022 -1000
Nytt senior/äldreboende 25000
Reviderade politikerarvoden 430
Arbetsmiljösatsning 300 -300
Utökning av anläggningsbidrag 100
Kulturskola 1000
Partsamsatt arbetsmiljöutredning 300
Nämndsekreterare för förbättrad arbetsmiljö 700

1 730 -300 25 000

Teknisk nämnd 2023 2024
Satsning gata/park 2022 -1500
Fastighetsunderhåll -1000
Utökad ram 2022 efter Tertial 1 -2500
Fastighetsunderhåll för förbättrad arbetsmiljö 5000
Från investering till drift, UN och SN, 1 + 1 mkr, 2000
Ökade hyror på hyreslägenheter LSS (sprinkler) 1000
Underhåll gata, utökade ytor barmark, vinterväg, park 1600
Reviderade politikerarvoden 260

4 860 0 0 

Utbildningsnämnd 2023 2024 2025
Satsning på inviduell kompetenshöjning för lärare -1500 -1000
Satsning skola 2022 -2500
Utökad ram 2022 efter Tertial 1 -4000
Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd 1000
SFI sammanhållen utbildning 22 h istället för 15 h 1500
Högskoleförberedande kurser på yrkesprogram 500
Ökad personaltäthet i kostverksamheten för förbättrad 1500
Ökad personaltäthet i skolan för förbättrad arbetsmiljö 3000
Reviderade politikerarvoden 150

-350 -1 000 0

Socialnämnd 2023 2024 2025
Satsning socialnämnd 2022 -3500
Försörjningsstöd utökad kostnad -4000
Utökad ram 2022 efter Tertial 1 -5500
Akutlogi Vallby och Maria 800
Driftskostnader Bostadsförsörjning 300
Personalbudget Migration 600
Mini Maria 450
Ekbacken ökad drift 450
Satsning mot våld i nära relationer 100
Reviderade politikerarvoden 240

-10 060 0 0

Äldre och omsorgsnämnd 2023 2024 2025
Arvodes reglering politik 300
Uppräkning kostverksamhet, köpande nämnd 1000
Ökad personaltäthet i äldreomsorgen för förbättrad arbetsmiljö 3000

4 300 0 0

Miljö- och byggnadsnämnd 2023 2024 2025
Reviderade politikerarvoden 340

340

Överförmyndarnämnden 2023 2024 2025
Förändring organisation 1000
Reviderade politikerarvoden 150

1 150     -     -          

Revision 2023 2024 2025
Utbildning under 2019
Utökad budget 250

250       -     -          
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Resultatbudget (tkr) Plan Plan Plan

2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 520 000 510 000 515 000

Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -2 107 191 -2 096 280 -2 156 897

Avskrivningar -80 000 -83 000 -85 000

Verksamhetens nettokostnader -1 667 191 -1 669 280 -1 726 897

Resultatbudget (tkr) forts.

Skatteintäkter 1 239 326 1 297 271 1 349 148

Generella statsbidrag 426 774 427 607 435 543

Finansiella intäkter 32 600 37 200 39 200

Finansiella kostnader -50 200 -58 300 -61 300

Årets resultat -18 691 34 498 35 694
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Budget för kassaflöde (tkr) Plan Plan Plan

2023 2024 2025

Den Löpande Verksamheten

Årets resultat -18 691 34 498 35 694

Ombudgeteringar under året

Justering för av- och nedskrivningar 80 000 83 000 85 000

Justering för gjorda avsättningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 61 309 117 498 120 694

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager 0 10 000 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 2 000 2 000 2 000

Medel från den löpande verksamh. 63 309 129 498 122 694

Investeringsverksamheten

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar skattefinansierat -192 020 -237 820 -189 000

Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar taxefinansierat -80 700 -174 000 -148 000

Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Medel från investeringsverksamheten -272 720 -411 820 -337 000

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 200 000 350 000 300 000

Amortering/ lösen av långfristiga skulder 0 0 0

Övrig förändring av långfristiga skulder

Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 200 000 350 000 300 000

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur -15 500 -16 300 -9 800

Årets Kassaflöde -9 411 67 678 85 694

Likvida medel vid årets början 25 000 15 589 83 267

Likvida medel vid årets slut 15 589 83 267 168 961
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Balansbudget (tkr) Plan Plan Plan

2023 2024 2025

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fastigheter och anläggningar 1 894 895 2 054 215 2 158 215

Finansiella anläggningstillgångar 1 187 200 1 237 200 1 237 200

Bidrag till statlig infrastruktur 317 300 300 200 283 100

Summa anläggningstillgångar 3 399 395 3 591 615 3 678 515

Omsättningstillgångar

Förråd och exploatering 60 000 50 000 50 000

Kortfristiga fordringar 89 800 89 800 89 800

Likvida medel 15 589 78 767 164 461

Summa omsättningstillgångar 165 389 218 567 304 261

SUMMA TILLGÅNGAR 3 564 784 3 810 182 3 982 776

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat -18 691 34 498 35 694

Ombudgeteringar

Övrigt eget kapital 642 081 623 390 657 887

Summa eget kapital 623 390 657 887 693 581

Avsättningar

Avsättning pensioner och löneskatt 21 200 21 200 21 201

Bidrag till statlig infrastruktur 326 100 309 800 300 000

Summa avsättningar 347 300 331 000 321 201

Skulder

Långfristiga skulder 2 427 100 2 777 100 3 077 100

Kortfristiga skulder 166 994 44 194 -109 107

Summa skulder 2 594 094 2 821 294 2 967 993

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 564 784 3 810 182 3 982 776

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 538 968 518 765 500 275

bland skulderna eller avsättningarna 31 december aktuellt år.

Borgensåtaganden 47 000 44 100 44 100

- varav borgen till kommunägda företag 0 0 0

Soliditet inkl pension 17% 17% 17%

Soliditet exkl pensionsskuld 2% 4% 5%
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Investeringsplan 2023-2025

Budget 
2023

Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringspott 2 000 2 000 2 000
Beslutsstöd till nytt ekonomisystem 2 000
Investering Dacapo 300 300
Förråd Elvärket, fritidsbanken 500
Stadshuset framtida utveckling kontorsmiljöer 750 500 500
Kommuninvest insatskapital 2 420 2 420
Laxhall-parkeringsplatser 500 500
Bantorget 2 500
Ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad förskolor/skolor 54 000 25 000
Summa Kommunstyrelsen 10 970 59 720 27 500

Exploateringsverksamhet
Exploatering Bostäder, Industri, Handel 15 900 26 500 18 500
Exploateringsmark och industri och handel 75 000 75 000 75 000
Ersättningsväg E20 0 0 0

Summa exploateringsverksamet 90 900 101 500 93 500

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens investeringspott 2 000 2 000 2 000
Summa Utbildningsnämnden 2 000 2 000 2 000

Socialnämnden
Socialnämndens investeringspott 2 000 2 000 2 000
Journalsystem 2 000
Summa Socialnämnden 2 000 4 000 2 000
Tekniska nämnden skattefinansierat
Tekniska nämndens investeringspott 1 500 1 500 1 500
Fastigheter
Reinvesteringar, eget ägda lokaler 25 300 25 300 25 300
Reinvesteringar, inhyrda lokaler 1 300 1 300 1 300
Skolgård och utemiljö 4 000
Lekeviområdet 12 000 5 600
Ombyggnad/tillbyggnad/Renovering Kvarnstenen 950 15 000 14 000
Gator/Allmän plats
Reinvesteringar Gator, GC-vägar, Lekparker, Parker, Hamn 27 600 16 400 16 400
Trafiksäkerhet/Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats 5 500 5 500 5 500
Pumptrackbana 5 000
Sjötorp p-platser/husbilar 3 000
Summa Tekniska nämnden skatte fin. 86 150 70 600 64 000

Tekniska nämnden taxefinansierad verksamhet
Reinvesteringar VA
 - Förnyelse ledningsnät 18 000 20 000 15 000
 - Renovering/modernisering pumpstationer/VA-verk 3 000 3 000 6 000
Utvecklingsinvesteringar VA
 - Lindholmens vattenverk 10 000 25 000 25 000
 - Nyanslutningar 3 000 5 000 5 000
 - VA-exploatering 6 700 7 000 7 000
 - Överföringsledning Mariestad-Lugnås  14 000 20 000
 - Vattenreservoar Mariestad 10 000
 - Mariestads avloppsreningsverk 40 000 100 000 60 000

Summa Tekniska nämnden taxefin. 80 700 174 000 148 000
Summa Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 101 120     136 320      95 500       
Summa Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 80 700      174 000      148 000      
Summa exploateringsbudget 90 900      101 500      93 500       
Summa Investeringsbudget totalt Kommunen 272 720 411 820 337 000



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 162                                                   Dnr 2022/00409 

Bildande av Mariestads tillväxtaktiebolag 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads tillväxtaktiebolag, 

2. teckna aktier i Mariestads tillväxtaktiebolag för 100 000 kronor. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens investeringspott. 

3. godkänna bolagsordning för Mariestads tillväxtaktiebolag 

4. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av 
Johan Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin 
Olsson Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till 
bolagsstämman efter kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse, 

5. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de 
åtgärder som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin 
kärnverksamhet i förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver 
genom de helägda aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt 
delägda VänerEnergi AB.  

Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en 
aktie-bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. 
Motiven är i första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- 
respektive bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade 
verksamheter och olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av 
ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 
mellan bolag, är incitament för att utreda och överväga att skapa koncernbolag. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 
mellan bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 291/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Bolagsordning Mariestads Tillväxtaktiebolag - Förslag 

  

Kommunfullmäktige  
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 



 
 
 
 
 

 

Susanne Wirdemo 
Kommundirektör 

  

Kommunstyrelsen 
 

Koncernbildning Mariestads Kommun, skapande 

av dotterbolag Mariestads tillväxtaktiebolag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads tillväxtaktiebolag, 
2. teckna aktier i Mariestads tillväxtaktiebolag för 100 000 kronor. Finansiering sker genom 

kommunstyrelsens investeringspott. 
 
3. godkänna bolagsordning för Mariestads tillväxtaktiebolag, bilaga 1,   

 
4. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av Johan 

Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin Olsson 
Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till bolagsstämman efter 
kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse, 

 
5. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de åtgärder 

som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 
 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda aktiebolaget 
Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 

mellan bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bolagsordning Mariestads tillväxtaktiebolag 

 

Beslutet ska skickas till:  

Kommundirektör Susanne Wirdemo 

Ekonomichef Christina Olsson 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 291                                                   Dnr 2022/00409 

Bildande av Mariestads tillväxtaktiebolag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda 
aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 

mellan bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Bolagsordning Mariestads tillväxtaktiebolag 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 
 



 
 

 

Bolagsordning Mariestads 
tillväxtaktiebolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av  
Kommunfullmäktige 
 

 



 

Bolagsordning för Mariestads Tillväxtaktiebolag 

Typ av styrdokument: Bolagsordning 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande:  

Diarienummer: KS 2021/501 

Dokumentet gäller för: Mariestads Tillväxtaktiebolag 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 (eller när behov uppstår) 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 
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§ 1 Firma 

Bolagets firma är Mariestads tillväxtaktiebolag (MTAB). 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla expert- och servicetjänster till 

ägaren i tillväxtfrågor. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen 

för Mariestads kommuns kompetens. 

§ 4  Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och 

självkostnadsprincip, tillhandahålla expert- och servicetjänster i tillväxtfrågor inom 

främst samhällsbyggnad, teknik och finans. Bolagets verksamhet ska bedrivas med 

iakttagande av lokaliseringsprincipen.  

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun.  

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 
 

§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.  

§ 7  Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier. 

§ 8  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 3 och högst 5 suppleanter 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.   
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§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 

revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman 

som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10  Lekmannarevisor 

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor ska kommunfullmäktige i 

Mariestads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant 

§ 11  Kallelse till bolagstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor 

och senast två veckor före stämman.  

§ 12  Ärenden på årsstämman 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  
1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Godkännande av dagordning  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 

resultat- och balansräkningen för koncernen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen  

 

§ 13  Räkenskapsår 

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
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§14  Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller vd att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§15 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

§ 16 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetal 

§ 17 Offentlighet 

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om 

bolaget varit en kommunal förvaltning. 

 § 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Mariestads kommun. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 163                                                   Dnr 2022/00410 

Bildande av Mariestads drift- och servicebolag AB 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads drift- och servicebolag AB, 

2. teckna aktier i Mariestads drift- och servicebolag AB för 100 000 kronor. 
Finansiering sker genom kommunstyrelsens investeringspott. 

3. godkänna bolagsordning för Mariestads drift- och servicebolag AB. 

4. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av 
Johan Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin 
Olsson Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till 
bolagsstämman efter kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse, 

5. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de 
åtgärder som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin 
kärnverksamhet i förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver 
genom de helägda aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt 
delägda VänerEnergi AB.  

Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en 
aktie-bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. 
Motiven är i första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- 
respektive bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade 
verksamheter och olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av 
ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 
mellan bolag, är incitament för att utreda och överväga att skapa koncernbolag. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning 
mellan bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 292/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Bolagsordning Mariestads drift- och servicebolag AB 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 



 
 
 
 
 

 

Susanne Wirdemo 
Kommundirektör 

  

Kommunstyrelsen 
 

Koncernbildning Mariestads Kommun, skapande 

av dotterbolag Mariestads drift- och servicebolag 

AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads drift- och servicebolag AB, 
 

2. teckna aktier i Mariestads drift- och servicebolag AB för 100 000 kronor. Finansiering 
sker genom kommunstyrelsens investeringspott. 

 
3. godkänna bolagsordning för Mariestads drift- och servicebolag AB. 

 
4. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av Johan 

Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin Olsson 
Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till bolagsstämman efter 
kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse, 

 
5. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de åtgärder 

som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 
 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda aktiebolaget 
Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
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Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan 
bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bolagsordning Mariestads drift- och servicebolag AB 

 

Beslutet ska skickas till:  

Kommundirektör Susanne Wirdemo 

Ekonomichef Christina Olsson 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 292                                                   Dnr 2022/00410 

Bildande av Mariestads drift- och servicebolag AB 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Bakgrund 

Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda 
aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan 
bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bolagsordning Mariestads drift- och servicebolag AB 
  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson) 



 
 

 

Bolagsordning Mariestads 
drift- och servicebolag AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av  
Kommunfullmäktige 
??????? 

 



 

Bolagsordning för Mariestads drift- och servicebolag 

Typ av styrdokument: Bolagsordning 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: ????? 

Diarienummer: KS 2021/501 

Dokumentet gäller för: Mariestads drift- och servicebolag AB  

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 (eller när behov uppstår) 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 

 

 

 

  



Sida: 3 (5) 
 
 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Mariestads drift- och servicebolag AB. 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla drift- och servicetjänster åt 

ägaren/ägarna. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för 

Mariestads kommuns kompetens. 

§ 4  Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och 

självkostnadsprincip, tillhandahålla drift- och servicetjänster åt ägaren/ägarna. Bolagets 

verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun.  

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas.  
 

§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.  

§ 7  Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier. 

§ 8  Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 5 och högst 7 suppleanter 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.   
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§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 

revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman 

som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10  Lekmannarevisor 

För samma tid som gäller för bolagets ordinarie revisor ska kommunfullmäktige i 

Mariestads kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§ 11  Kallelse till bolagstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor 

och senast två veckor före stämman.  

§ 12  Ärenden på årsstämman 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  
1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Godkännande av dagordning  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 

8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 

resultat- och balansräkningen för koncernen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen  

 

§ 13  Räkenskapsår 

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 
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§14  Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller vd att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15  Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Mariestad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 

§ 16 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetal. 

§ 17 Offentlighet 

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om 

bolaget varit en kommunal förvaltning. 

 § 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Mariestads kommun. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 164                                                   Dnr 2022/00411 

Bildande av Mariestads stadshus AB 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads Stadshus AB, 

2. teckna aktier i Mariestads Stadshus AB för 100 000 kronor. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens investeringspott. 

3. godkänna bolagsordning samt för Mariestads Stadshus AB.  

4. Mariestads kommun säljer sina samtliga aktier i Mariehus AB för 3 042 000 
kronor, Mariestads Markutveckling AB för 26 780 377 kronor, VänerEnergi AB 
för 8 000 000 kronor, Mariestads tillväxtaktiebolag för 100 000 kr, Mariestads 
drift- och servicebolag AB för 100 000 kr till Mariestads Stadshus AB; 
sammanlagt 38 022 377 kronor,  

5. likviden utgörs av en lånerevers på 38 022 377 kronor,  

6. av reversbeloppet omvandla 38 022 377 kronor, genom en kvittningsemission, till 
eget kapital, fördelat på 100 000 kronor som aktiekapital och 37 922 377 kronor 
som en överkursfond inom fritt eget kapital, 

7. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av 
Johan Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin 
Olsson Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till 
bolagsstämman efter kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse,  

8. uppdra till kommunstyrelsen att tillse att ägardirektiv för moderbolaget 
Mariestads Stadshus AB samt för dotterbolagen till Mariestads Stadshus AB, tas 
fram i en process som anknyter till den ordinarie mål- och budgetprocessen, så 
att ägardirektiven kan antas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2023, 
samt 

9. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de 
åtgärder som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bakgrund 

Illustration av koncernstruktur 
*12 % ägs av Töreboda kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-29 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att bilda ett kommunalt moderbolag. 

 
Förutsättningarna för skapande av moderbolag i Mariestads kommun har utretts av 
kommunstyrelseförvaltningen med stöd av extern konsult.  I denna har en analys av de 
lokala förhållandena och förutsättningarna för koncernbildning gjorts.  
 
Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda 
aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB, Servicebolag 1 AB, 
Servicebolag 2 AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
För att få en effektiv och ändamålsenlig styrning av den verksamhet som bedrivs i 
Mariestads kommun samt dess bolag är det av stor vikt att moderbolaget bedriver en 
övergripande styrning av dotterbolagen för att uppnå en verksamhet som styr mot 
kommunens mål och vision. Ett redskap för denna styrning är att skapa ett ”årshjul” som 
går i takt mellan kommunens budgetprocess och bolagens. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslås få i uppdrag att utarbeta ett ”årshjul” med denna målsättning. 
 

Mariestads kommun

Mariestads stadshus 
AB

VänerEnergi AB 

88 %*

Väner El AB

100%

Mariehus AB

100%

Mariehus Uttern AB

100%

Mariehus Ärlan AB

100%

Mariestads 
markutveckling AB

100 %

Mariestads 
tillväxtaktiebolag

100%

Mariestads drift- och 
servicebolag AB

100%



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Dotterbolagen har för närvarande ägardirektiv som är utarbetade och antagna innan 
moderbolaget bildats. För att få ägardirektiv att vara i samklang med grundtanken med att 
bilda en kommunkoncern är det av stor vikt att dessa omarbetas. Denna omarbetning görs 
gemensamt mellan moder och dotterbolag och ska vara framtagna innan mars månad 2023. 

För att genomföra koncernbildningen erfordras att kommunfullmäktige fattar ett 
antal beslut. Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte 
kommunens resultat, effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. 
Kommunen har i dag andelar i dotterbolag till ett värde på 38 mnkr för dessa fem 
bolag. Dessa aktier kommer att köpas av moderbolaget vilket finansieras genom att 
kommunen ger ut en revers till moderbolaget på samma belopp. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan 
bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte kommunens resultat, 
effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 293/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Bolagsordning Mariestads Stadshus AB - Förslag 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

(Ekonomichef Christina Olsson)  



 
 
 
 
 

 

Susanne Wirdemo 
Kommundirektör 

  

Kommunstyrelsen 
 

Koncernbildning Mariestads kommun, skapande 

av moderbolag Mariestads Stadshus AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. bilda ett aktiebolag med namnet Mariestads Stadshus AB, 
 

2. teckna aktier i Mariestads Stadshus AB för 100 000 kronor. Finansiering sker genom 
kommunstyrelsens investeringspott. 

 
3. godkänna bolagsordning samt för Mariestads Stadshus AB.  
 
4. Mariestads kommun säljer sina samtliga aktier i Mariehus AB för 3 042 000 kronor, 

Mariestads Markutveckling AB för 26 780 377 kronor, VänerEnergi AB för 8 000 000 
kronor, Mariestads tillväxtaktiebolag för 100 000 kr, Mariestads drift- och servicebolag 
AB för 100 000 kr till Mariestads Stadshus AB; sammanlagt 38 022 377 kronor,  

 
5. likviden utgörs av en lånerevers på 38 022 377 kronor,  
 
6. av reversbeloppet omvandla 38 022 377 kronor, genom en kvittningsemission, till eget 

kapital, fördelat på 100 000 kronor som aktiekapital och 37 922 377 kronor som en 
överkursfond inom fritt eget kapital, 

 
7. välja en interimsstyrelse för bildandet av Mariestads Stadshus AB bestående av Johan 

Abrahamsson (ordförande), Henrik Andersson (vice ordförande), Malin Olsson 
Lundqvist, Janne Jansson, Linnea Wall. Mandattiden är längst till bolagsstämman efter 
kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelse,  

 
8. uppdra till kommunstyrelsen att tillse att ägardirektiv för moderbolaget Mariestads 

Stadshus AB samt för dotterbolagen till Mariestads Stadshus AB, tas fram i en process 
som anknyter till den ordinarie mål- och budgetprocessen, så att ägardirektiven kan 
antas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2023, samt 

 
9. uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta erforderliga beslut och vidta de åtgärder 

som behövs för bolagsbildning och transaktioner i samband med detta. 
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Bakgrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-29 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att bilda ett kommunalt moderbolag. 

 
Förutsättningarna för skapande av moderbolag i Mariestads kommun har utretts av 
kommunstyrelseförvaltningen med stöd av extern konsult.  I denna har en analys av de 
lokala förhållandena och förutsättningarna för koncernbildning gjorts.  
 
Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda aktiebolaget 
Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB, Servicebolag 1 AB, Servicebolag 2 AB samt 
delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 
samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
För att få en effektiv och ändamålsenlig styrning av den verksamhet som bedrivs i 
Mariestads kommun samt dess bolag är det av stor vikt att moderbolaget bedriver en 
övergripande styrning av dotterbolagen för att uppnå en verksamhet som styr mot 
kommunens mål och vision. Ett redskap för denna styrning är att skapa ett ”årshjul” som 
går i takt mellan kommunens budgetprocess och bolagens. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslås få i uppdrag att utarbeta ett ”årshjul” med denna målsättning. 
 

Mariestads kommun

Mariestads stadshus 
AB

VänerEnergi AB 

88 %*

Väner El AB

100%

Mariehus AB

100%

Mariehus Uttern AB

100%

Mariehus Ärlan AB

100%

Mariestads 
markutveckling AB

100 %

Mariestads 
tillväxtaktiebolag

100%

Mariestads drift- och 
servicebolag AB

100%

Illustration av koncernstruktur 
*12 % ägs av Töreboda kommun. 
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Dotterbolagen har för närvarande ägardirektiv som är utarbetade och antagna innan 
moderbolaget bildats. För att få ägardirektiv att vara i samklang med grundtanken med att 
bilda en kommunkoncern är det av stor vikt att dessa omarbetas. Denna omarbetning görs 
gemensamt mellan moder och dotterbolag och ska vara framtagna innan mars månad 2023. 
 
För att genomföra koncernbildningen erfordras att kommunfullmäktige fattar ett antal 
beslut. Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte kommunens 
resultat, effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. Kommunen har i 
dag andelar i dotterbolag till ett värde på 38 mnkr för dessa fem bolag. Dessa aktier kommer 
att köpas av moderbolaget vilket finansieras genom att kommunen ger ut en revers till 
moderbolaget på samma belopp. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan 
bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte kommunens resultat, 
effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bolagsordning Mariestads Stadshus AB 

 

Beslutet ska skickas till:  

Ekonomichef Christina Olsson 

Kommundirektör Susanne Wirdemo 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 293                                                   Dnr 2022/00411 

Bildande av Mariestads stadshus AB 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Bakgrund 

 
Illustration av koncernstruktur 

*12 % ägs av Töreboda kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-29 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att bilda ett kommunalt moderbolag. 

 
Förutsättningarna för skapande av moderbolag i Mariestads kommun har utretts av 
kommunstyrelseförvaltningen med stöd av extern konsult.  I denna har en analys av de 
lokala förhållandena och förutsättningarna för koncernbildning gjorts.  
 
Mariestads kommun bedriver, liksom flertalet av landets kommuner, sin kärnverksamhet i 
förvaltningsform. En del av verksamheten bedrivs därutöver genom de helägda 
aktiebolaget Mariehus AB, Mariestads Markutveckling AB, Servicebolag 1 AB, 
Servicebolag 2 AB samt delägda VänerEnergi AB.  
 
Det har blivit allt vanligare att kommuner samlar sitt ägande av sina aktiebolag i en aktie-
bolagsrättslig koncern (s.k. äkta koncern) med ett gemensamt moderbolag. Motiven är i 
första hand att få en enhetlig styrning och uppföljning av nämnds- respektive 
bolagsverksamheten. En tydligare ägarroll och samordning av likartade verksamheter och 
olika former av administrativ samordning är delar i detta. Även av ekonomiska skäl, som 

Mariestads kommun

Mariestads stadshus 
AB

VänerEnergi AB 

88 %*

Väner El AB

100%

Mariehus AB

100%

Mariehus Uttern AB

100%

Mariehus Ärlan AB

100%

Mariestads 
markutveckling AB

100 %

Mariestads 
tillväxtaktiebolag

100%

Mariestads drift- och 
servicebolag AB

100%



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan bolag, är incitament för att 
utreda och överväga att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
För att få en effektiv och ändamålsenlig styrning av den verksamhet som bedrivs i 
Mariestads kommun samt dess bolag är det av stor vikt att moderbolaget bedriver en 
övergripande styrning av dotterbolagen för att uppnå en verksamhet som styr mot 
kommunens mål och vision. Ett redskap för denna styrning är att skapa ett ”årshjul” som 
går i takt mellan kommunens budgetprocess och bolagens. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslås få i uppdrag att utarbeta ett ”årshjul” med denna målsättning. 
 
Dotterbolagen har för närvarande ägardirektiv som är utarbetade och antagna innan 
moderbolaget bildats. För att få ägardirektiv att vara i samklang med grundtanken med att 
bilda en kommunkoncern är det av stor vikt att dessa omarbetas. Denna omarbetning görs 
gemensamt mellan moder och dotterbolag och ska vara framtagna innan mars månad 2023. 

För att genomföra koncernbildningen erfordras att kommunfullmäktige fattar ett 
antal beslut. Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte 
kommunens resultat, effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. 
Kommunen har i dag andelar i dotterbolag till ett värde på 38 mnkr för dessa fem 
bolag. Dessa aktier kommer att köpas av moderbolaget vilket finansieras genom att 
kommunen ger ut en revers till moderbolaget på samma belopp. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Det finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Av ekonomiska skäl, som samordning av finansiell hantering och resultatutjämning mellan 
bolag, är det incitament för att skapa koncernbolag. 
 
Det sammanfattande intrycket av kommunstyrelseförvaltningens utredning är att bildande 
av en koncern för Mariestads kommuns hel/delägda aktiebolag bedöms få sådana positiva 
effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen att det ska genomföras. 
 
Den ekonomiska effekten av bildande av moderbolag påverkar inte kommunens resultat, 
effekten blir enbart en förändring i kommunens balansräkning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Bolagsordning Mariestads Stadshus AB 
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Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 

      

 

      



 
 

 

     Bilaga 1 

Bolagsordning  
Mariestads Stadshus AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Antagen av  
Kommunfullmäktige 
?????? 

 



Bilaga 1 

 

Bolagsordning för Mariestads Stadshus AB 

Typ av styrdokument: Bolagsordning 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: ???????? 

Diarienummer: ?????? 

Dokumentet gäller för: Mariestads Stadshus AB 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 (eller när behov uppstår) 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 
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§ 1  Firma  

 Bolagets firma är Mariestads Stadshus AB.  

§ 2  Styrelsens säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Mariestads kommun, Västra Götalands län.  

  

§ 3  Verksamhetsföremål  

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Mariestad 

kommuns kompetensområde samt utföra tjänster för att tillgodose behov inom 

Mariestad kommuns samlade verksamhet. 

§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, 
ha uppsikt över dotterbolagens verksamheter samt att tillvarata de möjligheter till 
samverkan och effektivisering som finns mellan de kommunala företagen och kommunen. 
  
Bolaget ansvarar för verksamhets- och ekonomisk uppföljning av dotterbolagen och att 
förmedla information om dotterbolagens verksamhet till styrelsen. 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Mariestads kommun.  
 

§ 5  Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mariestad möjlighet att ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  
  

§ 6  Aktiekapital  

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7  Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000.  
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§ 8 Styrelse  

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst femton ledamöter med högst lika många 
suppleanter.  
 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mariestads kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets 

styrelse.  

  

§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
  

§ 10  Lekmannarevisor  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Mariestad stad utse två lekmannarevisorer.  
  

§ 11  Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-postmeddelande till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 12 Ärenden på årsstämma  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  
1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Godkännande av dagordning  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport, i förekommande fall, koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelse  
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8. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, i förekommande fall, fastställande av 

resultat- och balansräkningen för koncernen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter  

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen  

  

§ 13  Räkenskapsår  

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

§ 14  Firmateckning  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 

firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 15  Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Mariestad äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån 
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 

§ 16 Rösträtt 

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetal. 

§ 17 Offentlighet 

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om 

bolaget varit en kommunal förvaltning. 

  

§ 18  Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Mariestads kommun. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 165                                                   Dnr 2021/00452 

Reviderad bolagspolicy för Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att anta reviderad Bolagspolicy Mariestads 
kommun. 

2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla: 

- Bolagspolicy (antagen av KF 2021-12-13§130) 

Reservation 

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

Bakgrund 

Med anledning av besluten om att bilda nya kommunala bolag behöver Bolagspolicyn 
omarbetas för att omfatta den nya koncernstrukturen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Positiva effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den 
totala kommunkoncernen 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att sida 12 i förslaget till bolagspolicyn gällande 
ägardialogen med de kommunala bolagen ges följande tillägg: 

”Avstämnings/dialogmöte ska hållas mellan kommunstyrelsen och dotterbolagen 
minst en gång per år.” 

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag till Maries Engeström Rosengrens (V) yrkande. 

 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 294/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 

Bolagspolicy – förslag på revidering 

Protokollsutdrag Kf § 130/21 

Bolagspolicy för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 

(Kommundirektör Susanne Wirdemo) 



 

 
 

 
 
 

  

  

  

 

 Susanne Wirdemo 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Bolagspolicy för Mariestad kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att anta reviderad Bolagspolicy Mariestads 
kommun. 

 
2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla: 

Bolagspolicy (antagen av KF 2021-12-13§130) 

Bakgrund 

Med anledning av besluten om att bilda nya kommunala bolag behöver 
Bolagspolicyn omarbetas för att omfatta den nya koncernstrukturen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Positiva effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den 
totala kommunkoncernen  
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 
Bolagspolicy – förslag på revidering 
Protokollsutdrag Kf § 130/21 
Bolagspolicy för Mariestads kommun 

   

Beslutet ska skickas till:  
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Ekonomichef Christina Olsson 

Kommundirektör Susanne Wirdemo 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 294                                                   Dnr 2021/00452 

Reviderad bolagspolicy för Mariestads kommun 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Bakgrund 

Med anledning av besluten om att bilda nya kommunala bolag behöver Bolagspolicyn 
omarbetas för att omfatta den nya koncernstrukturen. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur social dimension 

Finns inte några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Positiva effekter på styrning och uppföljning samt ekonomisk samordning i den totala 
kommunkoncernen  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-08 

Bolagspolicy – förslag på revidering 

Protokollsutdrag Kf § 130/21 

Bolagspolicy för Mariestads kommun 

  

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



 
 

 

Bolagspolicy 
Mariestads kommun 
 
Reviderad datum  

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2022-??-?? 
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Bolagspolicy 

Typ av styrdokument: Policy 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: ?????? 

Diarienummer: ????? 

Dokumentet gäller för: Kommunens bolag 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 eller tidigare vid behov. 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

ska användas. 

Plan 

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

 Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

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

ange ramar för handlingsutrymme. 

Regel 

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

tolkningsutrymme 

Rutin eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Inledning 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 

verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen 

representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt 

ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och 

ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 

verksamheter som Mariestads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. 

Syftet med kommunens bolag 

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör 

därmed delar av den kommunala organisationen. Det övergripande syftet är att välja rätt 

form för varje verksamhet för att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess 

medlemmar. De vanligaste skälen till att bedriva verksamhet i bolagsform att 

verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad och/eller att 

bolagsformen är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller 

regionala intressenter. Det är viktigt att de verksamheter som bedrivs i bolagsform styrs 

och bedrivs så att de bidrar till att uppfylla kommunens vision och kommunmål.  

 

Det kommunala ändamålet och kommunens vision och mål med verksamheten framgår 

av bolagens bolagsordningar och ägardirektiv.  

 

Bolagsstyrelserna ska utveckla och genomföra det kommunala ändamålet och 

kommunens vision och mål i praktiken. 

Syftet med bolagspolicyn 

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från 

styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Syftet med 

bolagspolicyn är att: 

 Förtydliga det gemensamma regelverket för kommunen och dess bolag. 

 Fastslå rollfördelning mellan kommunen och dess bolag. 

 Tydliggöra ägarrollen för fullmäktige och kommunstyrelsen i förhållande till 

bolagen 

 Regler för hur styrelsearbetet ska bedrivas med mera. 

Bolagspolicyn är bindande som styrdokument till de bolag som ingår i 

kommunkoncernen. Alla bolag i kommunkoncernen ska vid bolagsstämma fastställa och 

i sin verksamhet tillämpa policyn. 
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Kommunens bolag 

Mariestads kommuns bolagsägande består av ett moderbolag samt dess dotterbolag och 

dotterdotterbolag. Bolagen bildar inte en aktiebolagsrättslig koncern. Kommunen är 

direkt ägare av i de två moderbolaget. Moderbolaget i sin tur äger dotterbolagen.  

 

Nuvarande och tillkommande, direkt eller indirekt av kommunen helägda bolag, 

omfattas av denna policy.  

Delägda bolag  

Bolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner eller privata aktörer 

omfattas i tillämpliga delar av denna policy. För majoritetsägda bolag så ska policyn 

gälla, om inte annat avtalats mellan ägare. Kommunen ska tillsammans med övriga ägare 

tillse att hela eller delar av denna policy blir bindande för bolagen. 

Styrdokument 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens 

förhållande till kommunen genom:  

A) gällande bolagsordning, 

B) bolagspolicy, 

C) gällande ägardirektiv, mål och budget, 

D) kommunens policys och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige,  

E) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

Roll- och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges roll 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det yttersta 

ägaransvaret för kommunens bolag.  

 

Kommunfullmäktige styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom 

bolagsordningen. Bolagsordningen beskriver föremålet och ändamålet med 

verksamheten. Utöver bolagsordningen så styrs bolagen genom ägardirektiv. 

Ägardirektiven ska rymmas inom bolagsordningens ram, men ge styrelsen tydlighet i 

mål, prioriteringar, tolkning, begränsningar med mera. Ägardirektiven ska bli föremål för 

beslut på bolagsstämma. 

Kommunfullmäktige ska vidare besluta i följande: 
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- besluta om ägardirektiv i kommunala bolag, om inte detta överlämnats till 

annan,  

- utse stämmoombud för mandatperiod i kommunala bolag, om inte detta 

överlämnats till annan,  

- utfärda stämmodirektiv, om inte detta överlämnats till annan. 

 

 

Kommunfullmäktiges ägaransvar 

Kommunens ägarstyrning över de kommunägda bolagen utgår från fullmäktige. 

Fullmäktige kan överföra vissa ägarstyrningsuppgifter till kommunstyrelsen, vilket ska 

framgå av denna policy. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Av kommunallagen och bolagsordningarna framgår att kommunfullmäktige ska ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. Bolagens styrelser ansvarar för att identifiera och lyfta 

sådana frågor till kommunfullmäktige.  

 

Till denna beslutskategori hör bland annat:  

 Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

 Att inleda verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 

verksamhet. 

 Förvärv av eller försäljning av företag. 

 Bildande eller avveckling av dotterbolag. 

 Köp eller försäljning av fast egendom andra investeringar, vilka är av sådan 

omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi eller medför risk för 

bolaget eller ägaren.  

Detta regleras närmare i ägardirektiven till respektive bolag. 

Val av ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser 

Kommunfullmäktige utser bolagsstyrelsernas ledamöter och suppleanter. 

Styrelsesammansättningen noteras i protokoll från bolagsstämma. 

Val av lekmannarevisorer 

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolagen. Valen noteras i protokoll från 

bolagsstämma. 
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Avkastning, utdelning, koncernbidrag mm 

Kommunfullmäktige ska för respektive bolag fastställa avkastningsmål/krav vilket sker i 

ägardirektiven.  

Ekonomiska frågor i form av avkastning, utdelning, koncernbidrag mm hanteras i 

respektive bolags ägardirektiv. 

Ägardirektiv 

Kommunfullmäktige fastställer bolagspolicyn och ägardirektiv för bolagens verksamhet, 

om inte detta överlämnats till annan. 

 

Fullmäktige ger respektive bolag uppdrag i form av ägardirektiv. Dessa uppdateras och 

revideras vid behov.  

 

Kommunstyrelsen kan ge bolagen instruktioner i enskilda frågor utifrån sin uppsiktsroll, 

men endast i undantagsfall och i brådskande ärenden.  

 

Fastställda ägardirektiv och instruktioner ska antas på bolagsstämma i de berörda 

bolagen. Ombuden på respektive stämma ansvarar för att beslutade ägardirektiv och 

instruktioner antas på stämma. 

Kommunstyrelsen och bolagen 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. 

Kommunstyrelsen har därför rätt att få all den information från bolagen som man 

behöver för detta.  

 

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Bolagens styrelse ska årligen i en särskild rapport, bolagsstyrningsrapport, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av bolagsordningens, 

bolagspolicyn och ägardirektivens syfte, mål och ramar.  

 

Den särskilda rapporten ska vara så utformat att den kan läggas till grund för 

lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 

kap.1 och 1 a §§ Kommunallagen. 
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Kommunstyrelsens uppsikt och ägarfunktion 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolagen ska lämna 

kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och 

verksamhetsmässiga utveckling.  

 

Kommunstyrelsen följer årligen upp om bolagens verksamhet under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Kommunstyrelsen äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så 

önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket 

följer av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 §, Kommunallagen.  

 

Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de 

handlingar som kommunstyrelsen begär.  

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 

handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.  

 

Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande 

denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat.  

 

Kommunstyrelsen har koncernledningsansvar och utövar kommunens ledningsfunktion 

över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar 

för samordning av kommunkoncernens verksamhet. 

Mariestads Stadshus AB 

Mariestads Stadshus AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen och har utifrån 

sitt uppdrag, såsom det formuleras i ägardirektiv och denna bolagspolicy samt utifrån 

aktiebolagslagens regler om bolagskoncerner, det övergripande ansvaret för 

bolagskoncernen och där ingående bolag.  

Mariestads Stadshus AB ska därvid:  

- besluta i rättsfrågor som uppkommer mellan bolag som ingår i koncernen  

- besluta om frågor är av principiell natur och ska underställas kommunfullmäktige, 

- besluta om ekonomiska mellanhavanden mellan bolagen under verksamhetsåret, som 

underställs kommunfullmäktige i samband med årsredovisning,  

- hålla sig underrättad om bolagens verksamheter och svara för information och 

redovisning till kommunstyrelsen  

- vara rådgivande i frågor som rör bolagen inom koncernen men vars innehåll kan få 

en påverkan på bolagskoncernen och/eller den kommunala organisationen i stort,  

- utfärda stämmodirektiv för ombud till årsstämmor i dotterbolag och 

dotterdotterbolag,  

- verka för att samordningsfördelar kan tillskapas såväl mellan bolagen som mellan 

bolagen och kommunens nämnder och förvaltningar.  

 

Kommundirektören ska vara verkställande direktör för Mariestads Stadshus AB. 
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Koncernledning 

Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 

ägarstyrningsfunktionen. Kommunstyrelsen har hjälp av kommundirektören att fatta 

nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör 

ändamål, samordning, prioritering, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål, men 

också med avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i bolagen. I 

detta arbete så är kommundirektörens roll att stödja styrelser och VD i dotterbolagen. 

Utöver detta ska kommundirektören verka för samordning mellan bolagen och den 

övriga verksamheten i kommunen. I den rollen krävs löpande dialog med bolagen och 

nämnder/förvaltningar. 

Bolagsstämmor 

Stämmoombud 

Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämma för samtliga helägda och delägda 

bolag.  

Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämman för Mariestads Stadshus AB och 

Mariestads Stadshus utser ombud med erforderlig fullmakt till dotterbolagens 

bolagsstämmor. Ombudet förses med erforderlig fullmakt.  

 

Kommunstyrelsen och Mariestads Stadshus AB ska utfärda en instruktion för ombudet 

som anger hur ombudet ska rösta på stämman. Instruktionen får endast omfatta 

ställningstaganden som ingår i kommunstyrelsens och moderbolagets uppdrag och 

delegation enligt reglementet för kommunstyrelsen och moderbolaget. 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde ska snarast tillställas aktieägaren, 

styrelseledamöter och suppleanter samt bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 

Styrelsearbetet 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet att driva vissa 

verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att styrelsearbetet ska präglas av 

ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Varje styrelseledamot har – juridiskt 

och formellt – ett personligt ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en 

ledamot i en politisk nämnd.  

 

Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning.  

 

Alla styrelseledamöter och suppleanter ska, utifrån individuella behov, genom bolagets 

försorg tillförsäkras en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar.  
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Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 

Respektive bolagsstyrelse ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt 

utfärda en instruktion för den verkställande direktören. 

Internkontrollplan 

Bolagsstyrelserna ska inför varje år fastställa en plan för granskning, utifrån den interna 

kontrollen. Resultatet av granskningen och eventuella förslag på åtgärder ska godkännas 

av styrelsen och överlämnas till kommunstyrelsen i bolagsstyrningsrapporten. 

Affärsplan och budget 

Kommunstyrelsen och Mariestads Stadshus AB ska särskilt följa att 

kommunövergripande mål och prioriteringar implementeras i bolagens affärsplaner och 

samordna återrapportering/redovisning till kommunfullmäktige. Bolagen ska årligen 

fastställa en affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren varav det första detaljplaneras 

och budgeteras. Fastställd affärsplan ska tillställas kommunstyrelsen Mariestads Stadshus 

AB senast november i enlighet med specificerad tidsplan, före ett nytt verksamhetsår.  

 

I affärsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision, mål och 

prioriteringar, som antas av kommunfullmäktige. 

Styrelseutvärdering 

Styrelsen ska fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot ägarens syfte med 

verksamheten samt de mål och riktlinjer som fastställts.  

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Om styrelsen kommer fram till att det finns 

brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren.  

 

I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska styrelsen redovisa om denna uppföljning och 

utvärdering skett. 

Bolagsstyrningsrapport 

Bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport, i samband med årsredovisningen, 

lämna information till kommunstyrelsen.  

 

Bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll fastställs av kommunstyrelsen och 

ska lämnas med instruktion till bolagen. 
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Uppsikt och rapportering 

Ägardialogen med bolagen 

Ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Mariestads Stadshus AB och 

dotterbolagen ska föras enligt följande: 

 fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innefattar minst 

fyra formella möten:  

 

1. Affärsplan och budget  

2. Delårsrapport  

3. Bokslutsstrategiska frågor  

4. Årsredovisning;  

 samt årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma 

(årsredovisning och bolagsstyrningsrapport).  

Bolaget ska till respektive ägardialog få en agenda med frågor kommunstyrelsen 

Mariestads Stadshus AB vill få information om och eventuella informationsärenden.  

Stående punkter på agendan:  

 Bolagens ekonomiska utveckling  

 Bolagens verksamhetsutveckling  

 Uppföljning av ägardirektiv  

Därutöver har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att kalla respektive bolags 

styrelseordförande och VD till avstämnings- och dialogmöte vid behov. 

Ägardialogerna ska förarbetas av Kommundirektör och Ekonomichef tillsammans med 

respektive VD. 

Kommunens årshjul 

Bolagen ska inordnas i kommunens årshjul och följa kommunens mål och 

budgetprocess, rapporteringsinstruktioner och uppföljningsprocesser.  

 

Bolagens styrelsearbete ska planeras så att samordning kan ske med kommunens 

beslutsprocesser. 

Bolagens information till fullmäktige 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om respektive bolags verksamhet. 
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Gemensamma bolagsprinciper 

Koncernnyttan 

Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av 

kommunkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel 

av ett handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först.  

 

Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar 

utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i 

kommunkoncernen. 

Arvoden 

Kommunfullmäktige beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till 

styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 

Kommunens styrdokument 

Mariestads kommun har fastställt och fastställer fortlöpande styrdokument för den 

primärkommunala verksamheten. Samtliga i kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument som gäller generellt för kommunens verksamheter ska fastställas av 

bolagets styrelse eller bolagsstämma att gälla för bolaget. Kommunfullmäktige anger för 

respektive styrdokument i vilket omfattning denna gäller för bolaget. Bolaget ska följa 

övriga styrdokument i tillämpliga delar. 

Samordning 

Kommunkoncernen ska eftersträva största möjliga samordning, särskilt inom områden 

som upphandling, finansiering, administration, kompetensutveckling och 

energibesparingsprojekt.  

 

Kommundirektören har ansvar för att samordna det operativa och strategiska arbetet 

med respektive bolagsledning. 

Verkställande direktör – personalärenden 

Före beslut om anställning eller avslutande av anställning av verkställande direktör samt 

beslut om lön och andra anställningsförmåner, ska styrelsens ordförande och vice 

ordförande samråda med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören i 

Mariestads kommun. Samrådet ska ske genom en process som leds av 

kommundirektören. Samtliga i styrelsen ska hållas informerade om verkställande 

direktörens anställningsavtal, lön, förmåner med mera. 
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Revision 

Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har 

ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på 

bästa sätt.  

 

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 

sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör 

ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma 

kommunstyrelsen på om bolagen brister i dessa avseenden.  

 

Kommunens revisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de 

helägda kommunala bolagen. 

Information till lekmannarevisorerna 

Respektive bolag ska minst en gång per år sammanträda med lekmannarevisorerna och 

informera om bolagets verksamhet. 

Antagande och fastställande av bolagspolicyn 

Denna policy antas av kommunfullmäktige och fastställs på stämma i respektive bolag. 

Definitioner 

I denna policy samt i övriga ägardirektiv som rör kommunens bolag har nedanstående 

begrepp följande definitioner:  

Kommunkoncernen – Med kommunkoncernen avses i denna policy kommunen och 

de bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande d v s direkt eller indirekt har 

rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna.  

Bolagskoncernen – Moderbolag och dess dotterbolag och eventuella dotterdotterbolag 

et cetera.  

Moderbolag – Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt 

ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget.  

Dotterbolag – Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har 

ett bestämmande inflytande över företaget.  

Den totala kommunala organisationen – Kommunkoncernen och övriga bolag som 

kommunen är delägare i.  
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Ägardirektiv – Av behörigt kommunalt organ eller moderbolag utfärdat bindande 

direktiv rörande verksamheten i bolag. Komplement till bolagsordningen. Uttrycker 

ägarens förväntningar och krav på bolaget.  

Avkastning - Den ökning av bolags egna kapital som sker under räkenskapsår. 

Definieras i budget, ägardirektiv eller avkastningsplan.  

Vinstutdelning – Den del av bolagets egna fria kapital som enligt bolagsstyrelsen ställs 

till bolagsstämmans förfogande för utdelning. Den vinst som ägaren tar ut som 

utdelning efter beskattning.  

Koncernbidrag – Överföring av vinst inom bolagskoncern som kan ske utan att 

vinsten först beskattas. Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan 

att det utgör betalning för någon prestation.  

Soliditet – Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunfullmäktige 

Kf § 130 Dnr 2021/00452 

Bolagspolicy för Mariestads kommun 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att anta bolagspolicy Mariestads kommun. 

2. Med anledning av ovanstående beslut upphör följande dokument att gälla:  

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

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

Bakgrund 

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

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

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

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 213/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-19 
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Bolagspolicy 

 

Expedieras till: 
VänerEnergi AB 
Mariehus AB 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommundirektör Susanne Wirdemo 
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Bolagspolicy 

Typ av styrdokument: Policy 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2021-12-13 

Diarienummer: KS 2021/452 

Dokumentet gäller för: Kommunens bolag 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 eller tidigare vid behov. 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

ska användas. 

Plan 

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

 Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

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

ange ramar för handlingsutrymme. 

Regel 

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

tolkningsutrymme 

Rutin eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Inledning 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 

verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen 

representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt 

ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och 

ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 

verksamheter som Mariestads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. 

Syftet med kommunens bolag 

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör 

därmed delar av den kommunala organisationen. Det övergripande syftet är att välja rätt 

form för varje verksamhet för att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess 

medlemmar. De vanligaste skälen till att bedriva verksamhet i bolagsform att 

verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad och/eller att 

bolagsformen är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller 

regionala intressenter. Det är viktigt att de verksamheter som bedrivs i bolagsform styrs 

och bedrivs så att de bidrar till att uppfylla kommunens vision och kommunmål.  

 

Det kommunala ändamålet och kommunens vision och mål med verksamheten framgår 

av bolagens bolagsordningar och ägardirektiv.  

 

Bolagsstyrelserna ska utveckla och genomföra det kommunala ändamålet och 

kommunens vision och mål i praktiken. 

Syftet med bolagspolicyn 

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från 

styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Syftet med 

bolagspolicyn är att: 

 Förtydliga det gemensamma regelverket för kommunen och dess bolag. 

 Fastslå rollfördelning mellan kommunen och dess bolag. 

 Tydliggöra ägarrollen för fullmäktige och kommunstyrelsen i förhållande till 

bolagen 

 Regler för hur styrelsearbetet ska bedrivas med mera. 

Bolagspolicyn är bindande som styrdokument till de bolag som ingår i 

kommunkoncernen. Alla bolag i kommunkoncernen ska vid bolagsstämma fastställa och 

i sin verksamhet tillämpa policyn. 
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Kommunens bolag 

Mariestads kommuns bolagsägande består av två moderbolag samt dess dotterbolag. 

Bolagen bildar inte en aktiebolagsrättslig koncern. Kommunen är direkt ägare i de två 

moderbolagen. Moderbolagen i sin tur äger dotterbolagen.  

 

Nuvarande och tillkommande, direkt eller indirekt av kommunen helägda bolag, 

omfattas av denna policy.  

Delägda bolag  

Bolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner eller privata aktörer 

omfattas i tillämpliga delar av denna policy. För majoritetsägda bolag så ska policyn 

gälla, om inte annat avtalats mellan ägare. Kommunen ska tillsammans med övriga ägare 

tillse att hela eller delar av denna policy blir bindande för bolagen. 

Styrdokument 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens 

förhållande till kommunen genom:  

A) gällande bolagsordning, 

B) bolagspolicy, 

C) gällande ägardirektiv, mål och budget, 

D) kommunens policys och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige,  

E) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

Roll- och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges roll 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det yttersta 

ägaransvaret för kommunens bolag.  

 

Kommunfullmäktige styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom 

bolagsordningen. Bolagsordningen beskriver föremålet och ändamålet med 

verksamheten. Utöver bolagsordningen så styr  genom ägardirektiv. Ägardirektiven ska 

rymmas inom bolagsordningens ram, men ge styrelsen tydlighet i mål, prioriteringar, 

tolkning, begränsningar med mera. Ägardirektiven ska bli föremål för beslut på 

bolagsstämma. 
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Kommunfullmäktiges ägaransvar 

Kommunens ägarstyrning över de kommunägda bolagen utgår från fullmäktige. 

Fullmäktige kan överföra vissa ägarstyrningsuppgifter till kommunstyrelsen, vilket ska 

framgå av denna policy. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Av kommunallagen och bolagsordningarna framgår att kommunfullmäktige ska ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. Bolagens styrelser ansvarar för att identifiera och lyfta 

sådana frågor till kommunfullmäktige.  

 

Till denna beslutskategori hör bland annat:  

 Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

 Att inleda verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 

verksamhet. 

 Förvärv av eller försäljning av företag. 

 Bildande eller avveckling av dotterbolag. 

 Köp eller försäljning av fast egendom andra investeringar, vilka är av sådan 

omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi eller medför risk för 

bolaget eller ägaren.  

Detta regleras närmare i ägardirektiven till respektive bolag. 

Val av ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser 

Kommunfullmäktige utser bolagsstyrelsernas ledamöter och suppleanter. 

Styrelsesammansättningen noteras i protokoll från bolagsstämma. 

Val av lekmannarevisorer 

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolagen. Valen noteras i protokoll från 

bolagsstämma. 

Avkastning 

Kommunfullmäktige ska för respektive bolag fastställa avkastningsmål/krav vilket sker i 

ägardirektiven. 
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Ägardirektiv 

Kommunfullmäktige fastställer bolagspolicyn och ägardirektiv för bolagens verksamhet.  

 

Fullmäktige ger respektive bolag uppdrag i form av ägardirektiv. Dessa uppdateras och 

revideras vid behov.  

 

Kommunstyrelsen kan ge bolagen instruktioner i enskilda frågor utifrån sin uppsiktsroll, 

men endast i undantagsfall och i brådskande ärenden.  

 

Fastställda ägardirektiv och instruktioner ska antas på bolagsstämma i de berörda 

bolagen. Ombuden på respektive stämma ansvarar för att beslutade ägardirektiv och 

instruktioner antas på stämma. 

Kommunstyrelsen och bolagen 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. 

Kommunstyrelsen har därför rätt att få all den information från bolagen som man 

behöver för detta.  

 

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Bolagens styrelse ska årligen i en särskild rapport, bolagsstyrningsrapport, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av bolagsordningens, 

bolagspolicyn och ägardirektivens syfte, mål och ramar.  

 

Den särskilda rapporten ska vara så utformat att den kan läggas till grund för 

lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 

kap.1 och 1 a §§ Kommunallagen. 
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Kommunstyrelsens uppsikt och ägarfunktion 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolagen ska lämna 

kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och 

verksamhetsmässiga utveckling.  

 

Kommunstyrelsen följer årligen upp om bolagens verksamhet under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Kommunstyrelsen äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så 

önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket 

följer av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 §, Kommunallagen.  

 

Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de 

handlingar som kommunstyrelsen begär.  

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 

handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.  

 

Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande 

denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat.  

 

Kommunstyrelsen har koncernledningsansvar och utövar kommunens ledningsfunktion 

över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar 

för samordning av kommunkoncernens verksamhet. 

Koncernledning 

Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 

ägarstyrningsfunktionen. Kommunstyrelsen har hjälp av kommundirektören att fatta 

nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör 

ändamål, samordning, prioritering, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål, men 

också med avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i bolagen. I 

detta arbete så är kommundirektörens roll att stödja styrelser och VD i dotterbolagen. 

Utöver detta ska kommundirektören verka för samordning mellan bolagen och den 

övriga verksamheten i kommunen. I den rollen krävs löpande dialog med bolagen och 

nämnder/förvaltningar. 
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Bolagsstämmor 

Stämmoombud 

Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämma för samtliga helägda och delägda 

bolag. Ombudet förses med erforderlig fullmakt.  

 

Kommunstyrelsen ska utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska 

rösta på stämman. Instruktionen får endast omfatta ställningstaganden som ingår i 

kommunstyrelsens uppdrag och delegation enligt reglementet för kommunstyrelsen. 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde ska snarast tillställas aktieägaren, 

styrelseledamöter och suppleanter samt bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 

Styrelsearbetet 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet att driva vissa 

verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att styrelsearbetet ska präglas av 

ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Varje styrelseledamot har – juridiskt 

och formellt – ett personligt ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en 

ledamot i en politisk nämnd.  

 

Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning.  

 

Alla styrelseledamöter och suppleanter ska, utifrån individuella behov, genom bolagets 

försorg tillförsäkras en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar.  

Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 

Respektive bolagsstyrelse ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt 

utfärda en instruktion för den verkställande direktören. 

Internkontrollplan 

Bolagsstyrelserna ska inför varje år fastställa en plan för granskning, utifrån den interna 

kontrollen. Resultatet av granskningen och eventuella förslag på åtgärder ska godkännas 

av styrelsen och överlämnas till kommunstyrelsen i bolagsstyrningsrapporten. 
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Affärsplan och budget 

Kommunstyrelsen ska särskilt följa att kommunövergripande mål och prioriteringar 

implementeras i bolagens affärsplaner och samordna återrapportering/redovisning till 

kommunfullmäktige. Bolagen ska årligen fastställa en affärsplan för de närmaste tre 

räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Fastställd affärsplan ska 

tillställas kommunstyrelsen senast november, före ett nytt verksamhetsår.  

 

I affärsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision, mål och 

prioriteringar, som antas av kommunfullmäktige. 

Styrelseutvärdering 

Styrelsen ska fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot ägarens syfte med 

verksamheten samt de mål och riktlinjer som fastställts.  

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Om styrelsen kommer fram till att det finns 

brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren.  

 

I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska styrelsen redovisa om denna uppföljning och 

utvärdering skett. 

Bolagsstyrningsrapport 

Bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport, i samband med årsredovisningen, 

lämna information till kommunstyrelsen.  

 

Bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll fastställs av kommunstyrelsen och 

ska lämnas med instruktion till bolagen. 

Uppsikt och rapportering 

Ägardialogen med bolagen 

Ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och moderbolagen samt 

dotterbolagen ska föras enligt följande: 

 fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innefattar minst 

fyra formella möten:  

 

1. Affärsplan och budget  

2. Delårsrapport  

3. Bokslutsstrategiska frågor  

4. Årsredovisning;  

 samt årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma 

(årsredovisning och bolagsstyrningsrapport).  
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Bolaget ska till respektive ägardialog få en agenda med frågor kommunstyrelsen vill få 

information om och eventuella informationsärenden.  

Stående punkter på agendan:  

 Bolagens ekonomiska utveckling  

 Bolagens verksamhetsutveckling  

 Uppföljning av ägardirektiv  

Därutöver har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att kalla respektive bolags 

styrelseordförande och VD till avstämnings- och dialogmöte vid behov. 

Kommunens årshjul 

Bolagen ska inordnas i kommunens årshjul och följa kommunens mål och 

budgetprocess, rapporteringsinstruktioner och uppföljningsprocesser.  

 

Bolagens styrelsearbete ska planeras så att samordning kan ske med kommunens 

beslutsprocesser. 

Bolagens information till fullmäktige 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om respektive bolags verksamhet. 

Gemensamma bolagsprinciper 

Koncernnyttan 

Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av 

kommunkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel 

av ett handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först.  

 

Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar 

utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i 

kommunkoncernen. 

Arvoden 

Kommunfullmäktige beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till 

styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 
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Kommunens styrdokument 

Mariestads kommun har fastställt och fastställer fortlöpande styrdokument för den 

primärkommunala verksamheten. Samtliga i kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument som gäller generellt för kommunens verksamheter ska fastställas av 

bolagets styrelse eller bolagsstämma att gälla för bolaget. Kommunfullmäktige anger för 

respektive styrdokument i vilket omfattning denna gäller för bolaget. Bolaget ska följa 

övriga styrdokument i tillämpliga delar. 

Samordning 

Kommunkoncernen ska eftersträva största möjliga samordning, särskilt inom områden 

som upphandling, finansiering, administration, kompetensutveckling och 

energibesparingsprojekt.  

 

Kommundirektören har ansvar för att samordna det operativa och strategiska arbetet 

med respektive bolagsledning. 

Verkställande direktör – personalärenden 

Före beslut om anställning eller avslutande av anställning av verkställande direktör samt 

beslut om lön och andra anställningsförmåner, ska styrelsens ordförande och vice 

ordförande samråda med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören i 

Mariestads kommun. Samrådet ska ske genom en process som leds av 

kommundirektören. Samtliga i styrelsen ska hållas informerade om verkställande 

direktörens anställningsavtal, lön, förmåner med mera. 

Revision 

Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har 

ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på 

bästa sätt.  

 

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 

sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör 

ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma 

kommunstyrelsen på om bolagen brister i dessa avseenden.  

 

Kommunens revisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de 

helägda kommunala bolagen. 

Information till lekmannarevisorerna 

Respektive bolag ska minst en gång per år sammanträda med lekmannarevisorerna och 

informera om bolagets verksamhet. 
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Antagande och fastställande av bolagspolicyn 

Denna policy antas av kommunfullmäktige och fastställs på stämma i respektive bolag. 

Definitioner 

I denna policy samt i övriga ägardirektiv som rör kommunens bolag har nedanstående 

begrepp följande definitioner:  

Kommunkoncernen – Med kommunkoncernen avses i denna policy kommunen och 

de bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande d v s direkt eller indirekt har 

rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna.  

Bolagskoncernen – Moderbolag och dess dotterbolag och eventuella dotterdotterbolag 

et cetera.  

Moderbolag – Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt 

ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget.  

Dotterbolag – Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har 

ett bestämmande inflytande över företaget.  

Den totala kommunala organisationen – Kommunkoncernen och övriga bolag som 

kommunen är delägare i.  

Ägardirektiv – Av behörigt kommunalt organ eller moderbolag utfärdat bindande 

direktiv rörande verksamheten i bolag. Komplement till bolagsordningen. Uttrycker 

ägarens förväntningar och krav på bolaget.  

Avkastning - Den ökning av bolags egna kapital som sker under räkenskapsår. 

Definieras i budget, ägardirektiv eller avkastningsplan.  

Vinstutdelning – Den del av bolagets egna fria kapital som enligt bolagsstyrelsen ställs 

till bolagsstämmans förfogande för utdelning. Den vinst som ägaren tar ut som 

utdelning efter beskattning.  

Koncernbidrag – Överföring av vinst inom bolagskoncern som kan ske utan att 

vinsten först beskattas. Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan 

att det utgör betalning för någon prestation.  

Soliditet – Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 
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Bolagspolicy 

Typ av styrdokument: Policy 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2021-12-13 

Diarienummer: KS 2021/452 

Dokumentet gäller för: Kommunens bolag 

Giltighetstid: Tills vidare. 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 eller tidigare vid behov. 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 

 

 

 

Strategi 

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

Program 

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

ska användas. 

Plan 

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

 Policy 

Är kortfattad och uttrycker värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning. 

Riktlinje 

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

ange ramar för handlingsutrymme. 

Regel 

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

tolkningsutrymme 

Rutin eller tillämpningsanvisning 

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

Behandlar hur-frågor. 
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Inledning 

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal 

verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen 

representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt 

ansvar för. Det kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och 

ställning. Det är också viktigt att skapa likartade och goda förutsättningar för de 

verksamheter som Mariestads kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. 

Syftet med kommunens bolag 

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör 

därmed delar av den kommunala organisationen. Det övergripande syftet är att välja rätt 

form för varje verksamhet för att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess 

medlemmar. De vanligaste skälen till att bedriva verksamhet i bolagsform att 

verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad och/eller att 

bolagsformen är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller 

regionala intressenter. Det är viktigt att de verksamheter som bedrivs i bolagsform styrs 

och bedrivs så att de bidrar till att uppfylla kommunens vision och kommunmål.  

 

Det kommunala ändamålet och kommunens vision och mål med verksamheten framgår 

av bolagens bolagsordningar och ägardirektiv.  

 

Bolagsstyrelserna ska utveckla och genomföra det kommunala ändamålet och 

kommunens vision och mål i praktiken. 

Syftet med bolagspolicyn 

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från 

styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Syftet med 

bolagspolicyn är att: 

 Förtydliga det gemensamma regelverket för kommunen och dess bolag. 

 Fastslå rollfördelning mellan kommunen och dess bolag. 

 Tydliggöra ägarrollen för fullmäktige och kommunstyrelsen i förhållande till 

bolagen 

 Regler för hur styrelsearbetet ska bedrivas med mera. 

Bolagspolicyn är bindande som styrdokument till de bolag som ingår i 

kommunkoncernen. Alla bolag i kommunkoncernen ska vid bolagsstämma fastställa och 

i sin verksamhet tillämpa policyn. 
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Kommunens bolag 

Mariestads kommuns bolagsägande består av två moderbolag samt dess dotterbolag. 

Bolagen bildar inte en aktiebolagsrättslig koncern. Kommunen är direkt ägare i de två 

moderbolagen. Moderbolagen i sin tur äger dotterbolagen.  

 

Nuvarande och tillkommande, direkt eller indirekt av kommunen helägda bolag, 

omfattas av denna policy.  

Delägda bolag  

Bolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner eller privata aktörer 

omfattas i tillämpliga delar av denna policy. För majoritetsägda bolag så ska policyn 

gälla, om inte annat avtalats mellan ägare. Kommunen ska tillsammans med övriga ägare 

tillse att hela eller delar av denna policy blir bindande för bolagen. 

Styrdokument 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens 

förhållande till kommunen genom:  

A) gällande bolagsordning, 

B) bolagspolicy, 

C) gällande ägardirektiv, mål och budget, 

D) kommunens policys och riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige,  

E) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

Roll- och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges roll 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det yttersta 

ägaransvaret för kommunens bolag.  

 

Kommunfullmäktige styr bolagen. Denna styrning sker i första hand genom 

bolagsordningen. Bolagsordningen beskriver föremålet och ändamålet med 

verksamheten. Utöver bolagsordningen så styr  genom ägardirektiv. Ägardirektiven ska 

rymmas inom bolagsordningens ram, men ge styrelsen tydlighet i mål, prioriteringar, 

tolkning, begränsningar med mera. Ägardirektiven ska bli föremål för beslut på 

bolagsstämma. 
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Kommunfullmäktiges ägaransvar 

Kommunens ägarstyrning över de kommunägda bolagen utgår från fullmäktige. 

Fullmäktige kan överföra vissa ägarstyrningsuppgifter till kommunstyrelsen, vilket ska 

framgå av denna policy. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Av kommunallagen och bolagsordningarna framgår att kommunfullmäktige ska ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. Bolagens styrelser ansvarar för att identifiera och lyfta 

sådana frågor till kommunfullmäktige.  

 

Till denna beslutskategori hör bland annat:  

 Planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

 Att inleda verksamhet inom nytt affärsområde eller nedläggning av befintlig 

verksamhet. 

 Förvärv av eller försäljning av företag. 

 Bildande eller avveckling av dotterbolag. 

 Köp eller försäljning av fast egendom andra investeringar, vilka är av sådan 

omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi eller medför risk för 

bolaget eller ägaren.  

Detta regleras närmare i ägardirektiven till respektive bolag. 

Val av ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser 

Kommunfullmäktige utser bolagsstyrelsernas ledamöter och suppleanter. 

Styrelsesammansättningen noteras i protokoll från bolagsstämma. 

Val av lekmannarevisorer 

Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer i bolagen. Valen noteras i protokoll från 

bolagsstämma. 

Avkastning 

Kommunfullmäktige ska för respektive bolag fastställa avkastningsmål/krav vilket sker i 

ägardirektiven. 
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Ägardirektiv 

Kommunfullmäktige fastställer bolagspolicyn och ägardirektiv för bolagens verksamhet.  

 

Fullmäktige ger respektive bolag uppdrag i form av ägardirektiv. Dessa uppdateras och 

revideras vid behov.  

 

Kommunstyrelsen kan ge bolagen instruktioner i enskilda frågor utifrån sin uppsiktsroll, 

men endast i undantagsfall och i brådskande ärenden.  

 

Fastställda ägardirektiv och instruktioner ska antas på bolagsstämma i de berörda 

bolagen. Ombuden på respektive stämma ansvarar för att beslutade ägardirektiv och 

instruktioner antas på stämma. 

Kommunstyrelsen och bolagen 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolag. 

Kommunstyrelsen har därför rätt att få all den information från bolagen som man 

behöver för detta.  

 

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a § Kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Bolagens styrelse ska årligen i en särskild rapport, bolagsstyrningsrapport, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av bolagsordningens, 

bolagspolicyn och ägardirektivens syfte, mål och ramar.  

 

Den särskilda rapporten ska vara så utformat att den kan läggas till grund för 

lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 

kap.1 och 1 a §§ Kommunallagen. 
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Kommunstyrelsens uppsikt och ägarfunktion 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolagen ska lämna 

kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och 

verksamhetsmässiga utveckling.  

 

Kommunstyrelsen följer årligen upp om bolagens verksamhet under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna.  

 

Kommunstyrelsen äger rätt att genom utsedd eller utsedda personer närhelst den så 

önskar ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar rörande uppdraget, vilket 

följer av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 §, Kommunallagen.  

 

Kommunstyrelsen ska i övrigt ges den information som är nödvändig och tillställas de 

handlingar som kommunstyrelsen begär.  

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej 

handling eller förhållanden för vilket sekretess gäller enligt lag.  

 

Kommunen och bolaget ska hålla varandra informerade om alla förhållanden rörande 

denna policy i syfte att gemensamt uppnå bästa resultat.  

 

Kommunstyrelsen har koncernledningsansvar och utövar kommunens ledningsfunktion 

över bolagen i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente och svarar 

för samordning av kommunkoncernens verksamhet. 

Koncernledning 

Kommundirektören biträder kommunstyrelsen i dess utövande av 

ägarstyrningsfunktionen. Kommunstyrelsen har hjälp av kommundirektören att fatta 

nödvändiga beslut för att tillvarata kommunens intressen i sådana frågor som rör 

ändamål, samordning, prioritering, ekonomi och efterlevnad av uppställda mål, men 

också med avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen i bolagen. I 

detta arbete så är kommundirektörens roll att stödja styrelser och VD i dotterbolagen. 

Utöver detta ska kommundirektören verka för samordning mellan bolagen och den 

övriga verksamheten i kommunen. I den rollen krävs löpande dialog med bolagen och 

nämnder/förvaltningar. 
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Bolagsstämmor 

Stämmoombud 

Kommunstyrelsen utser ombud till bolagsstämma för samtliga helägda och delägda 

bolag. Ombudet förses med erforderlig fullmakt.  

 

Kommunstyrelsen ska utfärda en instruktion för ombudet som anger hur ombudet ska 

rösta på stämman. Instruktionen får endast omfatta ställningstaganden som ingår i 

kommunstyrelsens uppdrag och delegation enligt reglementet för kommunstyrelsen. 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde 

Protokoll från bolagsstämma och styrelsesammanträde ska snarast tillställas aktieägaren, 

styrelseledamöter och suppleanter samt bolagets revisorer och lekmannarevisorer. 

Styrelsearbetet 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll 

Bolagsstyrelsernas allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet att driva vissa 

verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att styrelsearbetet ska präglas av 

ansvaret för bolagets förvaltning och utveckling. Varje styrelseledamot har – juridiskt 

och formellt – ett personligt ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en 

ledamot i en politisk nämnd.  

 

Styrelsen i respektive bolag ska se till att bolaget har en väl fungerande ledning.  

 

Alla styrelseledamöter och suppleanter ska, utifrån individuella behov, genom bolagets 

försorg tillförsäkras en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar.  

Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion 

Respektive bolagsstyrelse ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen samt 

utfärda en instruktion för den verkställande direktören. 

Internkontrollplan 

Bolagsstyrelserna ska inför varje år fastställa en plan för granskning, utifrån den interna 

kontrollen. Resultatet av granskningen och eventuella förslag på åtgärder ska godkännas 

av styrelsen och överlämnas till kommunstyrelsen i bolagsstyrningsrapporten. 
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Affärsplan och budget 

Kommunstyrelsen ska särskilt följa att kommunövergripande mål och prioriteringar 

implementeras i bolagens affärsplaner och samordna återrapportering/redovisning till 

kommunfullmäktige. Bolagen ska årligen fastställa en affärsplan för de närmaste tre 

räkenskapsåren varav det första detaljplaneras och budgeteras. Fastställd affärsplan ska 

tillställas kommunstyrelsen senast november, före ett nytt verksamhetsår.  

 

I affärsplanen ska en tydlig koppling finnas till kommunens vision, mål och 

prioriteringar, som antas av kommunfullmäktige. 

Styrelseutvärdering 

Styrelsen ska fortlöpande följa upp bolagets verksamhet mot ägarens syfte med 

verksamheten samt de mål och riktlinjer som fastställts.  

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Om styrelsen kommer fram till att det finns 

brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren.  

 

I den årliga bolagsstyrningsrapporten ska styrelsen redovisa om denna uppföljning och 

utvärdering skett. 

Bolagsstyrningsrapport 

Bolagen ska i en särskild bolagsstyrningsrapport, i samband med årsredovisningen, 

lämna information till kommunstyrelsen.  

 

Bolagsstyrningsrapportens omfattning och innehåll fastställs av kommunstyrelsen och 

ska lämnas med instruktion till bolagen. 

Uppsikt och rapportering 

Ägardialogen med bolagen 

Ägardialog mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och moderbolagen samt 

dotterbolagen ska föras enligt följande: 

 fortlöpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innefattar minst 

fyra formella möten:  

 

1. Affärsplan och budget  

2. Delårsrapport  

3. Bokslutsstrategiska frågor  

4. Årsredovisning;  

 samt årlig rapport till kommunstyrelsen i samband med årsstämma 

(årsredovisning och bolagsstyrningsrapport).  
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Bolaget ska till respektive ägardialog få en agenda med frågor kommunstyrelsen vill få 

information om och eventuella informationsärenden.  

Stående punkter på agendan:  

 Bolagens ekonomiska utveckling  

 Bolagens verksamhetsutveckling  

 Uppföljning av ägardirektiv  

Därutöver har kommunstyrelsens ordförande möjlighet att kalla respektive bolags 

styrelseordförande och VD till avstämnings- och dialogmöte vid behov. 

Kommunens årshjul 

Bolagen ska inordnas i kommunens årshjul och följa kommunens mål och 

budgetprocess, rapporteringsinstruktioner och uppföljningsprocesser.  

 

Bolagens styrelsearbete ska planeras så att samordning kan ske med kommunens 

beslutsprocesser. 

Bolagens information till fullmäktige 

Kommunfullmäktige ska årligen informeras om respektive bolags verksamhet. 

Gemensamma bolagsprinciper 

Koncernnyttan 

Kommunen och dess bolag är en helhet som finns till för invånarna. Alla delar av 

kommunkoncernen ska sträva efter att helheten blir den bästa. Om en del kan få fördel 

av ett handlande som drabbar övriga delar negativt ska helhetens intresse gå först.  

 

Bolagen ska ha en affärsmässig inriktning inom den ram som lagar och förordningar 

utgör. Samtidigt kräver koncernnyttan en god samordning mellan de olika delarna i 

kommunkoncernen. 

Arvoden 

Kommunfullmäktige beslutar om arvode och andra ersättningar som ska utgå till 

styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanterna för dessa. 
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Kommunens styrdokument 

Mariestads kommun har fastställt och fastställer fortlöpande styrdokument för den 

primärkommunala verksamheten. Samtliga i kommunfullmäktige beslutade 

styrdokument som gäller generellt för kommunens verksamheter ska fastställas av 

bolagets styrelse eller bolagsstämma att gälla för bolaget. Kommunfullmäktige anger för 

respektive styrdokument i vilket omfattning denna gäller för bolaget. Bolaget ska följa 

övriga styrdokument i tillämpliga delar. 

Samordning 

Kommunkoncernen ska eftersträva största möjliga samordning, särskilt inom områden 

som upphandling, finansiering, administration, kompetensutveckling och 

energibesparingsprojekt.  

 

Kommundirektören har ansvar för att samordna det operativa och strategiska arbetet 

med respektive bolagsledning. 

Verkställande direktör – personalärenden 

Före beslut om anställning eller avslutande av anställning av verkställande direktör samt 

beslut om lön och andra anställningsförmåner, ska styrelsens ordförande och vice 

ordförande samråda med kommunstyrelsens presidium och kommundirektören i 

Mariestads kommun. Samrådet ska ske genom en process som leds av 

kommundirektören. Samtliga i styrelsen ska hållas informerade om verkställande 

direktörens anställningsavtal, lön, förmåner med mera. 

Revision 

Revisionen i kommunen och bolagen går till på olika sätt. Kommunens revisorer har 

ansvar för att kommunrevision, bolagsrevision och lekmannarevision samordnas på 

bästa sätt.  

 

Det åligger bolagens lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 

sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheterna som utgör 

ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma 

kommunstyrelsen på om bolagen brister i dessa avseenden.  

 

Kommunens revisorer har i uppdrag att upphandla auktoriserade revisorer till de 

helägda kommunala bolagen. 

Information till lekmannarevisorerna 

Respektive bolag ska minst en gång per år sammanträda med lekmannarevisorerna och 

informera om bolagets verksamhet. 
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Antagande och fastställande av bolagspolicyn 

Denna policy antas av kommunfullmäktige och fastställs på stämma i respektive bolag. 

Definitioner 

I denna policy samt i övriga ägardirektiv som rör kommunens bolag har nedanstående 

begrepp följande definitioner:  

Kommunkoncernen – Med kommunkoncernen avses i denna policy kommunen och 

de bolag i vilka kommunen utövar bestämmande inflytande d v s direkt eller indirekt har 

rösträtt för mer än 50 procent av de till aktierna förenade rösterna.  

Bolagskoncernen – Moderbolag och dess dotterbolag och eventuella dotterdotterbolag 

et cetera.  

Moderbolag – Bolag som äger annat bolag till mer än femtio procent eller på annat sätt 

ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget.  

Dotterbolag – Bolag som annat bolag äger till mer än femtio procent eller ensamt har 

ett bestämmande inflytande över företaget.  

Den totala kommunala organisationen – Kommunkoncernen och övriga bolag som 

kommunen är delägare i.  

Ägardirektiv – Av behörigt kommunalt organ eller moderbolag utfärdat bindande 

direktiv rörande verksamheten i bolag. Komplement till bolagsordningen. Uttrycker 

ägarens förväntningar och krav på bolaget.  

Avkastning - Den ökning av bolags egna kapital som sker under räkenskapsår. 

Definieras i budget, ägardirektiv eller avkastningsplan.  

Vinstutdelning – Den del av bolagets egna fria kapital som enligt bolagsstyrelsen ställs 

till bolagsstämmans förfogande för utdelning. Den vinst som ägaren tar ut som 

utdelning efter beskattning.  

Koncernbidrag – Överföring av vinst inom bolagskoncern som kan ske utan att 

vinsten först beskattas. Ett bidrag mellan två företag inom en och samma koncern utan 

att det utgör betalning för någon prestation.  

Soliditet – Hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 166                                                   Dnr 2022/00189 

Revidering av aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda 
för VänerEnergi AB 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på revidering av aktieägaravtalet 
mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende VänerEnergi AB. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 kf§56 att godkänna upprättat förslag till 
aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende 
VänerEnergi AB. En konsekvens av fullmäktiges beslut var att konsortieavtalet 
mellan Mariestads och Töreboda kommun från år 1999 upphörde att gälla. 

Det befintliga aktieägaravtalet upprättades i samverkan mellan kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefer samt ekonomichefen i Mariestads och Töreboda 
kommuner. Syftet med avtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla 
en gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget. De frågor som ska 
hänskjutas till ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för bolaget och 
berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och 
satsningar. 

Elnätstaxan fastställs av bolagets styrelse. Då det inte har framförts något önskemål 
om att kommunfullmäktige i respektive kommun ska godkänna styrelsens beslut 
föreslår VD för VänerEnergi AB att aktieägaravtalet ska revideras genom att 
nedanstående stycke på sidan 5, under rubriken ”Finansiering m.m.”, stryks. 

• Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja detta 
genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av respektive Parts 
kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär att antagen taxa är lägre än 
den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom medel från berörd Part. Reglering sker 
då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget motsvarande skillnaden mellan den taxa som 
Bolagets styrelse föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske 
till dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa som 
Bolagets styrelse föreslagit. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 
genererade medel och/eller upplåning. Upplåning av medel sker genom upptagande 
av lån via Mariestads kommuns koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala 
belåning. Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 295/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-11-02 

Förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Mariestads kommun och Töreboda 
kommun avseende VänerEnergi AB 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(VänerEnergi AB)  
(Töreboda kommun) 

(Kanslichef Töreboda) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-04 
Dnr: KS 2022/00189   
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av Aktieägaravtal mellan Mariestads 
kommun och Töreboda kommun för 
VänerEnergiAB 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på revidering av 
aktieägaravtalet mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende 
VänerEnergi AB. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 kf§56 att godkänna upprättat förslag till 
aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende 
VänerEnergi AB. En konsekvens av fullmäktiges beslut var att konsortieavtalet 
mellan Mariestads och Töreboda kommun från år 1999 upphörde att gälla. 
 
Det befintliga aktieägaravtalet upprättades i samverkan mellan kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefer samt ekonomichefen i Mariestads och Töreboda 
kommuner. Syftet med avtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla 
en gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget. De frågor som ska 
hänskjutas till ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för bolaget och 
berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och 
satsningar. 
 
Elnätstaxan fastställs av bolagets styrelse. Då det inte har framförts något 
önskemål om att kommunfullmäktige i respektive kommun ska godkänna 
styrelsens beslut föreslår VD för VänerEnergi AB att aktieägaravtalet ska 
revideras genom att nedanstående stycke på sidan 5, under rubriken 
”Finansiering m.m.”, stryks. 
 

 Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja 
detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av respektive 
Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär att antagen 
taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom medel från 
berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget motsvarande 
skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som kommunfullmäktige 
tog beslut om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt 
beslut om taxa som motsvarar den taxa som Bolagets styrelse föreslagit. 
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2(2) 
 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom 

internt genererade medel och/eller upplåning. Upplåning av medel sker 

genom upptagande av lån via Mariestads kommuns koncernbank. Parterna 

står risken för bolagets totala belåning. Töreboda kommuns risk motsvarar 

Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-11-02 
Förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Mariestads kommun och Töreboda 
kommun avseende VänerEnergi AB  
 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
VänerEnergi AB  
Töreboda kommun 
Kanslichef Töreboda  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 295                                                   Dnr 2022/00189 

Revidering av aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda 
för VänerEnergi AB 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på revidering av aktieägaravtalet 
mellan Mariestads kommun och Töreboda kommun avseende VänerEnergi AB. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 kf§56 att godkänna upprättat förslag till 
aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende 
VänerEnergi AB. En konsekvens av fullmäktiges beslut var att konsortieavtalet 
mellan Mariestads och Töreboda kommun från år 1999 upphörde att gälla. 

Det befintliga aktieägaravtalet upprättades i samverkan mellan kommunstyrelsens 
ordförande, kommunchefer samt ekonomichefen i Mariestads och Töreboda 
kommuner. Syftet med avtalet är att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla 
en gemensam ägarstyrning av det gemensamma bolaget. De frågor som ska 
hänskjutas till ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för bolaget och 
berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och 
satsningar. 

Elnätstaxan fastställs av bolagets styrelse. Då det inte har framförts något önskemål 
om att kommunfullmäktige i respektive kommun ska godkänna styrelsens beslut 
föreslår VD för VänerEnergi AB att aktieägaravtalet ska revideras genom att 
nedanstående stycke på sidan 5, under rubriken ”Finansiering m.m.”, stryks. 

• Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja detta 
genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av respektive Parts 
kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär att antagen taxa är 
lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom medel från berörd Part. 
Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget motsvarande skillnaden 
mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut om. 
Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som 
motsvarar den taxa som Bolagets styrelse föreslagit. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 
genererade medel och/eller upplåning. Upplåning av medel sker genom upptagande 
av lån via Mariestads kommuns koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala 
belåning. Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-11-02 

Förslag till reviderat aktieägaravtal mellan Mariestads kommun och Töreboda 
kommun avseende VänerEnergi AB  

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(VänerEnergi AB)  
(Töreboda kommun) 

(Kanslichef Töreboda) 
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Töreboda 2022-06-20
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AKTIEÄGARAVTAL 

Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag (”Avtalsdagen”) träffats 

MELLAN: 

1) Mariestads kommun, org.nr 212000-1686, 542 86 Mariestad  

(”Mariestads kommun”); och 

2) Töreboda kommun, org.nr 212000-1678, Box 83, 545 22 Töreboda (”Töreboda 

kommun”). 

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som 

”Part”. 

 

1.  Bakgrund 

VänerEnergi AB, org.nr 556354-1860 (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 9 090 900 

kronor fördelat på 90 909 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie 

följer en röst. Mariestads kommun äger 80 000 aktier, motsvarande 88 procent av 

samtliga aktier i Bolaget, och Töreboda kommun äger 10 909 aktier, motsvarande 12 

procent av samtliga aktier i Bolaget.  

Parterna har ingått Avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets 

verksamhet samt Parternas mellanhavanden som aktieägare i Bolaget.  

Parterna tillsammans med Mariestads Energi AB, tillika Bolaget ingick ett konsortialavtal 

(”Konsortialavtalet”) den 29 december 1999. Konsortialavtalet hade till syfte att 

konkretisera en tidigare avsiktsförklaring som ingåtts mellan parterna i Konsortialavtalet. 

Av Konsortialavtalet framgår att Mariestads Energi AB, Mariestads kommuns helägda 

energibolag, förvärvar samtliga aktier i Töreboda Energi AB, vilket är Töreboda 

kommuns helägda energibolag. Därefter byter Mariestads Energi AB namn till 

Mariestad*Töreboda Energi AB. Konsortialavtalet reglerar ett åtagande för Mariestads 

kommun att överlåta tolv (12) procent av aktierna i bolaget Mariestad*Töreboda Energi 

AB till Töreboda kommun. Konsortialavtalet reglerar övergångsperioden från det att 

Konsortialavtalet ingås fram till dess att dels Mariestad*Töreboda Energi AB förvärvat 

aktierna i Töreboda Energi AB och dels till dess Töreboda kommuns förvärv av aktier i 

Mariestad*Töreboda Energi AB är fullföljt. Parterna tillsammans med Bolaget 

undertecknar Avtalet och i och med undertecknandet är Parterna och Bolaget överens 

om att Avtalet ersätter Konsortialavtalet i alla delar. 
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2.  Parternas åtaganden 

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämmor och eljest utöva sin rösträtt och i övrigt 

agera på sådant sätt att vad som föreskrivs i detta Avtal iakttas.  

Om Part utsett styrelseledamot ansvarar den Parten för att styrelseledamoten agerar i 

enlighet med Partens åtaganden enligt Avtalet. 

Avtalet omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier och alla andra 

emissionsbevis, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner och andra värdepapper som 

kan omvandlas till aktier i Bolaget från tid till annan (”Aktier”). 

3.  Bolagets verksamhet m.m. 

Bolagets verksamhet är att köpa in, producera och distribuera energi jämte med därmed 

förenlig verksamhet, samt tillhandahålla data- och telekommunikationstjänster från eget 

kommunikationsnät.  

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med god teknisk standard och optimalt 

resursutnyttjande, via bl.a. egna nät för el och fjärrvärme medverka i energiförsörjningen 

inom Mariestads kommun och Töreboda kommun, i riktning mot en ekologisk hållbar 

energiförsörjning. I verksamheten ska behovet av driftsäkerhet och service särskilt 

beaktas.  

Ett annat ändamål med Bolagets verksamhet är att via eget stadsnät för IT-

kommunikation i Mariestads kommun och angränsade kommuner skapa förutsättningar 

för konkurrens inom tele- och datakommunikation, till gagn för såväl 

kommuninvånarna som utvecklingen av det lokala näringslivet. I övrigt gäller särskilda 

föreskrifter för bolagets verksamhet.  

Bolagets idag gällande bolagsordning framgår av Bilaga 3.3. Skulle bestämmelse i detta 

Avtal strida mot bolagsordningen (i dess nuvarande lydelse eller framtida lydelse) ska 

Avtalet gälla före bolagsordningen i förhållandet Parterna emellan. Om bolagsordningen 

ändras ska bolagsordningen i dess nya lydelse biläggas detta Avtal som en ny Bilaga 3.3.   

4.  Finansiering m.m. 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns koncernbank. 

För sådan upplåning utgår ett räntepåslag. Vad räntepåslaget bestäms till beslutas av 

kommunfullmäktige i Mariestads kommun i samband med den årliga budgeten.  
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     Parterna är eniga om att risken för Bolagets totala upplåning ska fördelas enligt 

följande. Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i Bolaget, det 

vill säga 12 % och Mariestads kommuns risk motsvarar Mariestads kommuns andel i 

Bolaget, det vill säga 88 %. Den ersättning som Töreboda kommun erhåller för att stå 

sin del av risken för Bolagets totala upplåning utgör 12 % av räntepåslag. 

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital, ställa säkerhet eller pant eller på 

annat sätt bidra till Bolagets finansiering.  

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja 

detta genom ett godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av 

respektive Parts kommunfullmäktige väljer att inte anta föreslagen taxa och det innebär 

att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta regleras genom 

medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget 

motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som 

kommunfullmäktige tog beslut om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts 

kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den taxa som Bolagets 

styrelse föreslagit.  

Varje Part åtar sig att vidta samtliga åtgärder och underteckna samtliga bekräftelser, 

samtycken och övriga dokument som är nödvändiga eller annars skäligen lämpliga för 

att genomföra eller verkställa en finansiering av Bolaget i enlighet med ovan under 

förutsättning att det inte är mer belastande för sådan Part än vad som följer av Avtalet. 

För det fall att kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor utvisar att 

Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och Parterna 

inte beslutar att likvidera Bolaget eller vidtar åtgärder för att tillse att det egna kapitalet 

uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, har Part rätt att tillskjuta ytterligare 

kapital till undvikande av likvidationsplikt för Bolaget. Tillskottet skall göras genom 

villkorat kapitaltillskott. Parterna åtar sig att rösta för återbetalning av det villkorade 

kapitaltillskottet från tillgängliga medel innan någon vinstutdelning sker. 

5.  Bolagets styrelse, ledning och insyn  

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter med lägst fem 

(5) och högst tio (10) suppleanter.  

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun ska utse en ledamot och en suppleant i 

styrelsen. Övriga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Mariestads 

kommun. Mandatperioden omfattar tiden från årsstämman som följer närmast efter det 

val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Mariestads kommun utser 

ordförande och vice ordförande i Bolagets styrelse.  

Om Part önskar ersätta sin utsedda ledamot eller suppleant ska Part ta upp detta till 

beslut i sitt kommunfullmäktige.  



 Sida 6 (12) 

 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande, under 

förutsättning att ledamöter utsedda av Mariestads kommun är i majoritet. Vid förfall av 

en av Part utsedd ordinarie ledamot ska den av Parten utsedda suppleanten inträda i 

ledamotens ställe. 

Vid omröstning i styrelse, där röstetalen väger lika, ska styrelsens ordförande ha 

utslagsröst. 

Part har rätt att ta del av Bolagets bokföring och Bolagets övriga handlingar. Denna rätt 

får endast utövas i Bolagets lokaler och under förutsättning att Part ger Bolaget skäligt 

varsel. Part ska svara för sina egna och Bolagets kostnader för tillhandahållande av sådan 

information.  

6.  Policyer och riktlinjer 

Parterna är överens om att Bolaget ska följa Mariestads kommuns policyer och riktlinjer.  

7.  Ägarombud  

I det fall att kommunfullmäktige i respektive kommun tar beslut eller kommer fram till 

ett ställningstagande i ett bestämt ärende och de två kommunfullmäktiges 

beslut/ställningstaganden inte är samstämmiga med varandra ska ärendet lyftas till 

bolagsstämman. Inför bolagsstämman ska respektive kommunfullmäktige besluta hur 

utsett ägarombud ska rösta på bolagsstämman.  

8.  Ägarsamråd 

Parterna ska bilda ett ägarsamråd (”Ägarsamråd”). Ägarsamrådets syfte är att skapa en 

god ägarstyrning och vara ett forum för diskussioner och samråd i frågor som 

ledamöterna i Bolagets styrelse har hänskjutit till Ägarsamrådet. Sådana frågor som kan 

hänskjutas till Ägarsamrådet är enbart sådana frågor som är väsentliga för Bolaget och 

berör Bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar 

Ägarsamrådet ska föra en kontinuerlig dialog med Bolagets styrelse om dessa väsentliga 

frågor samt ge respektive Part genom sitt ombud i Ägarsamrådet insyn i Bolaget i dessa 

frågor.  

Ägarsamrådet ska representeras av kommunstyrelseordförande och utsett ägarombud 

från respektive Part.  Om överlåtelse av Parts aktier sker enligt punkt 9.5 i Avtalet ska 

representanter i Ägarsamrådet för den Part som överlåter sina aktier ersättas av 

representanter för Kontrollbolaget (se definition för Kontrollbolaget i punkt 9.5 i 

Avtalet).  

Ägarsamrådet ska sammanträda åtminstone två (2) gånger per år. Målsättningen är att 

ordinarie Ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman.  
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Det är ledamöter i Bolagets styrelse som får hänskjuta frågor till Ägarsamrådet. Vilka 

frågor som får hänskjutas till Ägarsamrådet framgår av punkt 8.1 ovan.  

En enskild ledamot i Bolagets styrelse har rätt att, efter ledamot erhållit dagordning för 

utsatt styrelsesammanträde men före utsatt styrelsesammanträde, begära av ordförande 

att få hänskjuta fråga som är uppsatt på dagordningen för dialog i Ägarsamrådet. Sådan 

begäran ska medges och ordförande ska informera övriga styrelseledamöter att fråga på 

dagordningen inför utsatt styrelsesammanträde ska bordläggas till nästkommande 

styrelsesammanträde för att först diskuteras i Ägarsamrådet.   

Ägarsamrådet har inte mandat att ta några beslut utan kan enbart föra en diskussion om 

de frågor som hänskjutits till Ägarsamrådet. 

9.  Hembud 

Hembud ska gälla för Aktierna och finns reglerad i Bolagets bolagsordning. 

Vid överlåtelse, förköp och inlösen av Aktier enligt bestämmelserna nedan ska 

hembudsskyldigheten i Bolagets bolagsordning inte tillämpas. 

10. Överlåtelse av aktier 

Part har endast rätt att överlåta eller pantsätta sitt innehav av Aktier i enlighet med 

bestämmelserna i Avtalet. 

Överlåtelse, annan äganderättsövergång eller pantsättning av Aktier ska vara villkorad av 

att förvärvaren eller panthavaren tillträder Avtalet. 

Part äger endast överlåta hela sitt innehav av Aktier, om inte annat medges av den andra 

Parten. 

Part har inte rätt att utan den andra Partens medgivande utfärda optionsrätt till tredje 

man avseende rätt till förvärv av Aktier i Bolaget. Om sådan rätt medges ska den vara 

villkorad av att optionsinnehavaren tillträder Avtalet. 

Part har alltid rätt att överlåta sitt innehav av Aktier till av Parten direkt eller indirekt 

helägt bolag (”Kontrollbolaget”). Vid förvärvet ska Kontrollbolaget tillträda Avtalet 

som part. Överlåtande Part ansvarar solidariskt med Kontrollbolaget för förpliktelser i 

Avtalet. Överlåtande Part får inte sälja sina aktier i Kontrollbolaget utan att 

dessförinnan återförvärva de till Kontrollbolaget överlåtna Aktierna. Den överlåtande 

Parten ska skyndsamt informera den andra Parten om överlåtelsen. 

Part ska medverka till att aktieförvärv som sker enligt Avtalet införs i aktieboken. 
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11. Förköp 

Part (”Erbjudande Part”) får överlåta sitt innehav av Aktier till tredje man under 

förutsättning att samtliga Aktier som Erbjudande Parten innehar i Bolaget först erbjuds 

till den andra Parten (”Förköpsberättigad Part”) till förköp. Förköpserbjudandet ska 

innehålla uppgift om tilltänkt förvärvare och övriga villkor för överlåtelsen. 

Förköpsberättigad Part ska inom trettio (30) dagar efter det att erbjudandet mottagits 

(”Fristen”) meddela om Förköpsberättigade Parten accepterar erbjudandet. 

Förköpsrätten får inte utövas beträffande färre antal Aktier än de som erbjudits till 

förköp eller på andra villkor än erbjudandet från tredje man. 

De genom förköp förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas tidigast trettio (30) 

dagar och senast fyrtiofem (45) dagar från dagen då Förköpsberättigad Part accepterade 

erbjudandet. 

Om Förköpsberättigad Part förkastar förköpserbjudandet eller inte accepterar 

erbjudandet inom Fristen, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna 

Aktier till förvärvaren på de villkor som angivits i förköpserbjudandet. 

Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska förköpsrätt enligt denna punkt 11 

inte tillämpas. 

12. Inlösen av aktier vid avtalsbrott 

Om Part (”Avtalsbrytande Part”) begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse 

inom trettio (30) dagar efter uppmaning från den andra Parten (”Förfördelad Part”), har 

Förfördelad Part rätt att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Avtalsbrytande Parts Aktier ska priset 

fastställas i enlighet med bestämmelsen om värdering nedan. Den Förfördelade Parten 

får därefter välja att lösa in Avtalsbrytande Parts innehav av Aktier för ett lösenpris 

motsvarande 75 procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde eller att erbjuda sitt 

eget innehav av Aktier till den Avtalsbrytande Parten för ett lösenpris motsvarande 100 

procent av de aktuella Aktiernas fastställda värde. Kostnaderna för värderingen ska 

bäras av den Avtalsbrytande Parten. De förvärvade Aktierna ska tillträdas och betalas 

inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 

Avtalsbrytande Part som är skyldig att lämna sitt innehav av Aktier till inlösen till följd 

av avtalsbrott har inte rätt att rösta på bolagsstämma eller låta dennes utsedda 

styrelseledamot rösta på styrelsesammanträde. 

Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter inte andra påföljder med anledning av 

avtalsbrottet. 
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Om Avtalsbrytande Part förnekar avtalsbrott kan Förfördelad Part istället välja ett 

inlösenförfarande enligt bestämmelsen om inlösen av Aktier vid oenighet ovan och 

samtidigt förbehålla sig rätt till rabatt enligt bestämmelsen om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott och/eller skadestånd. Den Förfördelade Parten har rätt till rabatt och/eller 

skadestånd om det i efterhand konstateras att Avtalsbrytande Part begått avtalsbrott. 

13. Inlösen av aktier vid förändrat ägande 

Part, som utgör juridisk person, är skyldig att inom trettio (30) dagar från det denne fick 

kännedom om väsentliga förändringar av ägarförhållandena i eller kontrollen över 

Parten, anmäla detta till den andra Parten. Skulle ägarförhållandet hos eller kontrollen 

över en Part väsentligt förändras, har den andra Parten rätt att begära inlösen av sådan 

Parts innehav av Aktier. Påkallande av inlösen ska meddelas senast tre (3) månader efter 

det att förändringen i ägarförhållandet eller kontrollen blivit känd. 

Om Parterna inte kan enas om priset på Aktierna ska priset fastställas i enlighet med 

bestämmelsen om värdering nedan. Kostnaderna för värderingen ska fördelas mellan 

Parterna proportionellt i förhållande till Parternas innehav av Aktier. De förvärvade 

Aktierna ska tillträdas och betalas inom trettio (30) dagar från det att priset fastställts. 

Vid överlåtelse av Aktierna enligt punkt 10.5 ovan ska rätt till inlösen enligt denna 

punkt 14 inte tillämpas. 

14. Värdering 

Ska värdering av Aktier ske enligt bestämmelserna i Avtalet, ska värdet fastställas av en 

opartisk värderingsman. Parterna ska gemensamt utse värderingsman. Kan Parterna inte 

enas om värderingsman inom sju (7) dagar från Parts begäran om värdering ska 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut utse värderingsman. Den sålunda 

utsedda värderingsmannen ska inom sextio (60) dagar från det att uppdraget accepterats 

utföra en värdering av hela Bolagets marknadsvärde för att bestämma priset per Aktie. 

Värderingen är bindande för Parterna. Parterna är skyldiga att tillställa 

värderingsmannen sådana uppgifter som värderingsmannen begär. 

15. Bolagsavtal 

Avtalet utgör inte ett enkelt bolag. 

Om Avtalet skulle anses vara ett enkelt bolag, vilket inte varit Parternas avsikt, ska 

bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag om uppsägning 

och likvidation inte tillämpas. 
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16. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller till dess Part avyttrat sitt innehav av Aktier i enlighet med Avtalet. Part 

som säger upp Avtalet utan att ha avyttrat sina Aktier ska erbjuda sitt innehav av Aktier 

till den andra Parten enligt bestämmelsen ovan om inlösen på grund av Parts 

avtalsbrott. Vad som där anges om Avtalsbrytande Part ska avse den Part som säger 

upp Avtalet. 

Bestämmelserna nedan om sekretess ska ha fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande 

för den tid som där anges. 

17. Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande Avtalet och 

de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om Bolaget eller den andra 

Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen 

eller muntligen och oberoende av format. 

Ovanstående gäller inte för sådan information som 

 vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på 

annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller  

 redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har 

utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har 

erhållits genom överträdelse mot Avtalet. 

Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som 

Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Om Part skulle 

ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart 

underrätta den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information 

som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av 

mottagaren av informationen.  

Sekretessåtagandet gäller så länge en Part äger Aktier och under en period av två (2) år 

därefter. 

Det noteras att Parterna aldrig behöver samråda avseende sådan information som 

Parterna är skyldiga att lämna ut enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Parterna ska dock informera varandra om 

information som utlämnats enligt föregående mening. 

Part som brister i sin skyldighet enligt denna punkt 17 ska vid varje tillfälle Part brister 

betala ett vite om 250 000 kronor till den andra Parten.  
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18. Vite, skadestånd och hävning 

Part som begår avtalsbrott är skadeståndsskyldig även om avtalsbrottet inte är väsentligt. 

Skadestånd utesluter inte andra påföljder med anledning av brott mot Avtalet. Avtalet kan 

emellertid inte hävas på annat sätt än i enlighet med bestämmelserna om inlösen. 

 

19. Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering avseende Avtalets innehåll och 

ersätter alla eventuella tidigare skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser 

och överenskommelser mellan Parterna.  

20. Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande endast om de är skriftliga och 

undertecknade av båda Parter. 

21. Tillämplig lag och tvister 

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol av 

Skaraborgs tingsrätt som första instans.  

 
Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. 
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FÖR MARIESTADS KOMMUN FÖR TÖREBODA KOMMUN 
Ort: 
Datum: 
 
 
_________________________ 
Johan Abrahamsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
_________________________ 
Susanne Wirdemo 
Kommundirektör 
 
 
 
För erkännande av att detta avtal ersätter 
alla delar i Konsortialavtalet, undertecknar 
Bolaget detta Avtal i egenskap av part i 
Konsortialavtalet  
 
FÖR VÄNERENERGI AB 
Ort: 
Datum: 
 
 
_________________________ 
Yvonne Gogolin 
Styrelseordförande 
 
 
_________________________ 
Rolf Åkesson 
VD 
 

Ort: 
Datum: 
 
 
_________________________ 
Bengt Sjöberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
_________________________ 
Michael Nordin 
Kommunchef 

 



Datum: 2022-05-02 
Dnr:  

Sida: 1 (2) 

 
 

  
 

 

Revidering av Aktieägaravtal mellan Mariestads 

kommun och Töreboda kommun för 

VänerEnergiAB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera  befintligt aktieägaravtal mellan Töreboda kommun och 
Mariestads kommun avseende VänerEnergi AB genom att stryka följande stycke på sidan 5 under 
rubriken ”Finansiering m.m.”.  
 

Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja detta genom ett 
godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av respektive Parts kommunfullmäktige väljer att 
inte anta föreslagen taxa och det innebär att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta 
regleras genom medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget 
motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut 
om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den 
taxa som Bolagets styrelse föreslagit. 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 kf§56 att godkänna upprättat förslag till aktieägaravtal 
mellan Töreboda kommun och Mariestads kommun avseende VänerEnergi AB. En konsekvens 
av fullmäktiges beslut var att konsortieavtalet mellan Mariestads och Töreboda kommun från år 
1999 upphörde att gälla. 
 

Det befintliga aktieägaravtalet upprättades i samverkan mellan kommunstyrelsens ordförande, 
kommunchefer samt ekonomichefen i Mariestads och Töreboda kommuner. Syftet med avtalet är 
att tydliggöra när ägarsamråd ska ske för att erhålla en gemensam ägarstyrning av det 
gemensamma bolaget. De frågor som ska hänskjutas till ägarsamrådet är enbart sådana frågor 
som är väsentliga för bolaget och berör bolagets ägardirektiv, policys, verksamhetsinriktning, 
finansiering och satsningar. 
 

Elnätstaxan fastställs av bolagets styrelse. Då det inte har framförts något önskemål om att 
kommunfullmäktige i respektive kommun ska godkänna styrelsens beslut föreslår VD för 
VänerEnergi AB att aktieägaravtalet ska revideras genom att nedanstående stycke på sidan 5, 
under rubriken ”Finansiering m.m.”, stryks.  
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Förslag på elnätstaxa tas fram av Bolagets styrelse och respektive Part ska sedan fullfölja detta genom ett 
godkännande av respektive kommunfullmäktige. Om någon av respektive Parts kommunfullmäktige väljer att 
inte anta föreslagen taxa och det innebär att antagen taxa är lägre än den som Bolagets styrelse föreslagit ska detta 
regleras genom medel från berörd Part. Reglering sker då genom att berörd Part tillför medel till Bolaget 
motsvarande skillnaden mellan den taxa som Bolagets styrelse föreslår och den som kommunfullmäktige tog beslut 
om. Sådan reglering ska ske till dess berörd Parts kommunfullmäktige tar nytt beslut om taxa som motsvarar den 
taxa som Bolagets styrelse föreslagit. 
 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt 

genererade medel och/eller upplåning.  

Upplåning av medel sker genom upptagande av lån via Mariestads kommuns 

koncernbank. Parterna står risken för bolagets totala belåning.  

Töreboda kommuns risk motsvarar Töreboda kommuns andel i bolaget.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Beaktas inte i ärendet. 

Bedömning ur social dimension 

Beaktas inte i ärendet. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 167                                                   Dnr 2022/00404 

Revidering av reglemente för socialnämnden 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Socialförvaltningen ges i uppdrag att justera bestämmelserna om nämndens 2:e vice 
ordförande i 48 § av det reviderade förslaget till reglemente. Justeringen ska vara 
genomförd till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för 
socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att förslaget på reglemente för socialnämnden 
inför dagens sammanträde skulle kompletteras med bestämmelser rörande nämndens 2:e 
vice ordförande. I övrigt överensstämmer förslaget med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Reviderat förslag på reglemente för Socialnämnden efter Ksau 

Protokollsutdrag Ksau § 296/22 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på revidering av reglemente för Socialnämnden 

Tidigare reglemente för Socialnämnden 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell) 

(Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-11-07 
Dnr: KS 2022/00404   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av reglemente för socialnämnden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente 

för socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den 

dåvarande Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en 

Äldre- och omsorgsnämnd (KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver 

kommunfullmäktige till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett 

reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente 

förväntas verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive 

uppdrag, vilket torde medföra en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en 

förbättrad budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 
Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 
Beslut KF § 65/22 
Förslag på revidering av reglemente för Socialnämnden 
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Tidigare reglemente för Socialnämnden 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg 
Socialchef, Anitta Into 
Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell 
Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 296                                                   Dnr 2022/00404 

Revidering av reglemente för socialnämnden 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget på reglemente för socialnämnden 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 23 november ska kompletteras med 
bestämmelser rörande nämndens 2:e vice ordförande. 

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för 
socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på revidering av reglemente för Socialnämnden 

Tidigare reglemente för Socialnämnden 
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sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell) 

(Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-09 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 296                                                   Dnr 2022/00404 

Revidering av reglemente för socialnämnden 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget på reglemente för socialnämnden 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 23 november ska kompletteras med 
bestämmelser rörande nämndens 2:e vice ordförande. 

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för 
socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 
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Reglemente för socialnämnden 

§ 1 Inledande bestämmelse  

Mariestads kommun har två socialnämnder: (1) socialnämnden och (2) äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Socialnämnden i Mariestad utgör såsom socialnämnd det yttersta skyddsnätet för 

människor inom nämndens målgrupp som vistas i Mariestads kommun. Nämndens 

verksamhet som socialnämnd fokuserar särskilt på barn och unga, människor med 

missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet. Under socialnämnden samlas 

kunskap och kompetens kring dessa målgrupper. Socialnämnden ska tillhandahålla 

människor de tjänster samt det stöd och den hjälp som lagstiftaren och 

kommunfullmäktige enligt nedan har bestämt.  

§ 2 Att vara socialnämnd  

Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på 

en socialnämnd, med undantag för de uppgifter som kommunfullmäktige uppdragit åt 

äldre- och omsorgsnämnden.  

§ 3 Att leda socialtjänsten  

Socialnämnden i Mariestad ansvarar för de nedan beskrivna delarna och utövar i dessa 

delar ledningen över socialtjänsten.  

Barn och unga 

§ 4 Bistånd  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, samt handlägger och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

LSS (Lagen om särskild stöd och service).   

§ 5 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar beslut enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga.  

Nämnden ansvarar för att dessa beslut verkställs. 

§ 6 Myndighetsutövning enligt andra författningar  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut enligt andra 

författningar som berör barn och unga med undantag för ärenden enligt 

skolförfattningarna som utbildningsnämnden ansvarar för. 
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§ 7 Familjerätt  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på en socialnämnd 

enligt föräldrabalken.  

§ 8 Övriga uppgifter enligt socialtjänstlagen  

Socialnämnden ansvarar för övriga uppgifter enligt socialtjänstlagen som rör barn och 

unga.  

§ 9 Öppenvård  

Socialnämnden ska erbjuda öppenvård till målgruppen.  

Vuxen - missbruk 

§ 10 Bistånd enligt socialtjänstlagen  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen avseende människor med missbruk.  

§ 11 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

Socialnämnden ansvarar för att handlägga ärenden och fatta beslut enligt lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall. Nämnden ansvarar för att dessa beslut verkställs.  

§ 12 Öppenvård  

Socialnämnden ska erbjuda öppenvård för målgruppen.  

§ 13 Närståendestöd   

Socialnämnden ska tillhandahålla stöd och hjälp till missbrukande människors 

närstående. 

Socialpsykiatri 

§ 14 Stöd och hjälp  

Socialnämnden ska tillhandahålla stöd och hjälp till personer med psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom enligt socialtjänstlagen och som inte omfattas av äldre- 

och omsorgsnämndens ansvarsområde. Socialnämnden ansvarar inte heller för äldre 

personer som omfattas av äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde.   

Personligt stöd 

§ 15 Personligt ombud  
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Socialnämnden ska bedriva verksamhet med personligt ombud för vissa personer med 

psykiska funktionsnedsättningar i enlighet med förordning och föreskrifter härom.  

Brottsoffer 

§ 16 Socialtjänstlagen  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som socialtjänstlagen föreskriver i 

förhållande till brottsoffer.  

Andra människor i utsatthet 

§ 17 Utsatthet 

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, lagen om mottagande av asylsökande, avseende andra människor i 

behov av stöd och hjälp, undantaget äldre människor och människor med 

funktionsnedsättningar och/eller sjukdom om deras behov är kopplade till ålder, 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Dessa ansvarar äldre- och omsorgsnämnden för. 

Arbetsmarknad 

§ 18 Stöd och hjälp 

Socialnämnden ansvarar för stöd och hjälp vid arbetslöshet eller andra åtgärder i 

anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till arbetslivet i 

den mån inte kommunstyrelsen ansvarar härför.  

Budgetrådgivning och rådgivning för skuldsanering 

§ 19 Råd och hjälp 

Socialnämnden ska tillhandahålla råd och hjälp i form av budgetrådgivning samt 

rådgivning om vad som krävs för ansökan om skuldsanering.   

Professionell god man/förvaltare 

§ 20 Tillhandahållande 

Socialnämnden ansvarar för tillhandahållande av professionell god man/förvaltare enligt 

begäran från överförmyndarnämnden. 

Bistånd till andra kommuner 

§ 21 Att bistå andra kommuner med utredning och verkställighet  
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Socialnämnden ska enligt 2 a kap. 8 och 9 §§ socialtjänstlagen vara annan kommun 

behjälplig med utredning och verkställighet i fråga om människor som är våldsutsatta 

eller utsatta för andra övergrepp. I fråga om äldre personer, funktionedsatta/sjuka 

personer ansvarar äldre- och omsorgsnämnden för att vara behjälplig med utredning 

och verkställighet.  

Förebyggande arbete 

§ 22 Att förebygga och uppsöka  

Socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser 

avseende barn och unga, missbrukande människor, brottsoffer och andra människor i 

utsatthet, dock inte avseende äldre samt människor med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Särskilda uppgifter avseende människor på flykt och nyanlända 

§ 23 Människor på flykt och nyanlända 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Socialnämnden ansvarar för återsökning av utgivet bistånd från staten i fråga om 

ensamkommande barn och andra människor på flykt samt nyanlända. Nämnden 

ansvarar för att även i övrigt ansöka om ersättning från staten i fråga om mottagande av 

människor på flykt och nyanlända, undantaget det ansvar som åligger skolnämnderna. 

Socialnämnden ansvarar för kommunala etableringsinsatser enligt lagen om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Uppgifter enligt andra författningar 

§ 24 Andra författningar 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra andra kommunala uppgifter som berör 

nämndens målgrupp – undantaget vad som ålagts andra nämnder och myndigheter att 

fullgöra.  

Bidrag 

§ 25 Organisationsbidrag 

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ansökningar om organisationsbidrag som 

gagnar ett ändamål, vilket faller inom nämndens ansvarsområde och utgör ett 

komplement till kommunens insatser.  

Ytterligare uppgifter  



 Sida 9 (16) 

 

§ 26 Överlämnade uppgifter 

Socialnämnden fullgör slutligen de uppgifter som kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige, överlämnar till nämnden.  

 

Socialnämndens övriga uppgifter 

§27 Organisation  

Under nämnden lyder socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en socialchef. 

Socialchefen är inför nämnden ansvarig för nämndens verksamhet.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 

hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 

för verksamheten. 

§ 28 Ansvar för personal och arbetsmiljö 

Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag 

för förvaltningsdirektören som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar för den 

löpande personalhanteringen inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde 

med undantag för det ansvar och de befogenheter som tilldelats kommunstyrelsen.  

§ 29 Personuppgiftsansvar 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden 

behandlar i sin verksamhet.  

§ 30 Juridisk processföring  

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden inom 

nämndens ansvarsområde.  

§ 31 Kvalitet  

Socialnämnden ansvarar för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av sin 

verksamhet.  

Nämnden ansvarar för att planera och utveckla verksamheten i enlighet med statliga och 

kommunala mål.  

Socialnämnden ansvarar för omvärldsbevakning och det forskningsbaserade 

utvecklingsarbetet inom sitt ansvarsområde.  

§ 32 Samordning och samverkan   
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Med andra kommunala nämnder  
Socialnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt samråd med övriga 

kommunala nämnder i frågor som berör nämndens verksamhet med undantag för den 

strategiska samordningen och samverkan som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Med andra myndigheter  
Socialnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt samråd med andra 

myndigheter i frågor som berör nämndens verksamhet med undantag för den strategiska 

samordningen och samverkan som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Med övriga aktörer  
Socialnämnden ansvarar inom sina ansvarsområden även för en aktiv samverkan med 

andra relevanta aktörer med undantag för sådan strategisk samverkan som åvilar 

kommunstyrelsen.  

Det är nämnden som ansvarar för att upprätta processer och rutiner avseende den egna 

nämndens behov av samverkan med andra aktörer.  

§ 33 Välfärdsteknologi och verksamhetssystem  

Systemägande och förvaltning av verksamhetssystem å socialnämndens vägnar 

tillhandahålls av äldre- och omsorgsnämnden.  

§ 34 Överenskommelser med fysiska och juridiska personer  

Socialnämnden får, med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse 

med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden.  

§ 35 Externa medel  

Socialnämnden får ansöka om externa medel för verksamhet inom nämndens 

ansvarsområde.  

§ 36 Lokalförsörjning   

Socialnämnden ansvarar, genom behovsanalys, beställning och aktivt deltagande i 

stadens lokalförsörjningsarbete, för att det egna behovet av lokaler är tillgodosett inom 

nämndens verksamhetsområde, samt för att säkra att dessa lokaler nyttjas 

resurseffektivt.  

§ 37 Kommunikation  

Socialnämnden ansvarar i fråga om sin verksamhet för kommunikation och information 

till allmänheten 

§ 38 Säkerhet och krisberedskap  
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Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt 

säkerhetsarbete samt medverka till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå 

och hantera samhällsstörningar och oönskade händelser. Socialnämnden ska även 

hantera och samverka kring frågor som rör trygghet, informationssäkerhet och 

förebyggande av skador inom sitt verksamhetsområde. 

Socialnämndens förhållande till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 

nämnder  

§ 39 Kommunfullmäktiges uppdrag   

Socialnämnden ska följa det som fullmäktige i detta reglemente, i samband med budget 

eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska verka för 

att fastställda mål uppnås och även i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom ramen för vad kommunfullmäktige har bestämt ange mer 

detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de 

uppgifter som enligt detta reglemente ingår i nämndens ansvarsområde.  

§ 40 Biträde   

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste 

mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 

Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Socialnämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder när det 

behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

§ 41 Väcka ärenden, göra framställningar, avge yttranden   

Socialnämnden får inom sitt ansvarsområde och i andra frågor som berör nämndens 

verksamhetsområden väcka ärenden hos kommunfullmäktige samt i övrigt göra 

framställningar och avge yttranden som rör den egna verksamheten.  

§ 42 Verksamhetsredovisning   

Socialnämnden ska redovisa till fullmäktige hur de uppdrag som fullmäktige har lämnat 

eller som delegerats till nämnden har fullgjorts.  

I den mån kommunfullmäktige har beslutat om mål och riktlinjer för uppdragens 

fullgörande ska av redovisningen framgå hur dessa uppfyllts eller följts.  

Enskilda ärenden ska endast redovisas om de varit av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.  
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Socialnämnden ska också fullgöra sådan rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden 

enligt speciallag.  

§ 43 Intern kontroll  

Socialnämnden ska se till att den har en god internkontroll i enlighet med 

kommunfullmäktiges reglemente om internkontroll.  

§ 44 Styrdokument   

Socialnämnden ansvarar för framtagandet av styrdokument i form av program, planer, 

policyn, riktlinjer, rutiner, regler och dylikt i den mån inte kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige ansvarar för dessa. 

§ 45 Ekonomisk förvaltning  

Socialnämnden ska följa av kommunfullmäktige beslutade regler och principer för 

ekonomisk förvaltning.  

Nämnden ansvarar också för att, inom sitt verksamhetsområde, träffa överenskommelse 

om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat 

avtal.  

Socialnämndens formalia 

§ 46 Sammansättning  

Socialnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.  

§ 47 Ordförande och vice ordförande  

Nämnden har enligt kommunfullmäktiges bestämmande en ordförande och en vice 

ordförande (presidiet).  

Ordföranden ska leda socialnämndens sammanträden.  

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden. Det åligger 

ordföranden att  

• se till att kallelse till sammanträde sker i enlighet med lag och reglemente  

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda  

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

• bevaka att nämndens beslut verkställs.  
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Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

§ 48 Ersättare för ordföranden  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde får socialnämnden utse en annan ledamot eller ersättare i 

nämnden som ersättare för dessa.  

Tills valet har förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 

socialnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 

ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får Socialnämnden hemställa om att kommunfullmäktige utser en annan 

ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren fullgör 

ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.  

§ 49 Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde ska i god tid meddelas.  

Om inte ersättarna valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda turordningen. Om ingen turordning är 

bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 

ner i ordningen.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om en ledamot inställer sig till tjänstgöring under pågående sammanträde, och en 

ersättare trätt in i ledamotens ställe, får ledamoten inträda först sedan pågående 

handläggning av ett ärende avslutats.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av något 

annat hinder än jäv får dock inte åter tjänstgöra vid sammanträdet under samma dag om 

ersättare inträtt. Sådan ledamot får emellertid åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. Detta får ske endast en gång under ett 

sammanträde.  
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En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta 

i överläggningarna, men får inte vare sig framställa yrkanden eller delta i besluten.  

§ 50 Sammanträden 

Socialnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden.  

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.  

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar när ärenden 

behandlas som rör myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 

nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.  

Sammanträde ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 

eller nämndens ordförande anser att det behövs.  

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

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet.  

§ 51 Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare 

närvarande på distans.  

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 

på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud.  

Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden/utskott/presidiet.  

§ 52 Kallelse och föredragningslista  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
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ledamot i nämnden längst tid göra detta, och om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten utfärda kallelsen.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare i god tid före sammanträdesdagen. 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen 

för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen.  

Uppkommer fråga om handläggning av ärende i annan ordning än den som angivits på 

föredragningslistan eller av ärende som inte upptagits där gäller vad nämnden beslutar 

därom.  

§ 53 Permanent närvarorätt vid sammanträde för socialchefen  

Vid sammanträde med nämnden får socialchefen närvara om inte nämnden för särskilt 

fall beslutar annat.  

§ 54 Reservation och särskilt yttrande  

Om en ledamot som anmält reservation vill utveckla den närmare, ska den avfattas 

skriftligen och avges före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

En ledamot har även möjlighet att anmäla ett särskilt yttrande i de fall ledamoten delar 

nämndens bedömning i fråga om beslutet, men önskar kommentera ärendet och 

utveckla sin ståndpunkt. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges före den 

tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

§ 55 Protokolljustering  

Socialnämnden protokoll justeras av dess ordförande och en ledamot. Nämnden 

bestämmer tid och plats för justering av protokollet.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

Paragrafen ska redovisas innan nämnden justerar den.  

§ 56 Undertecknande av handlingar 

Om inte socialnämnden bestämmer annat, ska handlingar som utfärdas på dess vägnar 

undertecknas av ordföranden eller en vice ordförande eller - vid förfall för dessa - av två 

bland övriga ledamöter. Socialchefen eller nämndens sekreterare kontrasignerar.  
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§ 57 Delgivning   

Behörig att motta delgivning på socialnämndens vägnar är, förutom nämndens 

ordförande, socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.  

 

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Reviderat reglemente för socialnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för 

socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 

Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 

(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver 

kommunfullmäktige till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett reglemente 

för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 

verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde 

medföra en förbättring ur en social dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 

budgetuppföljning samt ekonomistyrning 

Underlag för beslut 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på revidering av reglemente för Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2022/00213 

Förslag till nämndsorganisation samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två 

separata nämnder, en äldre- och omsorgsnämnd och en 

socialnämnd.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter 

och 13 ersättare. Socialnämnden ska bestå av 5 ordinarie 

ledamöter och 5 ersättare.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i 

övriga nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga 

kvar oförändrat. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas 

under kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i 

kommunfullmäktige ska ingå i beredningen med en ledamot och 

en ersättare. Ordförande i beredningen föreslås representant för 

oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för beredningen 

ska regleras inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 
hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant 
från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande 
arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande 
mandatperiod även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal 
ledamöter i nämnder, utskott beredningar samt kommunala bolag och 
arvodesberedningens sammansättning och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 
samt ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader 
för arvoden för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader 
för administration. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver 
att införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till 
sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 132/22 

Arvodesberedningens ordförandes tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-23 

Protokollsutdrag Ks § 122/22 

Protokollsutdrag Ksau § 225/22 

Expedieras till: 
Respektive nämndsekreterare 
Administrativ chef 
Lönekontoret 
HR-chef, Per Johansson 
Gruppledarna för respektive parti 
Kommundirektör, Susanne Wirdemo 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef, Christina Olsson 
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Reglemente för socialnämnden 

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunfullmäktiges beslut § 8/2014: 

Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för 

hållbar utveckling. Socialnämnden har att i samtliga beslut beakta att kommunen är en del av detta 

modellområde. 

Socialnämndens övergripande uppgifter 

§ 1 

Socialnämnden har till uppgift: 

 att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs 
om socialnämnd 

 att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

 att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive 
hemsjukvården 

§ 2 

I uppgifterna ingår: 

 att planera, utveckla och samordna verksamheten 

 att förvalta beviljade anslag 

 att förvalta för nämnden tillhörande byggnader, lokaler och andra 

tillgångar i den mån förvaltningen inte åvilar annan 

 att årligen upprätta förslag till budget och flerårsplan för nämndens 

verksamhetsområde 

 att avge statistiska uppgifter enligt särskild författning om skyldighet för 

kommun att avlämna socialtjänststatistiska uppgifter med mera 

 att handha socialtjänstens allmänt förebyggande insatser i den mån detta 

inte ankommer på annan nämnd 

 att utgöra remissorgan i frågor som hänskjuts till nämnden för yttrande 
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 att ansvara för de personregister som nämnden för sin verksamhet 

förfogar över 

 att tillämpa miljöbalken (1998:808) i de delar som berör socialnämndens 

verksamhet med syftet att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö. (Se miljöbalken kap 1 § 1). 

I övrigt ska socialnämnden handlägga sådana frågor som av kommunfullmäktige 

överlämnas till nämnden samt verka för samarbete med övriga kommunala organ. 

§ 3 Styrfunktionen 

I socialnämndens styrfunktion ingår att: 

 leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka 

socialnämnden svarar 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs 

 tillse att uppföljning sker om hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Socialnämndens arbetsformer 

§ 5 Sammansättning 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare varav en ordförande från 

majoriteten och en vice ordförande från oppositionen. 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 

kommer längre ner i ordningen. 

§ 7  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av 

annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna. 

§ 8 Inkallande av ersättare 

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

sammanträde får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring. 

§ 9 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta vid sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, tjänstgör den som har varit ledamot längst tid i nämnden som 

ordförande. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, ska den äldste av dem 

vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

§ 10 Tidpunkt 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§ 11 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 

sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt enligt § 9. 

§ 12 Ordföranden 

Det åligger socialnämndens ordförande att: 

 närmast under socialnämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet 

och ta initiativ i dessa frågor 

 främja samverkan med kommunstyrelsen och kommunens övriga 

nämnder 

 representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte socialnämnden bestämt annat i ett 

särskilt fall. 

§ 13   Sekretessärenden  

Sekretessärenden ska behandlas och beslutas endast av ledamöter som är 

beslutsfattande.  

§ 14 Justering av protokoll 

Socialnämndens och arbetsutskottets protokoll justeras av ordförande och en ledamot.  

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. 

§ 15 Reservation 

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

§ 16 Delgivning 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, socialchefen eller annan anställd 

som socialnämnden bestämmer. 
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§ 17 Undertecknande av handlingar 

Av socialnämnden utfärdade skrivelser undertecknas av ordföranden eller särskilt utsedd 

ledamot och kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. 

I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 18 

Inom socialnämnden ska finnas utskott till det antal och med det antal ledamöter och 

ersättare för dessa som nämnden bestämmer. 

§ 19 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottens ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 20 

Ersättare ska närvara vid utskotts sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 21 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 

begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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Reglemente för socialnämnden 

 

Inledande bestämmelse 
§ 1  

Mariestads kommun har två socialnämnder: (1) socialnämnden och (2) äldre- och omsorgsnämnden. 

Socialnämnden i Mariestad utgör såsom socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom 

nämndens målgrupp som vistas i Mariestads kommun. Nämndens verksamhet som socialnämnd 

fokuserar särskilt på barn och unga, människor med missbruk, brottsoffer och andra människor i 

utsatthet. Under socialnämnden samlas kunskap och kompetens kring dessa målgrupper. 

Socialnämnden ska tillhandahålla människor de tjänster samt det stöd och den hjälp som lagstiftaren 

och kommunfullmäktige enligt nedan har bestämt.  

Att vara socialnämnd 
§ 2  

Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på en 

socialnämnd, med undantag för de uppgifter som kommunfullmäktige uppdragit åt äldre- och 

omsorgsnämnden.  

Att leda socialtjänsten 

§ 3  

Socialnämnden i Mariestad ansvarar för de nedan beskrivna delarna och utövar i dessa delar 

ledningen över socialtjänsten.  

Barn och unga 

Bistånd 

§ 4  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, samt handlägger och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt LSS (Lagen om 

särskild stöd och service).   

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

§ 5  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga.  

Nämnden ansvarar för att dessa beslut verkställs. 
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Myndighetsutövning enligt andra författningar 

§ 6  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut enligt andra författningar som 

berör barn och unga med undantag för ärenden enligt skolförfattningarna som utbildningsnämnden 

ansvarar för. 

Familjerätt 

§ 7  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på en socialnämnd enligt 

föräldrabalken.  

Övriga uppgifter enligt socialtjänstlagen 

§ 8  

Socialnämnden ansvarar för övriga uppgifter enligt socialtjänstlagen som rör barn och unga.  

Öppenvård 

§ 9  

Socialnämnden ska erbjuda öppenvård till målgruppen.  

Vuxen - missbruk 

Bistånd enligt socialtjänstlagen 

§ 10  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen avseende människor med missbruk.  

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

§ 11  

Socialnämnden ansvarar för att handlägga ärenden och fatta beslut enligt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall. Nämnden ansvarar för att dessa beslut verkställs.  

Öppenvård 

§ 12  

Socialnämnden ska erbjuda öppenvård för målgruppen.  

Närståendestöd  

§ 13  

Socialnämnden ska tillhandahålla stöd och hjälp till missbrukande människors närstående. 

Socialpsykiatri 
§ 14  

Socialnämnden ska tillhandahålla stöd och hjälp till personer med psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom enligt socialtjänstlagen och som inte omfattas av äldre- och 
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omsorgsnämndens ansvarsområde. Socialnämnden ansvarar inte heller för äldre personer som 

omfattas av äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde.   

Personligt stöd 
§ 15  

Socialnämnden ska bedriva verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar i enlighet med förordning och föreskrifter härom.  

Brottsoffer 
§ 16  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som socialtjänstlagen föreskriver i förhållande 

till brottsoffer.  

Andra människor i utsatthet 
§ 17  

Socialnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen, lagen om mottagande av asylsökande, avseende andra människor i behov av stöd 

och hjälp, undantaget äldre människor och människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdom 

om deras behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Dessa ansvarar äldre- och 

omsorgsnämnden för. 

Arbetsmarknad 
§ 18  

Socialnämnden ansvarar för hjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i 

anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till arbetslivet i den mån inte 

kommunstyrelsen ansvarar härför.  

Budgetrådgivning och rådgivning för skuldsanering 
§ 19  

Socialnämnden ska tillhandahålla råd och hjälp i form av budgetrådgivning samt rådgivning om vad 

som krävs för ansökan om skuldsanering.   

Professionell god man/förvaltare 
§ 20  

Socialnämnden ansvarar för tillhandahållande av professionell god man/förvaltare enligt begäran 

från överförmyndarnämnden. 
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Att bistå andra kommuner med utredning och verkställighet 

§ 21  

Socialnämnden ska enligt 2 a kap. 8 och 9 §§ socialtjänstlagen vara annan kommun behjälplig med 

utredning och verkställighet i fråga om människor som är våldsutsatta eller utsatta för andra 

övergrepp. I fråga om äldre personer, funktionedsatta/sjuka personer ansvarar äldre- och 

omsorgsnämnden för att vara behjälplig med utredning och verkställighet.  

Att förebygga och uppsöka 
§ 22  

Socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser avseende barn 

och unga, missbrukande människor, brottsoffer och andra människor i utsatthet, dock inte avseende 

äldre samt människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

Särskilda uppgifter avseende människor på flykt och nyanlända 
§ 23  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens skyldigheter enligt lagen om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Socialnämnden ansvarar för återsökning av utgivet bistånd från staten i fråga om ensamkommande 

barn och andra människor på flykt samt nyanlända. Nämnden ansvarar för att även i övrigt ansöka 

om ersättning från staten i fråga om mottagande av människor på flykt och nyanlända, undantaget 

det ansvar som åligger skolnämnderna. 

Socialnämnden ansvarar för kommunala etableringsinsatser enligt lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare. 

Uppgifter enligt andra författningar 

§ 24  

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra andra kommunala uppgifter som berör nämndens målgrupp 

– undantaget vad som ålagts andra nämnder och myndigheter att fullgöra.  

Organisationsbidrag 
§ 25  

Socialnämnden ansvarar för handläggning av ansökningar om organisationsbidrag som gagnar ett 

ändamål, vilket faller inom nämndens ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens 

insatser.  

Ytterligare uppgifter  
§ 26  

Socialnämnden fullgör slutligen de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, på 

uppdrag av kommunfullmäktige, överlämnar till nämnden.  
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Socialnämndens övriga uppgifter 

Organisation 
§ 27  

Under nämnden lyder socialförvaltningen. Förvaltningen leds av en socialchef. Socialchefen är inför 

nämnden ansvarig för nämndens verksamhet.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Ansvar för personal och arbetsmiljö 

§ 28  

Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag för 

förvaltningsdirektören som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar för den löpande 

personalhanteringen inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för det 

ansvar och de befogenheter som tilldelats kommunstyrelsen.  

Personuppgiftsansvar 
§ 29  

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden behandlar i sin 

verksamhet.  

Juridisk processföring 
§ 30  

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden inom nämndens 

ansvarsområde.  

Kvalitet 
§ 31  

Socialnämnden ansvarar för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av sin verksamhet.  

Nämnden ansvarar för att planera och utveckla verksamheten i enlighet med statliga och kommunala 

mål.  

Socialnämnden ansvarar för omvärldsbevakning och det forskningsbaserade utvecklingsarbetet inom 

sitt ansvarsområde.  
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Samordning och samverkan  
§ 32  

Med andra kommunala nämnder  

Socialnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt samråd med övriga kommunala 

nämnder i frågor som berör nämndens verksamhet med undantag för den strategiska samordningen 

och samverkan som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Med andra myndigheter  

Socialnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt samråd med andra myndigheter i 

frågor som berör nämndens verksamhet med undantag för den strategiska samordningen och 

samverkan som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Med övriga aktörer  

Socialnämnden ansvarar inom sina ansvarsområden även för en aktiv samverkan med andra 

relevanta aktörer med undantag för sådan strategisk samverkan som åvilar kommunstyrelsen.  

Det är nämnden som ansvarar för att upprätta processer och rutiner avseende den egna nämndens 

behov av samverkan med andra aktörer.  

Välfärdsteknologi och verksamhetssystem 

§ 33  

Systemägande och förvaltning av verksamhetssystem å socialnämndens vägnar tillhandahålls av 

äldre- och omsorgsnämnden.  

Överenskommelser med fysiska och juridiska personer 

§ 34  

Socialnämnden får, med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan 

om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden.  

Externa medel 
§ 35  

Socialnämnden får ansöka om externa medel för verksamhet inom nämndens ansvarsområde.  

Lokalförsörjning  
§ 36  

Socialnämnden ansvarar, genom behovsanalys, beställning och aktivt deltagande i stadens 

lokalförsörjningsarbete, för att det egna behovet av lokaler är tillgodosett inom nämndens 

verksamhetsområde, samt för att säkra att dessa lokaler nyttjas resurseffektivt.  
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Kommunikation 
§ 37  

Socialnämnden ansvarar i fråga om sin verksamhet för kommunikation och information till 

allmänheten 

Säkerhet och krisberedskap 
§ 38  

Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete samt 

medverka till kommunens samlade förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar 

och oönskade händelser. Socialnämnden ska även hantera och samverka kring frågor som rör 

trygghet, informationssäkerhet och förebyggande av skador inom sitt verksamhetsområde. 

Socialnämndens förhållande till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder  

Kommunfullmäktiges uppdrag  
§ 39  

Socialnämnden ska följa det som fullmäktige i detta reglemente, i samband med budget eller i annat 

särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden ska verka för att fastställda mål 

uppnås och även i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

Nämnden ska inom ramen för vad kommunfullmäktige har bestämt ange mer detaljerade mål och 

ekonomiska förutsättningar för förvaltning och verkställighet av de uppgifter som enligt detta 

reglemente ingår i nämndens ansvarsområde.  

Biträde  
§ 40  

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information 

och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Socialnämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder när det behövs för att 

kunna fullgöra sina uppgifter. 

Väcka ärenden, göra framställningar, avge yttranden  
§ 41  

Socialnämnden får inom sitt ansvarsområde och i andra frågor som berör nämndens 

verksamhetsområden väcka ärenden hos kommunfullmäktige samt i övrigt göra framställningar och 

avge yttranden som rör den egna verksamheten.  
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Verksamhetsredovisning  
§ 42  

Socialnämnden ska redovisa till fullmäktige hur de uppdrag som fullmäktige har lämnat eller som 

delegerats till nämnden har fullgjorts.  

I den mån kommunfullmäktige har beslutat om mål och riktlinjer för uppdragens fullgörande ska av 

redovisningen framgå hur dessa uppfyllts eller följts.  

Enskilda ärenden ska endast redovisas om de varit av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.  

Socialnämnden ska också fullgöra sådan rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt 

speciallag.  

Intern kontroll 
§ 43  

Socialnämnden ska se till att den har en god internkontroll i enlighet med kommunfullmäktiges 

reglemente om internkontroll.  

Styrdokument 
§ 44   

Socialnämnden ansvarar för framtagandet av styrdokument i form av program, planer, policyn, 

riktlinjer, rutiner, regler och dylikt i den mån inte kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige 

ansvarar för dessa. 

Ekonomisk förvaltning 
§ 45  

Socialnämnden ska följa av kommunfullmäktige beslutade regler och principer för ekonomisk 

förvaltning.  

Nämnden ansvarar också för att, inom sitt verksamhetsområde, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal.  

Socialnämndens formalia 

Sammansättning 
§ 46  

Socialnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.  
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Ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande 

§ 47  

Nämnden har enligt kommunfullmäktiges bestämmande en ordförande, en vice ordförande samt en 

2:e vice ordförande (presidiet).  

Ordföranden ska leda socialnämndens sammanträden.  

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden. Vid förfall för vice ordförande 

inträder i dennes ställe 2:e vice ordförande.  

Det åligger ordföranden att  

• se till att kallelse till sammanträde sker i enlighet med lag och reglemente  

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda  

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

• bevaka att nämndens beslut verkställs.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs.  

Ersättare för ordföranden  
§ 48  

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde får socialnämnden utse en annan ledamot eller ersättare i nämnden som ersättare för 

dessa.  

Tills valet har förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i socialnämnden 

längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 

äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får 

Socialnämnden hemställa om att kommunfullmäktige utser en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga 

uppgifter.  

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

§ 49  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde ska i god tid meddelas.  

Om inte ersättarna valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan 

dem bestämda turordningen. Om ingen turordning är bestämd, kallas de in i den ordning de tagits 

upp i protokollet från fullmäktiges val.  
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En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 

har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om en ledamot inställer sig till tjänstgöring under pågående sammanträde, och en ersättare 

trätt in i ledamotens ställe, får ledamoten inträda först sedan pågående handläggning av ett 

ärende avslutats.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av något annat 

hinder än jäv får dock inte åter tjänstgöra vid sammanträdet under samma dag om ersättare 

inträtt. Sådan ledamot får emellertid åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. Detta får ske endast en gång under ett sammanträde.  

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 

överläggningarna, men får inte vare sig framställa yrkanden eller delta i besluten.  

Sammanträden 
§ 50  

Socialnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden.  

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.  

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar när ärenden behandlas som rör 

myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 

enligt offentlighets- och sekretesslagen.  

Sammanträde ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

nämndens ordförande anser att det behövs.  

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 

det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra tiden för 

sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett sammanträde ska 

ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.  
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Deltagande på distans 
§ 51  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare närvarande på 

distans.  

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad 

att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden/utskott/presidiet.  

Kallelse och föredragningslista 

§ 52  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 

vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 

detta, och om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten utfärda 

kallelsen.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare i god tid före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 

elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

Uppkommer fråga om handläggning av ärende i annan ordning än den som angivits på 

föredragningslistan eller av ärende som inte upptagits där gäller vad nämnden beslutar därom.  

Permanent närvarorätt vid sammanträde för socialchefen  
§ 53  

Vid sammanträde med nämnden får socialchefen närvara om inte nämnden för särskilt fall beslutar 

annat.  

Reservation och särskilt yttrande  
§ 54  

Om en ledamot som anmält reservation vill utveckla den närmare, ska den avfattas skriftligen 

och avges före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

En ledamot har även möjlighet att anmäla ett särskilt yttrande i de fall ledamoten delar 

nämndens bedömning i fråga om beslutet, men önskar kommentera ärendet och utveckla sin 
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ståndpunkt. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges före den tidpunkt då 

nämndens protokoll ska justeras.  

Protokolljustering 
§ 55  

Socialnämnden protokoll justeras av dess ordförande och en ledamot. Nämnden bestämmer tid 

och plats för justering av protokollet.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

Paragrafen ska redovisas innan nämnden justerar den.  

Undertecknande av handlingar 
§ 56  

Om inte socialnämnden bestämmer annat, ska handlingar som utfärdas på dess vägnar 

undertecknas av ordföranden eller en vice ordförande eller - vid förfall för dessa - av två bland 

övriga ledamöter. Socialchefen eller nämndens sekreterare kontrasignerar.  

Delgivning  
§ 57  

Behörig att motta delgivning på socialnämndens vägnar är, förutom nämndens ordförande, 

socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.  

 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 296                                                   Dnr 2022/00404 

Revidering av reglemente för socialnämnden 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget på reglemente för socialnämnden 
inför kommunstyrelsens sammanträde den 23 november ska kompletteras med 
bestämmelser rörande nämndens 2:e vice ordförande. 

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade förslaget till reglemente för 
socialnämnden. 

2. Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på revidering av reglemente för Socialnämnden 

Tidigare reglemente för Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell) 

(Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden) 



Kanal:  Epost 
Från:  daniel.bohman@mariestad.se 
Skickat:  2022-11-21 11:54:19 
Till:  anitta.into@mariestad.se; annelie.aberg@mariestad.se 
Ämne:  Angående beslut, Ksau § 296/22 
Bifogade filer: Beslut-202200404-KS-§ 296.docx 
 
 
 
Hej, 
 
Hör av mig för att kolla om ni hunnit genomföra de ändringar i reglementet som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 9 november? Ändringarna skulle vara genomförda till kommunstyrelsens sammanträde den 23 november, dvs nu på 
onsdag. 
 
Med vänlig hälsning 
Daniel Bohman 
Kvalificerad utredare 
 
Mariestads kommun 
Postadress: 542 86 Mariestad 
Besök: Stadshuset Kyrkogatan 2 
Telefon: 0501-75 50 51 
Växel: 0501-75 00 00 
daniel.bohman@mariestad.se 
www.mariestad.se 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 168                                                   Dnr 2022/00405 

Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnden. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett Reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 297/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på Reglemente för Äldre och omsorgsnämnden 

Tidigare reglemente för Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell) 

(Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden) 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den 

dåvarande Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en 

Äldre- och omsorgsnämnd (KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver 

kommunfullmäktige till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett 

Reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente 

förväntas verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive 

uppdrag, vilket torde medföra en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en 

förbättrad budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 
Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 
Beslut KF § 65/22 
Förslag på Reglemente för Äldre och omsorgsnämnden 
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Tidigare reglemente för Socialnämnden 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg 
Socialchef, Anitta Into 
Ordföranden socialnämnden, Richard Thorell 
Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 297                                                   Dnr 2022/00405 

Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för äldre- och 
omsorgsnämnden. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 
Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 
(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver kommunfullmäktige 
till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett Reglemente för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 
verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde medföra 
en förbättring ur en social dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 
budgetuppföljning samt ekonomistyrning. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Socialchefens tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på Reglemente för Äldre och omsorgsnämnden 

Tidigare reglemente för Socialnämnden 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Äldre och omsorgschef, Annelie Åberg) 
(Socialchef, Anitta Into) 
(Ordföranden i socialnämnden, Richard Thorell) 

(Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden) 



Datum: 22-11-04 
Dnr: KS 2022/405 

 
 
 
 
 

 
Socialförvaltningen 
Anitta Into 
Socialchef 

  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för äldre- och 

omsorgsnämnden. 

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att dela den dåvarande 

Socialnämnden i två nämnder, en Socialnämnd och en Äldre- och omsorgsnämnd 

(KF § 65/22).  

Då organisationen förändras och två nämnder skapas behöver 

kommunfullmäktige till de två nya nämnderna rikta nya uppdrag i ett Reglemente 

för respektive nämnd. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ingen påverkan ses ur en miljömässig dimension 

Bedömning ur social dimension 

Genom att uppdra åt två nämnder uppdrag med var sitt reglemente förväntas 

verksamheterna kunna arbeta stringent med respektive uppdrag, vilket torde 

medföra en förbättring ur en social dimension 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedömningen är att på sikt kommer två reglementen att underlätta en förbättrad 

budgetuppföljning samt ekonomistyrning 

Underlag för beslut 

Beslut KF § 65/22 

Förslag på Reglemente för Äldre och omsorgsnämnden 
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Tidigare reglemente för Socialnämnden 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till:  

Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg 

Socialchef, Anitta Into 

Ordföranden socialnämnden, Richard Thorell 

Ordföranden i äldre- och omsorgsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 65 Dnr 2022/00213 

Förslag till nämndsorganisation samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två 

separata nämnder, en äldre- och omsorgsnämnd och en 

socialnämnd.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter 

och 13 ersättare. Socialnämnden ska bestå av 5 ordinarie 

ledamöter och 5 ersättare.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i 

övriga nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga 

kvar oförändrat. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas 

under kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i 

kommunfullmäktige ska ingå i beredningen med en ledamot och 

en ersättare. Ordförande i beredningen föreslås representant för 

oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för beredningen 

ska regleras inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden 
hänförliga till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant 
från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande 
arvodesberedning är Janne Jansson (S) ordförande. 

Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande 
mandatperiod även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal 
ledamöter i nämnder, utskott beredningar samt kommunala bolag och 
arvodesberedningens sammansättning och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 
samt ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader 
för arvoden för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader 
för administration. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver 
att införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till 
sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Kommunstyrelsens förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ks § 132/22 

Arvodesberedningens ordförandes tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-23 

Protokollsutdrag Ks § 122/22 

Protokollsutdrag Ksau § 225/22 

Expedieras till: 
Respektive nämndsekreterare 
Administrativ chef 
Lönekontoret 
HR-chef, Per Johansson 
Gruppledarna för respektive parti 
Kommundirektör, Susanne Wirdemo 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef, Christina Olsson 



 
 

 

Reglemente  
Socialnämnden 
Mariestad 

 
 

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2019-11-25 
Reviderat 2021-01-01 

 



 
 

 

Datum: 2022-01-17 
Dnr: SN 2019/188 

Sida: 2 (7) 

 

Reglemente för socialnämnden 

Typ av styrdokument: Reglemente 

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Datum för antagande: 2019-11-25, reviderat 2021-01-01 

Diarienummer: SN 2019/188 

Dokumentet gäller för: Socialnämnden 

Giltighetstid: Tills vidare 

Tidpunkt för aktualisering: 2025 
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Reglemente för socialnämnden 

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

Kommunfullmäktiges beslut § 8/2014: 

Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för ett modellområde för 

hållbar utveckling. Socialnämnden har att i samtliga beslut beakta att kommunen är en del av detta 

modellområde. 

Socialnämndens övergripande uppgifter 

§ 1 

Socialnämnden har till uppgift: 

 att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag sägs 
om socialnämnd 

 att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

 att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive 
hemsjukvården 

§ 2 

I uppgifterna ingår: 

 att planera, utveckla och samordna verksamheten 

 att förvalta beviljade anslag 

 att förvalta för nämnden tillhörande byggnader, lokaler och andra 

tillgångar i den mån förvaltningen inte åvilar annan 

 att årligen upprätta förslag till budget och flerårsplan för nämndens 

verksamhetsområde 

 att avge statistiska uppgifter enligt särskild författning om skyldighet för 

kommun att avlämna socialtjänststatistiska uppgifter med mera 

 att handha socialtjänstens allmänt förebyggande insatser i den mån detta 

inte ankommer på annan nämnd 

 att utgöra remissorgan i frågor som hänskjuts till nämnden för yttrande 
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 att ansvara för de personregister som nämnden för sin verksamhet 

förfogar över 

 att tillämpa miljöbalken (1998:808) i de delar som berör socialnämndens 

verksamhet med syftet att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö. (Se miljöbalken kap 1 § 1). 

I övrigt ska socialnämnden handlägga sådana frågor som av kommunfullmäktige 

överlämnas till nämnden samt verka för samarbete med övriga kommunala organ. 

§ 3 Styrfunktionen 

I socialnämndens styrfunktion ingår att: 

 leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka 

socialnämnden svarar 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs 

 tillse att uppföljning sker om hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

§ 4 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 

och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Socialnämndens arbetsformer 

§ 5 Sammansättning 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare varav en ordförande från 

majoriteten och en vice ordförande från oppositionen. 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 

kommer längre ner i ordningen. 

§ 7  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av 

annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna. 

§ 8 Inkallande av ersättare 

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

sammanträde får själv kontakta sin ersättare för tjänstgöring. 

§ 9 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta vid sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, tjänstgör den som har varit ledamot längst tid i nämnden som 

ordförande. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, ska den äldste av dem 

vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får socialnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 

för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

§ 10 Tidpunkt 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

§ 11 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 

skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 

sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt enligt § 9. 

§ 12 Ordföranden 

Det åligger socialnämndens ordförande att: 

 närmast under socialnämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet 

och ta initiativ i dessa frågor 

 främja samverkan med kommunstyrelsen och kommunens övriga 

nämnder 

 representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte socialnämnden bestämt annat i ett 

särskilt fall. 

§ 13   Sekretessärenden  

Sekretessärenden ska behandlas och beslutas endast av ledamöter som är 

beslutsfattande.  

§ 14 Justering av protokoll 

Socialnämndens och arbetsutskottets protokoll justeras av ordförande och en ledamot.  

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. 

§ 15 Reservation 

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

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

§ 16 Delgivning 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, socialchefen eller annan anställd 

som socialnämnden bestämmer. 

  



Sida: 7 (7) 
 
 

 

§ 17 Undertecknande av handlingar 

Av socialnämnden utfärdade skrivelser undertecknas av ordföranden eller särskilt utsedd 

ledamot och kontrasigneras av vederbörande tjänsteman. 

I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 18 

Inom socialnämnden ska finnas utskott till det antal och med det antal ledamöter och 

ersättare för dessa som nämnden bestämmer. 

§ 19 

Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottens ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 20 

Ersättare ska närvara vid utskotts sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 21 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 

ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter 

begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
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Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden 

§ 1  Inledande bestämmelse  

Mariestad har två socialnämnder: (1) socialnämnden och (2) äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamhet riktar sig till följande målgrupper. Barn och 

vuxna med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, vuxna och barn med funktionsnedsättning som omfattas av 

SoL, vuxna med fysisk funktionsnedsättning, vuxna människor med somatisk sjukdom 

och äldre människor. Vuxna människor som till följd av psykisk 

funktionsnedsättning/sjukdom och som har behov av socialpsykiatri omfattas istället av 

socialnämndens verksamhet.  

Under äldre- och omsorgsnämnden samlas kunskap och kompetens om målgrupperna 

angivna ovan. Äldre- och omsorgsnämnden ska tillhandahålla människor de tjänster 

samt det stöd och den hjälp som lagstiftaren och kommunfullmäktige enligt nedan har 

bestämt. 

§ 2 Att vara äldre- och omsorgsnämnd  

Äldre- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning 

ankommer på en socialnämnd, med undantag för de uppgifter som kommunfullmäktige 

uppdragit Mariestads kommuns andra socialnämnd.  

§ 3 Att leda socialtjänsten   

Äldre- och omsorgsnämnden är socialnämnd i de nedan beskrivna delarna och utövar i 

dessa delar ledningen över socialtjänsten.  

Bistånd enligt socialtjänstlagen 

§ 4 Äldre människor   

Äldre- och omsorgsnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om 

bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldre människor som är i behov av stöd och 

hjälp på grund av sin ålder.  

§ 5 Vuxna människor med funktionsnedsättningar   

Äldre- och omsorgsnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om 

bistånd enligt socialtjänstlagen avseende vuxna människor med fysisk 

funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och/eller demensdiagnoser och 

som är i behov av stöd och hjälp i anledning av sin funktionsnedsättning. Äldre- och 

omsorgsnämnden handlägger inte ärenden avseende andra psykiska 
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funktionsnedsättningar då dessa ärenden handläggs av socialnämnden med 

socialpsykiatrin.  

§ 6 Barn med fysisk funktionsnedsättning eller somatisk sjukdom   

Äldre¬- och omsorgsnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om 

bistånd enligt socialtjänstlagen avseende barn med fysiska funktionsnedsättningar eller 

somatisk sjukdom. Äldre- och omsorgsnämnden handlägger inte ärenden avseende barn 

med och/eller psykosocial problematik. 

§ 7 Vuxna människor med somatisk sjukdom  

Äldre- och omsorgsnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om 

bistånd enligt socialtjänstlagen avseende vuxna människor med somatisk sjukdom som 

är i behov av stöd och hjälp i anledning av sin sjukdom. Äldre- och omsorgsnämnden 

handlägger inte ärenden avseende vuxna människor med psykisk sjukdom då dessa 

ärenden handläggs av socialnämnden. 

 LSS 

§ 8 Handläggning och verkställighet  

Äldre- och omsorgsnämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om 

insatser enligt LSS.  

Nämnden ansvarar även för verkställighet av vissa av Försäkringskassans beslut enligt 

socialförsäkringsbalken.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för verkställighet av gynnande beslut i ärenden 

om korttidstillsyn enligt LSS. 

Bistånd till andra kommuner 

§ 9 Att bistå andra kommuner med utredning och verkställighet   

Äldre- och omsorgsnämnden ska enligt 2 a kap. 6, 8 och 9 §§ socialtjänstlagen och 16 a 

§ LSS vara annan kommun behjälplig med utredning och verkställighet i fråga om de 

målgrupper som nämnden ansvarar för. 

Förebyggande arbete 

§ 10 Att förebygga och uppsöka   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och 

uppsökande insatser avseende de i 1 § nämnda målgrupperna.  

Vårdgivning 
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§ 11 Att vara vårdgivare   

Äldre- och omsorgsnämnden fullgör inom sitt område de uppgifter som ankommer på 

vårdgivaren för kommunens hälso- och sjukvård.  

Stöd 

§ 12 Att erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående  

Äldre- och omsorgsnämnden tillhandahåller anhörigstöd, det vill säga stöd för anhöriga 

till personer med sådana funktionsnedsättningar eller tillstånd som faller inom äldre- och 

omsorgsnämndens verksamhet.   

Bidrag  

§ 13 Organisationsbidrag   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för handläggning av ansökningar om 

organisationsbidrag som gagnar ett ändamål, vilket faller inom nämndens 

ansvarsområde och utgör ett komplement till kommunens insatser.  

Andra uppgifter 

§ 14 Andra uppgifter som berör nämndens målgrupper  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att fullgöra andra kommunala uppgifter som 

berör nämndens målgrupper med undantag för vad som ålagts andra nämnder att 

fullgöra.  

Ytterligare uppgifter  

§ 15 Överlämnade uppgifter 

Äldre- och omsorgsnämnden fullgör slutligen de uppgifter som kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen, på uppdrag av kommunfullmäktige, överlämnar till nämnden. 

Äldre- och omsorgsnämndens övriga uppgifter  

§ 16 Organisation   

Under nämnden lyder hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen leds av en 

äldre- och omsorgschef i den mån inte ledningsuppgifter enligt lag eller annan 

författning ankommer på verksamhetschefen för nämndens hälso- och sjukvård eller 

medicinskt ansvarig. Äldre- och omsorgschef är inför nämnden ansvarig för nämndens 

verksamhet.  
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Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 

andra författningar för verksamheten.  

§ 17  Ansvar för personal och arbetsmiljö    

Äldre- och omsorgsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 

med undantag för äldre- och omsorgschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden 

ansvarar för den löpande personalhanteringen inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 

verksamhetsområde med undantag för det ansvar och de befogenheter som tilldelats 

kommunstyrelsen.  

§ 18 Personuppgiftsansvar   

Äldre- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 

nämnden behandlar i sin verksamhet.  

§ 19 Juridisk processföring   

Äldre- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra talan i mål och ärenden 

inom nämndens ansvarsområde.  

§ 20 Kvalitet   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i 

övrigt av sin verksamhet.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att planera och utveckla verksamheten i 

enlighet med statliga och kommunala mål.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar även för omvärldsbevakning och det 

forskningsbaserade utvecklingsarbetet inom sitt ansvarsområde.  

§ 21 Samordning och samverkan  

Med övriga nämnder  
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt 

samråd med övriga kommunala nämnder med undantag för den strategiska 

samordningen och samverkan som kommunstyrelsen ansvarar för.  

Med andra myndigheter  
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för samordning och aktiv samverkan samt 

samråd med andra myndigheter i frågor som berör nämndens verksamhet med undantag 

för sådan strategisk samverkan som åvilar kommunstyrelsen.  

Med övriga aktörer 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar inom sina ansvarsområden även för en aktiv 
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samverkan med andra relevanta aktörer i frågor som berör nämndens verksamhet med 

undantag för sådan strategisk samverkan som åvilar kommunstyrelsen.  

Det är nämnden som ansvarar för att upprätta processer och rutiner avseende den egna 

nämndens behov av samverkan med andra aktörer.  

§ 22 Verksamhetssystem, digital trygghetsutrustning och e-hälsa  

Äldre- och omsorgsnämnden äger och förvaltar verksamhetssystem inom sitt 

verksamhetsområde. Äldre- och omsorgsnämnden äger och förvaltar samt 

tillhandahåller verksamhetssystem även för socialnämnden. 

Äldre- och omsorgsnämnden äger, förvaltar, säkrar och utvecklar digital 

trygghetsutrustning.   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för e-hälsa inom sitt verksamhetsområde.  

§ 23 Överenskommelser med juridiska och fysiska personer   

Äldre- och omsorgsnämnden får, med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa 

överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som ankommer på nämnden.  

§ 24 Externa medel    

Äldre- och omsorgsnämnden får ansöka om externa medel för verksamhet inom 

nämndens ansvarsområde.  

§ 25 Lokalförsörjning   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar, genom behovsanalys, beställning och aktivt 

deltagande i kommunens lokalförsörjningsarbete, för att det egna behovet av lokaler är 

tillgodosett inom nämndens verksamhetsområde, samt för att säkra att dessa lokaler 

nyttjas resurseffektivt.  

Äldre- och omsorgsnämndens förhållande till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder  

§ 26 Kommunfullmäktiges uppdrag   

Äldre- och omsorgsnämnden ska följa det som fullmäktige i detta reglemente, i samband 

med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra. Nämnden 

ska verka för att fastställda mål uppnås och även i övrigt följa givna uppdrag och 

angivna riktlinjer.  

Äldre- och omsorgsnämnden ska inom ramen för vad kommunfullmäktige har bestämt 

ange mer detaljerade mål och ekonomiska förutsättningar för förvaltning och 

verkställighet av de uppgifter som enligt detta reglemente ingår i nämndens 

ansvarsområde.  
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§ 27 Biträde   

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste 

mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.  

Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Äldre- och omsorgsnämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga 

nämnder när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.  

§ 28 Väcka ärenden, göra framställningar, avge yttranden   

Äldre- och omsorgsnämnden får inom sitt ansvarsområde och i andra frågor som berör 

nämndens verksamhetsområden väcka ärenden hos kommunfullmäktige samt i övrigt 

göra framställningar och avge yttranden som rör den egna verksamheten.  

§ 29 Verksamhetsredovisning  

Äldre- och omsorgsnämnden ska redovisa till fullmäktige hur de uppdrag som 

fullmäktige har lämnat till eller som delegerats till nämnden har fullgjorts.  

I den mån kommunfullmäktige har beslutat om mål och riktlinjer för uppdragens 

fullgörande ska av redovisningen framgå hur dessa uppfyllts eller följts.  

Enskilda ärenden ska endast redovisas om de varit av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige.  

Äldre- och omsorgsnämnden ska också fullgöra sådan rapporteringsskyldighet som 

ålagts nämnden enligt speciallag.  

§ 30 Intern kontroll   

Äldre- och omsorgsnämnden ska se till att den har en god intern kontroll i enlighet med 

kommunfullmäktiges reglemente om intern kontroll.   

§ 31 Styrdokument   

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för framtagandet av styrdokument i form av 

program, planer, policyn, riktlinjer, rutiner, regler och dylikt i den mån inte 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ansvarar för dessa.  

§ 32 Ekonomisk förvaltning   

Äldre- och omsorgsnämnden ska följa av kommunfullmäktige beslutade regler och 

principer för ekonomisk förvaltning.  
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Nämnden ansvarar också för att, inom sitt verksamhetsområde, träffa överenskommelse 

om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat 

avtal  

Äldre- och omsorgsnämndens formalia  

§ 33 Äldre- och omsorgsnämndens sammansättning   

Äldre- och omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.  

§ 34 Ordförande och vice ordförande   

Nämnden har enligt kommunfullmäktiges bestämmande en ordförande och en vice 

ordförande (presidiet).  

Ordföranden ska leda äldre- och omsorgsnämndens sammanträden.  

Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe vice ordföranden.  

Det åligger ordföranden att  

 se till att kallelse sker till sammanträde i enlighet med lag och reglemente  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda  

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden  

 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 

i den mån ordföranden anser att det behövs.  

§ 35 Ersättare för ordföranden   

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde får äldre- och omsorgsnämnden utse en annan ledamot eller 

ersättare i nämnden som ersättare för dessa.  

Tills valet har förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 

äldre- och omsorgsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid får äldre- och omsorgsnämnden hemställa om att kommunfullmäktige utser 

en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden/vice ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.  

§ 36 Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare  
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Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 

ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde ska i god tid meddelas.  

Om inte ersättarna valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda turordningen. Om ingen turordning är 

bestämd, kallas de in i den ordning de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 

ner i ordningen.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om en ledamot inställer sig till tjänstgöring under pågående sammanträde, och en 

ersättare trätt in i ledamotens ställe, får ledamoten inträda först sedan pågående 

handläggning av ett ärende avslutats.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av något 

annat hinder än jäv får dock inte åter tjänstgöra vid sammanträdet under samma dag om 

ersättare inträtt. Sådan ledamot får emellertid åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. Detta får ske endast en gång under ett 

sammanträde.  

En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta 

i överläggningarna, men får inte vare sig framställa yrkanden eller delta i besluten.  

§ 37 Sammanträden   

Äldre- och omsorgsnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden.  

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga.  

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar när ärenden 

behandlas som rör myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos 

nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.  

Sammanträde ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 

eller nämndens ordförande anser att det behövs.  

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

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  
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Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 

sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet.  

§ 38 Deltagande på distans   

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter/ersättare 

närvarande på distans.  

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 

på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 

bild eller ljud.  

Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella sammanträdet.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

nämnden/utskott/presidiet.  

§ 39 Kallelse och föredragningslista   

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 

ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 

ledamot i nämnden längst tid göra detta, och om flera ledamöter har lika lång 

tjänstgöringstid ska den äldste ledamoten utfärda kallelsen.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare i god tid före sammanträdesdagen. 

Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmelser 

formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista.  

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 

föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

Uppkommer fråga om handläggning av ärende i annan ordning än den som angivits på 

föredragningslistan eller av ärende som inte upptagits där gäller vad nämnden beslutar 

därom.  

§ 40 Permanent närvarorätt vid sammanträden för äldre- och omsorgsförvaltningen 
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Vid sammanträde med nämnden får äldre- och omsorgschef närvara om inte nämnden 

för särskilt fall beslutar annat.  

§ 41 Reservation och särskilt yttrande  

Om en ledamot som anmält reservation vill utveckla den närmare, ska den avfattas 

skriftligen och avges före den tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

En ledamot har även möjlighet att anmäla ett särskilt yttrande i de fall ledamoten delar 

nämndens bedömning i fråga om beslutet, men önskar kommentera ärendet och 

utveckla sin ståndpunkt. Ett särskilt yttrande ska avfattas skriftligen och avges före den 

tidpunkt då nämndens protokoll ska justeras.  

§ 42 Protokolljustering   

Äldre- och omsorgsnämndens protokoll justeras av dess ordförande och en ledamot. 

Nämnden bestämmer tid och plats för justering av protokollet.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

Paragrafen ska redovisas innan nämnden justerar den.  

§ 43 Undertecknande av handlingar   

Om inte äldre- och omsorgsnämnden bestämmer annat, ska handlingar som utfärdas på 

dess vägnar undertecknas av ordföranden eller en vice ordförande eller - vid förfall för 

dessa - av två bland övriga ledamöter. eller nämndens sekreterare kontrasignerar.  

§ 44 Delgivning  

Behörig att motta delgivning på äldre- och omsorgsnämndens vägnar är, förutom 

nämndens ordförande, äldre- och omsorgschef eller annan anställd som äldre- och 

omsorgsnämnden bestämmer.  

 

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 170                                                   Dnr 2019/00492 

Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, Ks § 6/20, att ge planenheten i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads 
kommun. Bakgrunden till planuppdraget var en fördjupad undersökning om området 
vid Lekevi kunde utvecklas med nya bostäder tillsammans med ett helhetsgrepp för 
utveckling av idrottsområdet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i enlighet med 
den inriktning som redovisas i översiktsplanen. Förslaget till detaljplan möjliggör 
cirka 50 nya bostäder i villor, par-, rad-, kedje- och flerbostadshus. Planområdet 
omfattar knappt nio hektar mark och är beläget i den sydvästra delen av Mariestad, 
cirka två kilometer från stadens centrum   

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 22 juni 2022 till 
28 juli 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och 
utgör underlag för utformningen av antagandehandlingen.  

Antagandeförslaget har från granskningsskedet kompletterats med en 
fågelinventering, detta för att redovisa planens påverkan på fågellivet. Resultatet av 
fågelinventeringen har inte fått någon påverkan på utformningen av planen.  

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900).  

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 de som spridningskorridorer för djur- och växtliv samt tillfälliga 
översvämningsytor vid skyfall. Planområdets lokalisering med närhet till centrum, 
skola med mera och ett i planen föreslaget utbyggt gång- och cykelnät 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 och kunna användas för utevistelse, rekreation 
med mera. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har uppgått till cirka 450 000 kronor och 
inkluderar inte personalkostnader på planenheten. Samtliga kostnader har hanterats 
inom planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och 
byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av planavgifter, dessa är 
budgeterade till cirka 750 000 kronor (2022 års prisnivå). 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 272/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Protokollsutdrag Ks § 6/20 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-04 

Naturvärdesinventering Horn 2:51 

PM arkeologisk utredning 

Dagvattenutredning 

PM Skyfallsanalys 

PM Skyfallsplan 

Bulleranalys 

Fågelinventering 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Planchef, Adam Johansson) 

(Planarkitekt, August Eriksson) 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads 
kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, 
Dala, Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, Ks § 6/20, att ge planenheten 
i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun. Bakgrunden till planuppdraget var en fördjupad 
undersökning om området vid Lekevi kunde utvecklas med nya bostäder 
tillsammans med ett helhetsgrepp för utveckling av idrottsområdet. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i enlighet 
med den inriktning som redovisas i översiktsplanen. Förslaget till detaljplan 
möjliggör cirka 50 nya bostäder i villor, par-, rad-, kedje- och flerbostadshus. 
Planområdet omfattar knappt nio hektar mark och är beläget i den sydvästra 
delen av Mariestad, cirka två kilometer från stadens centrum   
 
Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 22 juni 
2022 till 28 juli 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
granskningsutlåtande och utgör underlag för utformningen av 
antagandehandlingen.  
 
Antagandeförslaget har från granskningsskedet kompletterats med en 
fågelinventering, detta för att redovisa planens påverkan på fågellivet. Resultatet 
av fågelinventeringen har inte fått någon påverkan på utformningen av planen.  
Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och 
bygglag (2010:900).  

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 de som spridningskorridorer för djur- och 
växtliv samt tillfälliga översvämningsytor vid skyfall. Planområdets lokalisering 
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med närhet till centrum, skola med mera och ett i planen föreslaget utbyggt 
gång- och cykelnät 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 och kunna användas för 
utevistelse, rekreation med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har uppgått till cirka 450 000 kr och 
inkluderar inte personalkostnader på planenheten. Samtliga kostnader har 
hanterats inom planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen 
genomförs och byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av 
planavgifter, dessa är budgeterade till cirka 750 000 kr (2022 års prisnivå).  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-14 
Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2022-10-12 
Protokollsutdrag Ks § 6/20 
Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 
Planbeskrivning (antagandehandling) 
Granskningsutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-04 
Naturvärdesinventering Horn 2:51 
PM arkeologisk utredning 
Dagvattenutredning 
PM Skyfallsanalys 
PM Skyfallsplan 
Bulleranalys 
Fågelinventering 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

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

Ksau § 272                                                   Dnr 2019/00492 

Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 
Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, Ks § 6/20, att ge planenheten i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads 
kommun. Bakgrunden till planuppdraget var en fördjupad undersökning om området 
vid Lekevi kunde utvecklas med nya bostäder tillsammans med ett helhetsgrepp för 
utveckling av idrottsområdet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i enlighet med 
den inriktning som redovisas i översiktsplanen. Förslaget till detaljplan möjliggör 
cirka 50 nya bostäder i villor, par-, rad-, kedje- och flerbostadshus. Planområdet 
omfattar knappt nio hektar mark och är beläget i den sydvästra delen av Mariestad, 
cirka två kilometer från stadens centrum   

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 22 juni 2022 till 
28 juli 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande och 
utgör underlag för utformningen av antagandehandlingen.  

Antagandeförslaget har från granskningsskedet kompletterats med en 
fågelinventering, detta för att redovisa planens påverkan på fågellivet. Resultatet av 
fågelinventeringen har inte fått någon påverkan på utformningen av planen.  

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 
(2010:900).  

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 de som spridningskorridorer för djur- och växtliv samt tillfälliga 
översvämningsytor vid skyfall. Planområdets lokalisering med närhet till centrum, 
skola med mera och ett i planen föreslaget utbyggt gång- och cykelnät 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 och kunna användas för utevistelse, rekreation 
med mera. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har uppgått till cirka 450 000 kronor och 
inkluderar inte personalkostnader på planenheten. Samtliga kostnader har hanterats 
inom planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och 
byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av planavgifter, dessa är 
budgeterade till cirka 750 000 kronor (2022 års prisnivå).  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-14 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Protokollsutdrag Ks § 6/20 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-04 

Naturvärdesinventering Horn 2:51 

PM arkeologisk utredning 

Dagvattenutredning 

PM Skyfallsanalys 

PM Skyfallsplan 

Bulleranalys 

Fågelinventering 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Planchef, Adam Johansson) 

(Planarkitekt, August Eriksson) 



Detaljplan för

Del av Horn 2:51
Dala, Mariestads kommun

Upprättad av planenheten 2022-10-10

Skala 1:1000 (A1)

ANTAGANDEHANDLING
Utökat förfarande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
  PBL 4 kap, 5 §

Lokalgata

Gång- och cykelväg

Naturområde

Kvartersmark
  PBL 4 kap, 5 §

Bostäder

Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Mark
  PBL 4 kap, 5 §

Utformning
  PBL 4 kap, 5 §

Markens höjd över nollplanet ska vara det angivna talet  i meter

Dagvattendike med en bredd av 10 meter och ett djup av 0,6 meter 
ska anläggas

Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 600 
kubikmeter ska anläggas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Fastighet
  PBL 4 kap, 18 §

Minsta fastighetsstorlek är angivet i kvadratmeter

Mark
  PBL 4 kap, 10 §

Omfattning
  PBL 4 kap, 11 §

Placering
  PBL 4 kap, 16 §

Utformning
  PBL 4 kap, 16 §

Markens höjd över nollplanet ska vara det angivna talet i meter

Högsta byggnadshöjd är angivet i meter

Största byggnadsarea är angivet i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet

Marken får inte förses med byggnad

Endast friliggande villor

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR PLANOMRÅDET

Genomförandetid
  PBL 4 kap, 21 §

Genomförandetiden är 5 år

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är X år
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Grundkarta över Del av Horn 2:51
Mariestads kommun
Upprättad av Sektor samhällsbyggnad
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Detaljplanens syfte 

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i den sydvästra delen av Mariestad, 
i anslutning till de befintliga strukturerna i stadsdelarna Radbyn och Dala samt i enlighet 
med den inriktning som redovisas i kommunens översiktsplan. Den inriktning som  
beskrivs i översiktsplanen är blandad småhusbebyggelse och omfattar cirka 30-50 
bostäder samt att området ska knyta an till de intilliggande stadsdelarnas karaktärer.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar drygt åtta hektar av fastigheten Horn 2:51 och är beläget i  
sydvästra delen av Mariestad, cirka två kilometer från stadskärnan. Planområdet består 
idag av tätortsnära naturmark i form av blandskog som ägs av kommunen och dels 
brukas som produktionsskog. Området gränsar i norr och öster till villabebyggelse i 
Radbyn respektive Dala, i väster till naturmark och i söder till ytterligare ett stråk med 
naturmark, innan Lekevi idrottsplats tar vid. 

Planområde
Horn 2:51

Radbyn

Dala

Lekevi 
idrotttsplats

Lu
gn

ås
vä

ge
n

Leksbergs
backe

Lokalisering planområde
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Planförfarande
Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) då 
planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. Planen befinner sig just nu i 
antagandeskedet.

Kungörelse Samråd Samråds-
redogörelse

Underrättelse Granskning Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kraft

Utökat förfarande

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning
Här redovisas bedömning av lämpligheten av markens användning utifrån 2 kapitlet i 
plan- och bygglagen (2010:900).

Naturvärden

I syfte att öka förståelsen kring planområdets naturvärden genomförde Pro Natura 
på uppdrag av kommunen en naturvärdesinventering av planområdet våren 2020. 
I inventeringen bedömdes blandskogen inom de föreslagna planområdet vara 
naturvärdesklass 4, vilket är den lägsta klassificeringen och innebär att det finns 
få naturvärden ur biologisk aspekt som är av intresse eller väsentlighet att bevara. 
Bedömningen baserades på avsaknaden av riktigt gamla träd och skoglig kontinuitet samt 
på en kraftig mänsklig påverkan i form av bland annat nedskräpning och ianspråktagande 
av mark intill radbyområdet. De biologiska naturvärdena medför därmed inget hinder för 
kommunen att använda marken för avsett ändamål.

Under inventeringen noterades dock flera fågelarter typiska för blandskogar, däribland 
de rödlistade arterna svartvit flugsnappare, grönfink och grönsångare. För att utreda 
förekomsten av dessa vidare har kommunen därför tagit fram en fågelinventering 
för området. Inventeringen utfördes som en revirkartering med fyra fältbesök under 
häckningssäsongen (april-juni 2022) där fåglar som observerats på samma plats vid flera 
av tillfällena och med ett revirhävande beteende bedöms ha ett revir på platsen. 

I inventeringen noterades totalt 39 fågelarter. Av dessa bedöms 27 kunna häcka och 
ha revir inom eller i nära anslutning till planområdet. Nio av de observerade arterna 
utgjordes av rödlistade arter varav fem, björktrast, ärtsångare, grönsångare, svartvit 
flugsnappare och grönfink bedöms kunna häcka och ha revir inom eller i direkt 

Planprocessens skeden, utökat förfarande
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anslutning till planområdet. Dessa revir ligger i huvudsak i planområdets utkanter där 
naturmarken ska bevaras och bedöms därmed inte påverkas negativt av planförslaget. Två 
revir ligger dock centralt inom planområdet vilka kan komma att påverkas av förslaget. 
Med anledning av att de tillhör arterna grönsångare och svartvit flugsnappare som för 
närvarande är vanlig respektive mycket vanlig i Sverige bedöms påverkan emellertid inte 
vara i den utsträckning att ytterligare anpassning på planförslaget behöver tillämpas.

Arkeologi

I syfte att avgöra förekomst av eventuella tidigare ej kända fornlämningar och vidare 
bedöma om det finns anledning att utreda planområdet ytterligare arkeologiskt innan 
markingrepp sker har en arkeologisk utredning genomförts på platsen. Beslutet om 
utredningen baserades på den relativt rika fornlämningsbilden i närområdet då det finns 
flera registrerade fornlämningar inom en kilometer från planområdet, i form av gravar, 
stensättningar och hällristningar. 

Utredningen genomfördes av Västergötlands museum under hösten 2020. Inga kultur-  
eller fornlämningar påträffades inom planområdet samtidigt som ansvarig utredare inte 
heller hade några förslag på ytterligare arkeologiska åtgärder inför vidare planarbete.  
Baserat på detta har länsstyrelsen ur antikvarisk synpunkt inte något att erinra mot 
att utredningsområdet används för avsett ändamål. Kommunen gör utifrån detta 
ställningstagande bedömningen att marken är lämplig att ianspråkta för exploatering då 
inga tillstånd för att flytta fornlämningar kommer krävas. 

Geoteknik

Enligt översiktligt karteringsunderlag från SGU består grundlagret inom planområdet av 
flera olika jordarter. Huvuddelen utgörs av sandig morän och postglacial finsand medan 
urberg, glacial lera och svallsediment endast förekommer i mindre skala. Den största 
delen av planområdets grundlager kategoriseras därmed som fastmark vilket medför 
låg risk för skred, ras eller erosion på platsen. Platsen har således goda geotekniska 
förutsättningar för byggnation och kommunen gör därför bedömningen att ingen 
geoteknisk undersökning behöver genomföras för att möjliggöra ett ianspråktagande av 
marken för avsett ändamål.

Riksintressen

Planområdet berörs bland annat av riksintresset för rörligt friluftsliv ”Vänern” (4 kap. 
2 § MB). Det berör planområdets nordöstra del och verkar för att exploatering av mark 
endast får ske om det sker på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden. Riksintresset syftar dock inte till att förhindra utveckling av befintliga 
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tätorter utan medger en normal befolkningsutveckling i direkt anslutning till tätort (4 
kap. 1 § MB). Då planområdet angränsar till befintlig bebyggelse och den föreslagna 
exploateringen kommer bli en del av Mariestads tätorts utveckling bedömer kommunen 
att platsen uppfyller kraven i miljöbalken.

Planområdet berörs även av riksintresset för totalsvaret ”område med särskilt behov av 
hinderfrihet” på grund av att det ligger inom 46 kilometers radie från mittpunkten på 
flygfältet Flugebyn i Karlsborgs kommun och således ingår i påverkansområdet (MSA-
området) för det. Riksintresset verkar för att mark- och vattenområden som har betydelse 
för totalförsvaret så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder och ingrepp som 
påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen och försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningen (3 kap. 9 § MB). Riksintresset för totalförsvaret bedöms liksom 
riksintresset för det rörliga friluftslivet av kommunen inte vara ett hinder för planförslaget 
eftersom det i det aktuella fallet endast innefattas av ett MSA-område (minimum saftey 
altitude). Ett MSA-område påverkar enbart områden där den planerade bebyggelsen är 
tänkt att överstiga 20 meter. På planområdet regleras byggnadshöjden till max 7,5 meter.

Sociala värden 

Planområdet utgörs idag av tätortsnära natur- och skogsmark som används för rekreation 
och friluftsliv då det genomkorsas av ett finmaskigt nät av stigar. Området är således 
av intresse för allmänheten. Ett ianspråktagande av marken motiveras med stöd i 
översiktsplanen samtidigt som kommunen enligt bostadsförsörjningsprogrammet har 
ett ökande bostadsbehov och därmed behöver upplåta mark för bostadsbyggande. För 
att anpassa ianspråktagandet till den nuvarande funktionen bedöms det om möjligt att 
de befintliga stigarna ska utvecklas och bevaras alternativt ersättas med nya som skapar 
liknande förutsättningar för friluftslivet. Utöver detta håller kommunen även på att ta 
fram ett grön- och blåprogram för hela Mariestads tätort där redovisning och utveckling 
av friluftsområden ingår.

Ytterligare stråk kring planområdet är den asfalterade gång- och cykelvägen i norr 
som sträcker i öst-västlig riktning och ansluter platsen till det kommunala gång- och 
cykelvägsnätet. Vägen knyter dessutom ihop Radbyn med Dala samtidigt som den 
tillgängliggör den tätortsnära naturmarken. Gång- och cykelvägen bedöms därmed som 
viktig att ansluta till för att säkerställa trygga kopplingar till de närliggande stadsdelarna 
och samtidigt skapa förutsättningar för att utveckla platsens tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

Andra sociala funktioner i anslutning till planområdet är Lekevi idrottsplats direkt i 
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söder samt ett par lekplatser utspridda i närliggande stadsdelar. Idrottsplatsen består 
huvudsakligen av flertalet fotbollsplaner med både gräs och konstgräns samtidigt som det 
även finns motionsspår för både gång och cykel. Detta möjliggör för fysisk aktivitet, lek 
och rekreation i närområdet. Idrottsplatsen ska även renoveras och utvecklas för att öka 
användarvänligheten och tillgängligheten ännu mer. 

Vatten och avlopp

Planområdet ligger idag utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Vid planens lagakraftvinnande kommer det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och avlopp utökas och planområdet därigenom ingå i verksamhetsområdet. 
Området kommer då förses med kommunala vatten- och spillvattentjänster. 
Ledningsnätet kan anslutas till anslutningspunkten i Lekevivägen, strax öster om 
planområdet. 

Dagvatten

Planområdet består idag av oplanerad och obebyggd naturmark med flera diken, vilket 
skapar goda förutsättningar för att infiltrera dagvatten och samtidigt fördröja det i och 
med dikena. Delar av området är även idag relativt blött. En framtida byggnation kommer 
oavsett dess omfattning att resultera i ökade mängder dagvatten som behöver hanteras. 
För att inte öka belastningen på kommunens ledningsnät är avsikten att denna ökade 
mängd dagvatten skall fördröjas lokalt innan det leds till kommunens ledningsnät. I syfte 
att tydligare utreda frågan kring dagvatten på planområdet har kommunen tagit fram en 
dagvattenutredning. 

I dagvattenutredningen redovisas det beräknade dagvattenflödet vid ett 20-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 samt hur avrinningsområdet ser ut efter exploatering. Beräkningarna 
har gjorts utifrån planillustration där den yta inom planområdet som kan komma att 
hårdgöras utgörs av 1,8 hektar i form av tak eller gata i asfalt. Det uppkomna vattnet från 
tak och gata förväntas rinna åt sydväst där den största erforderliga magasinvolymen vid 
ett 20-årsregn är 609m3 och uppkommer vid ett regn med 60 minuters varaktighet. För 
att möjliggöra en fördröjning av detta föreslås en dagvattendamm i sydväst med en yta på 
cirka 1450m2  och slänter med en meter fallhöjd var tredje meter (1:3). En sådan damm 
beräknas kunna fördröja ungefär 600m3 samt ha en permanent vattenyta med djupet 0,3 
meter.

Markavvattning

Även fast planområdet består av flertalet diken påverkas det idag inte av några 
dikningsföretag för markavvattning. Kommunens inriktning är att det fortsatt ska 
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vara så. En bedömning har gjorts och kommunen menar att markavvattning inte är en 
förutsättning för planens genomförande eftersom diken som anlagts för att ta hand om 
dagvatten inte är markavvattningsdiken. 

Efter planens lagakraftvinnande ska dessutom kommunen utöka sitt verksamhetsområde 
för dagvatten till att även innehålla planområdet. Eftersom att vatten inom ett 
verksamhetsområde är avloppsvatten innebär det att dagvattnet från planområdet ska 
hanteras enligt 9 kap. MB. Dagvatten som avleds och tas hand om genom öppna diken 
eller nedgrävda ledningar inom ett detaljplanerat området är således avloppsvatten vilket 
inte klassificeras som markavvattning. 

Skyfall 

Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering över planområdet finns ett antal lågpunkter 
där vatten vid ett 100-årsregn riskerar att ansamlas till ett generellt djup av 0,5 
meter. Den mest utsatta delen är framförallt där Lekevivägen i dagsläget slutar och 
naturområdet tar vid då vatten riskerar att ansamlas till ett maximalt djup av en meter 
där. Även planområdets västra del, söder om Orgelvägen, är relativt utsatt med en stor 
sammanhängande yta som riskerar att bli översvämmad vid kraftiga skyfall. Till denna 
yta sträcker sig även ett par rinnvägar från öster vilka kommer behöva hanteras vid 
genomförandet av detaljplanen. I syfte att mer utförligt bedöma frågan kring risker 
kopplade kraftiga skyfall på planområdet har kommunen tagit fram en skyfallsutredning.  

I skyfallsutredningen redovisas beräkningar för flera scenarier vid två olika 100-årsregn, 
ett med 30 och ett med 75 minuters varaktighet, vilket motsvarar rinntiden i området 
samt ett kortare regn. Klimatfaktorn för regnen har satts till 1,25. Regnen i samband 
med en förändrad markanvändningen bidrar med en ökad avrinning i området om en 
volym av cirka 1200 m3 vid 30 minuters varaktighet respektive 1600 m3 vid 75 minuters 
varaktighet. För att säkerställa att vare sig befintliga eller planerade bostäder översvämmas 
föreslås att marken höjs och regleras med specifika gatuhöjder samt att ett dike väster om 
kvartersmarken anläggs. Diket ska vid extrema skyfall kunna översvämmas till en längd 
av 120 meter och en bredd av 40 meter samt ha en fördjupning på 0,1-0,6 meter jämfört 
med befintligt terräng. 

De föreslagna gatorna till och inom området har i utredningen inte studerats i detalj 
men det är tydligt att Lekevivägens förlängning som leder in i området i sydöstra delen 
ligger i en lågpunkt. Vattennivån i denna lågpunkt ligger på cirka +62,91 meter vid 
ett 100-årsregn och fullt genomförd detaljplan. För att den föreslagna gatan ska vara 
framkomlig utgår kommunen från Göteborg stads riktlinjer som anger att vattendjupet 
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max får vara 0,2 meter. Lägsta punkt för marken där tillfartsgatan föreslås gå är i dagsläget 
+62,36 meter vilket innebär att marken minst måste höjas med cirka 0,35 meter för att 
inte riskera att inneha ett för stort vattendjup. 

Service

Med sitt läge i sydvästra delen av Mariestads tätort ligger planområdet i närheten av 
Haggårdens och Leverstadens handelsområde med både affärer, service, verksamheter 
och restauranger. Inom gångavstånd till planområdet återfinns även busshållplats för 
såväl stads- som regionbussen, vilket möjliggör för alternativa transporter till och från 
området. Närmaste skola och förskola är lokaliserade norr om planområdet, exempelvis 
vätgasförskolan i Kronopark, Marieholm som färdigställdes våren 2022. Alldeles söder 
om planområdet ligger dessutom Lekevi idrottsplats med tillhörande funktioner och ett 
rikt föreningsliv. 

Planeringsunderlag och utredningar
Följande underlag och utredningar har legat till grund för planförslagets framtagande: 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-03-04)
• Naturvärdesinventering (Pro Natura, 2020-05-12)
• Arkeologisk utredning (Västergötlands museum, 2020-12-10) 
• Dagvattenutredning (Tyréns, 2021-11-16)
• Skyfallsanalys (WSP, 2021-11-25)
• Bulleranalys (Mariestads kommun, 2021-11-30)
• Skyfallsplan (WSP, 2022-05-24)
• Fågelinventering (Naturcentrum, 2022-10-10)

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts som underlag för  
planarbetet. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planen inte 
förväntas ha betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har 2020-03-17 meddelat att de delar kommunens åsikt.  

Miljömål

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéer 
som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara 
ekologiskt hållbara på både kort och lång sikt.
Mariestads kommun har tillsammans med kommunerna Töreboda och Gullspång inom 
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samarbetet för MTG brutit ner och lokalt anpassat de nationella miljömålen i rapporten 
Miljömål - sammanställning 2012. Några av de miljömål som är särskilt angelägna för 
planförslaget kommenteras nedan:

Begränsad klimatpåverkan
• Planområdet ligger inom cykelavstånd till centrum och resecentrum vilket ska 

prioriteras då kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ska främjas på bekostnad 
av biltrafiken 

God bebyggd miljö
• Planförslaget främjar allmänhetens tillgång samt ökar tillgängligheten till 

friluftsområden vilket ska prioriteras
• Planområdet ligger i anslutning till befintlig infrastruktur i form av vägar, VA och 

fiber vilket ska prioriteras

Barnperspektiv

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen syftar till att 
säkerställa alla barns mänskliga rättigheter samt möjliggöra för en trygg och säker uppväxt 
genom att skapa goda förutsättningar för utveckling via utbildning, vila och lek. Lagen 
innebär att för varje beslut som får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn 
ska en bedömning av vad som är barns bästa göras.

Planområdet ligger i ett naturnära läge med förutsättningar för rekreation och friluftsliv 
samt i anslutning till Lekevi idrottsplats med förutsättningar för fysisk aktivitet och 
sociala samspel. Flera lekplatser återfinns även inom gångavstånd. Utöver detta ligger 
planområdet nära både förskola och grundskola vilka på mest lämpliga sätt nås genom det 
kommunala gång- och cykelvägsnätet som sammankopplas med planområdet i norr. För 
att ta sig till dessa platser krävs dock att en större väg korsas, antigen Bråtenvägen eller 
Marieforsleden. Den tillåtna hastigheten på dessa vägar är förhållandevis låg samtidigt 
som det på flera ställen finns planskilda korsningar i form av tunnlar som kan användas 
för att öka trafiksäkerheten. Utifrån dessa förutsättningar bedöms planområdet ur ett 
barnperspektiv ha en god strategisk placering i staden.

Buller
Årsdygnstrafiken på Lekevivägen har uppmätts i två punkter, både i väster och öster. I 
väster till 153 fordon/dygn och i öster till 398 fordon/dygn. Vid en maximal exploatering 
antas området kunna öka med ungefär 50 hushåll. Förutsatt att varje hushåll i genomsnitt 
gör 5-6 trafikrörelser per dag samt att trafiken generellt sett ökar med en procent per år 
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fram till 2040 kommer årdsdygnstrafiken på västra Lekevivägen öka med cirka 290-340 
fordon/dygn och på östra Lekevivägen öka med 340-390. Den totala årsdygnstrafiken blir 
då inte mer än cirka 440-490 fordon/dygn i väst och 740-790 fordon/dygn i öst. 

Omgivningsbullret från trafiken vid närmaste bostadsbyggnads fasad antas på grund 
av detta ligga minst fem dBA under riktvärdena och detaljerade beräknade värden för 
omgivningsbuller från trafiken kring det planerade bostadsområdet bedöms därför inte 
vara nödvändiga.

Verksamheten vid Lekevi idrottsplats söder om planområdet kan enligt Boverkets 
vägledning däremot föranleda behov av olägenhetsbedömning vad gäller bullersituationen 
då en del av det planerade bostadsområdet ligger närmare än 100 meter från 
anläggningen. Behovet finns endast om verksamheten överskrider 50 dBA men i och med 
att ljud från idrottsplatser är mycket varierande, både vad gäller ljudstyrka, varaktighet och 
typ är detta svårt att mäta och därmed inte ändamålsenlig för att ha en effektiv tillsyn och 
minska risken för störning. Därför bör en bedömning utgå från hur mycket anläggningen 
används och i vilken omgivning den är placerad. Även ljus från strålkastare, transporter till 
och från anläggningen och parkeringsytor kan ha betydelse. 

Topografin och skogsstråket mellan det planerade bostadsområdet och anläggningen 
har emellertid en dämpande funktion och fungerar som avskärmning både mot ljud 
och ljus. Störningskänsligheten är också större nattetid, mellan 22 och 06, men under 
dessa tider förekommer ingen organiserad aktivitet då planerna på anläggningen som 
längst är uppbokade fram till 21 på vardagarna och mellan 10 och 18 på helgerna. I 
dagsläget finns även bostäder på ungefär samma avstånd från anläggningen som det 
område som i detaljplanen är föreslaget för bostadsändamål. Kommunen bedömer 
därför att verksamheten inte ger upphov till någon olägenhet för människors hälsa i det 
planerade området även om det kortaste avståndet mellan anläggningen och de planerade 
bostäderna är 70 meter. Bedömningen baseras på Naturvårdsverkets och Boverkets 
matriser samt de faktorer som de listar i sina vägledningsdokument. 

Beskrivning och genomförande

Planförslaget
Kvartersmark

För att genomförandet av föreslagen detaljplan ska uppfylla sitt syfte om blandad 
småhusbebyggelse medges byggnation av såväl villor som parhus, radhus och kedjehus. 
Cirka 50 bostäder i ett naturnära läge möjliggörs. Kvarteret som föreslås utmed 
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förlängningen av Lekevivägen är mest flexibel där alla dessa bostadsformer tillåts 
medan villor är den primära typen på resten av området. Syftet med detta är att reducera 
bullernivåerna och dessutom öka säkerheten för gående och cyklister inom området 
genom att minska biltrafiken i de inre strukturerna. 

Ingen mark för gemensam miljöstation avsätts. Likaså avsätts ingen mark för gemensam 
parkering i bostadsområdet. Dessa frågor blir för respektive fastighetsägare att själva 
ordna. Däremot avsätts mark för transformatorstationer då det är en förutsättning för att 
planen ska kunna genomföras. Marken som föreslås tas i anspråk för detta ligger på södra 
sidan om förlängningen av Lekevivägen och i anslutning till Orgelvägens vändplan norr 
om det planerade bostadsområdet. Placeringarna är valda för att dels vara lättillgängliga 
men också för att minimera påverkan från eventuella störningar.

Allmän platsmark

Inom planområdet föreslås flera gator att anläggas vilka ska vara anpassade för alla 
typer av trafik. Till att börja med föreslås Lekevivägen att förlängas västerut och fungera 
som matargata till bostadsområdet då gatorna in i området ansluter till denna i söder. 
Gatustrukturen inne bland bebyggelsen föreslås utformas som flera parallella gator i både 
nord-sydlig och öst-västlig riktning för att på så vis bilda en typ av ett småskaligt rutnät. I 
en förlängning av de nord-sydliga gatorna föreslås planen även för gång- och cykelvägar 
som ansluter det nya bostadsområdet till den befintliga cykelvägen söder om Radbyn och 
därmed även cykelvägsnätet inom hela tätorten.

Söder om Lekevivägen föreslås det ett skogsstråk bevaras för att skapa ett naturligt 
avstånd till idrottsplatsen och mildra eventuellt buller som kan uppstå när idrottsplatsen 
är under användning samt starka ljussken vid kvällslig aktivitet. Likaså föreslås ett stråk 
av naturmark bevaras runt hela bostadsområdet för att skapa ett hänsynsavstånd till 
befintliga bostadsområden i norr och öst. Inom denna naturmark är intentionen att 
bevara de befintliga stigarna och samtidigt skapa möjligheter för att utveckla nya. Inom 
naturmarken kan även lek och utevistelse ske. Naturmarken är utöver detta även tänkt 
att fungera som en del som kan tillåtas översvämmas vid kraftiga skyfall därav anläggs ett 
dike väster om kvartersmarken dit mycket vatten förväntas rinna när genomsläppligheten 
i samband med en förändrad markanvändningen förändras. Söder om Lekevivägen 
föreslås dessutom anläggning en fördröjningsdamm för att säkerställa att den ökade 
mängd dagvatten som genomförandet av planen medför kan hanteras lokalt.
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Motivering av planbestämmelser
GATA1 - Lokalgata (4 kap. 5 § PBL) 

Bestämmelsen har infört in i plankartan för att för att möjliggöra en förlängning av 
Lekevivägen som utgör tillfart till och tillgängliggör den nya bostadsbebyggelsen och 
samtidigt ta hänsyn till behovet av gator i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (2 
kap. 7 § punkt 1 PBL).

GÅNG1 - Gång- och cykelväg (4 kap. 5 § PBL) 

Bestämmelsen har förts in i plankartan för att möjliggöra en säker koppling till det 
kommunala gång- och cykelvägsnätet och befintliga bostadsområden från det planerade 
bostadsområdet för såväl gångtrafikanter som cyklister och samtidigt ta hänsyn till 
behovet av vägar i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 § punkt 1 PBL). 
NATUR - Naturområde (4 kap 5 § PBL)

Då planen syftar till att bibehålla den allmänna platsens naturliga värden och förstärka 
det tätortsnära naturområdet runt om kvartersmarken med nya stigar, stråk samt värden 
för friluftslivet och samtidigt ta hänsyn till behovet av grönområden inom eller i nära 
anslutning till sammanhållen bebyggelse (2 kap. 7 § punkt 3 PBL) har bestämmelsen förts 
in i plankartan.

B - Bostäder (4 kap. 5 § PBL)

Då planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostadsändamål om 30-50 bostäder 
och samtidigt främja bostadsbebyggelse samt utveckling av bostadsbeståndet (2 kap. 3 § 
punkt 5 PBL) har bestämmelsen förts in i plankartan.

E1 - Transformatorstation (4 kap. 5 § PBL)

Två ytor för transformatorstationer har avsatts i plankartan, en intill den befintliga 
gång- och cykelvägen i planområdets norra gräns och en söder om den planerade 
bostadsbebyggelsen i skogsstråket mellan gatan och Lekevi idrottsplats. Detta för att 
säkerställa markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna 
elektronisk kommunikation (2 kap. 5 § punkt 3 PBL) genom att planerad bebyggelse kan 
anslutas till det befintliga elnätet.

0.0 - Markens höjd över nollplanet ska vara det angivna talet i meter (4 

kap. 5 § PBL) 

Bestämmelserna har införts för att säkerställa att gatorna på området är framkomliga och 
inte översvämmas vid ett klimatanpassat 100-årsregn och samtidigt säkerställa markens 
lämplighet för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § punk 
1 PBL).
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dike1 - Dagvattendike med en bredd av 10 meter och ett djup av 0,6 meter 

ska anläggs (4 kap. 5 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att säkerställa en minskad översvämningsrisk både inom 
den föreslagna bebyggelsen och den befintliga bebyggelsen utanför planområdet vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn och samtidigt säkerställa markens lämplighet för bebyggelse 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

fördröjning1 - Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 

600 kubikmeter ska anläggas (4 kap. 5 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att säkerställa ett lokalt omhändertagande av uppkommet 
dagvatten vid ett klimatanpassat 20-årsregn och samtidigt säkerställa markens lämplighet 
för bebyggelse med hänsyn till människors hälsa och säkerhet (2 kap. 5 § punk 1 PBL).

d1 - Minsta fastighetsstorlek är angivet i kvadratmeter (4 kap. 18 § PBL)

Fastighetsstorleken har på delar av kvartersmarken reglerats till minst 900 kvadratmeter 
respektive minst 800 kvadratmeter. Minst 900 kvadratmeter gäller på kvartersmarken 
längs med allmän plats NATUR medan minst 800 kvadratmeter gäller på kvartersmarken 
i mitten av planområdet. Bestämmelsen har förts in för att inte bebyggelsen i dessa delar 
ska placeras alltför tätt utan vara anpassad för friliggande villor och samtidigt främja en 
ändamålsenlig struktur (2 kap. 3 § punkt 1 PBL).

0.0 - Markens höjd över nollplanet ska vara de angivna talet i meter (4 

kap. 10 § PBL)

Bestämmelserna har införts för att säkerställa att den tekniska anläggningen söder om 
matargatan inte påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn och samtidigt säkerställa 
markens lämplighet för bebyggelse med hänsyn till översvämning (2 kap. 5 § punk 5 
PBL). Bestämmelsen gäller för hela användningsområdet.

Högsta byggnadshöjd är angivet i meter (4 kap. 11 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att möjliggöra bebyggelse motsvarande två våningar 
och därmed uppfylla planens syfte kring småskalig bebyggelse och samtidigt främja en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL).

e1 - Största byggnadsarea är angivet i % av fastighetsarean inom 

användningsområdet (4 kap. 11 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att reglera byggnadsarean till antingen max 25 eller 
45 procent av fastighetsarean inom användningsområdet och samtidigt främja en 
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ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL). De flesta fastigheters byggnadsarea, både längs med allmän plats NATUR 
och de mittersta, har reglerats till max 25 procent för att anpassa bebyggelsen till planens 
syfte vad gäller småhusbebyggelse och framförallt vara anpassad för villor. Resterande 
fastigheters byggnadsarea har reglerats till max 45 procent för att anpassa bebyggelsen till 
planens syfte vad gäller blandad bebyggelse då detta möjliggörs en tätare bebyggelse som 
gör att marken även lämpar sig för parhus, radhus och kedjehus. 

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad (4 kap. 16 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att säkerställa ett avstånd på minst fyra meter mellan 
byggnad och gatumark respektive gång- och cykelväg och samtidigt säkerställa markens 
lämplighet för bebyggelse med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik (2 kap. 5 § punkt 
3 PBL).

f1 - Endast friliggande villor (4 kap. 16 § PBL)

Bestämmelsen har införts för att reglera formen på bostäder till villabebyggelse inom 
den största delen av kvartersmarken och därigenom uppfylla planens syfte kring 
småskalig bebyggelse samt att knyta an till intilliggande områden och därmed främja en 
ändamålsenlig struktur samt en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse (2 kap. 3 § 
punkt 1 PBL).

Genomförandetiden är 5 år (4 kap. 21 § PBL)

Genomförandetiden är reglerad till fem år från det datum planen vunnit laga kraft då 
kommunen bedömer det som ett rimlig tidsintervall att förverkliga planens syfte på. 
Planen gäller fortsättningsvis tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts med en ny 
detaljplan. 

Illustration
På nästa sida redovisas ett förslag på hur Horn 2:51 skulle kunna komma att utformas när 
detaljplanen är genomförd. Förslaget speglar ett scenario som visar maximal exploatering 
utifrån bestämmelser om byggnadshöjd och exploateringsgrad. Detta för att förstå vad 
planen maximalt möjliggör för. Förslaget redovisar även den planerade gatustrukturen 
samt gång- och cykelvägarna vilket även ger information om hur stor yta som kan komma 
att hårdgöras utöver taken. Vidare illustreras även de olika byggnadstyperna som planen 
medger samt var fördröjningsdammen och transformatorstationer föreslås anläggas.
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Detaljplanens genomförande

Huvudman för allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Förändringar i fastighetsindelning

Detaljplanen medför att nya fastigheter har möjlighet att bildas. Kvartersmarken inom 
planområdet ska avstyckas från Horn 2:51 och nya fastigheter för bostäder bildas genom 
fastighetsbildning. Den allmänna platsen inom planområdet föreslås tillhöra Horn 2:51 
som en kommunal uppsamlingsfastighet för gata och natur.

Ansvar för utbyggnad och drift

Kommunen är ansvarig för utbyggnad och drift av allmän plats i form av gator och gång- 
och cykelvägar inom planområdet. 

Området kommer efter planens genomförande ingå i kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. Befintligt kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp slutar i 
dagsläget där Lekevivägen slutar. Bebyggelsen inom planområdet föreslås anslutas till 
denna och VA-ledningarna avses dras i förlängningen av Lekevivägen. 

(A3)

Lekevivägen

Gestaltningsförslag Horn 2:51
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Allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar och annan 

infrastruktur

Kommunen ansvarar för genomförandet av föreslagna åtgärder inom allmän platsmark, 
samt dess fortsatta underhåll. VänerEnergi är elnätsansvariga och stadsnätsansvariga i 
området. Fjärrvärme finns inte i närområdet och är därför inte aktuellt att ansluta till 
planområdet.

Utformning och förvaltning av allmän plats

Den allmänna platsen ska utformas och förvaltas av kommunen. 

En stor del av den tätortsnära naturmarken kommer planläggas som allmän plats i 
form av natur vilket fortsatt skapar stora ytor för rekreation och friluftsliv samt naturlig 
infiltration av dagvatten. Förutom att endast bevara huvuddelen av det tätortsnära 
naturmarken är tanken att även addera och utveckla flera stigar. Ytterligare allmän plats i 
planen är gator samt gång- och cykelvägar. Gatorna blir cirka sex meter breda för att klara 
av trafik med möten. Gång- och cykelvägarna blir cirka 2,5 meter breda för att klara av 
möten mellan cyklister samtidigt som fotgängare passeras. 

Bedömning av kostnader för genomförande

Genomförandet av detaljplanen väntas innebära kostnader för både fastighetsrättsliga 
åtgärder, iordningställande av allmän plats och VA-anslutningar. Iordningställande av 
allmän plats gäller gata, gång- och cykelväg samt natur och bedöms genom riktpriser 
framtagna hösten 2020 från tekniska förvaltningen inom MTG-kommunerna kosta 
omkring 1000 kr/m2 gata eller gång- och cykelväg och 70 kr/m2 natur. VA-ledningar 
bedöms utifrån samma riktpriser kosta cirka 5 500 kr/m med serviskostnad på omkring 
10 000 kr per servis. Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder fastställs först i senare 
skede, när kommunen vet hur många fastigheter som ska avstyckas från Horn 2:51. 
Kommunen får sedan intäkter genom försäljning av de avstyckade fastigheterna till 
privatpersoner eller andra byggherrar.

Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Påverkan på gällande planer och befintliga fastigheter

Det aktuella området består av mark som innan planens antagande och laga kraft- 
vinnande består av oplanerad naturmark. Planen påverkar dock en angränsande plan, 
ändring och utvidgning av stadsplanen för Dala, Horn Storegården 2:27 m.fl. fastigheter,  Leksbergs 
Socken, Mariestads kommun (16-LEE-465) genom att förlängningen av Lekevivägen 
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förändrar en liten del av parkmarken söder om Klövervägen 1. Denna del får således 
användningen GATA istället. 
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Mariestads kommun genomfört en fågelinventering på fas-
tigheten Horn 2:51 i Mariestads kommun. Inventeringen redovisar i första hand revir av arter 
som listas i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och/eller som är rödlistade i Sverige. Samtliga häckande/re-
virhävdande eller tillfälligt förekommande fågelarter som påträffats under inventeringen har no-
terats (tabell 2). Inventeringen är tänkt att användas som underlag inför detaljplanearbete.  

Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet ligger i Mariestads utkanter och är beläget i kanten av villaområdena Rad-
byn och Dala. I öster och norr gränsar området mot bebyggelse. I söder gränsar området till flera 
fotbollsplaner. Den västra gränsen är mer diffus och löper genom sammanhängande skogsbe-
stånd. Inventeringsområdet är ca 8 hektar stort och utgörs helt och hållet av skogsmark av något 
varierande karaktär (figur 1 och 2). 

Naturmiljön utgörs av en blandskog (figur 3 och 4) där gran och tall dominerar i ungefär lika stor 
utsträckning. Lövandelen är tämligen hög och utgörs i fallande storleksordning av björk, asp, ek, 
rönn, sälg och enstaka fågelbärsträd. De äldsta träden är sannolikt ca 100 år gamla. Det finns ett 
utvecklat buskskikt av brakved, hassel, kaprifol, en och plantor av löv- och barrträd.  

Död ved finns sparsamt i hela området med enstaka lågor av såväl barr- som lövträd. Även torr-
träd och högstubbar finns spritt i beståndet. I norra delen finns partier med större block men i 
övrigt är terrängen tämligen flack.  

Marken är frisk och jordmånen något näringsrik. I fältskiktet växer en lång rad örter, bland annat 
tibast, svinrot, blåbär, skogskovall, hässlebrodd, smultron, gökärt och myskmadra. I ljusöppna 
partier i östra kanten finns även jungfrulin. Flera av dessa växter vittnar om att åtminstone delar 
av området varit betydligt mer öppet historiskt, möjligen som betesmark. Mossmattan domine-
ras av husmossa och andra typiska skogsmossor men även här finns mer näringskrävande arter 
som kranshakmossa. I norra delen finns gott om diverse olika trädgårdsväxter till följd av tippning 
av trädgårdsavfall. Flera tydliga promenadstigar löper genom området.  

 

 
Figur 1. Inventeringsområdets läge i förhållande till kringliggande landskap. (underlagskarta 
Lantmäteriet 2022). 
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Figur 2. Inventeringsområdets avgränsning (underlagskarta Lantmäteriet 2022).  

 

 
Figur 3. Blandskog i västra delen av inventeringsområdet, maj 2022. 
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Material och metod 
Inventeringen är utförds som en revirkartering omfattande fyra besök mellan 20 april och 14 juni 
2022. Metoden följer i princip den som rekommenderas av Haas m.fl. (2015). Inventeringstider 
och väder för fältbesöken framgår av tabell 1.  

Metoden innebär att alla observerade fåglar, sedda och hörda, noteras. När en art registreras 
från samma plats vid upprepade tillfällen och med ett revirhävdande beteende (sång, varnings-
läte, revirstrid etc.) bedöms den ha ett revir på platsen. Arter som endast observerats vid ett till-
fälle bedöms i stället bara vara tillfälliga besökare. Metoden ger förutom en mycket god bild vika 
arter som har revir i ett visst område också information om hur många revir det finns och var de 
är placerade.  

 

Tabell 1. Inventeringstid och väderförutsättningar. Vind inom parentes avser byvind. 

Datum Tid Molnighet Vind Temp, °C 
20/4 2022 06:00 – 08:00 Klart Stilla +2 
4/5 2022 06:00 – 07:45 Klart Stilla +5 

19/5 2022 06:00 – 07:45 Mulet Stilla +13 

14/6 2022 07:50 – 09:20 Klart 5 (8) m/s SV +13 
 

Vid varje besök genomströvades hela inventeringsområdet  och samtliga fåglar som sågs eller 
hördes markerades med position, art, antal och beteende på en digital karta. Handkikare av hög 
kvalitet användes för att underlätta upptäckt och artbestämning av fåglar. Inventeringen har ge-
nomförts av Petter Bohman. 

Inför inventeringen gjordes ett utsök i Artportalen för att undersöka vad som tidigare var känt 
om inventeringsområdets fågelfauna. Utsöket omfattade alla rapporterade fåglar med häcknings-
indicier (säker, trolig eller möjlig häckning) under perioden 2000-01-01 – 2022-04-20 i ett område 
omfattande ca 500 m radie runt inventeringsområdet.  

 

 
Figur 4. Högstammig tallskog i östra kanten av inventeringsområdet 
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Resultat 

Tidigare kända uppgifter 
Sedan år 2000 finns 15 olika fågelarter rapporterade med häckningsindicier från inventeringsom-
rådet och dess direkta närområde (ca 500 m radie) (tabell 2). Fem av dessa, grönsångare, löv-
sångare, svarthätta, gärdsmyg och svartvit flugsnappare, har rapporterats från själva invente-
ringsområdet. Det är dock viktigt att påpeka att samtliga observationer från inventeringsområdet 
gjorts vid ett och samma tillfälle 2007. Det lilla antalet fågelrapporter från inventeringsområdet 
tyder på att området är dåligt undersökt under de senaste 20 åren.  

Utöver de arter som rapporterats med häckningsindicium och som listas i tabell 2 nedan har yt-
terligare drygt 50 fågelarter rapporterats som förbi sträckande, tillfälliga eller födosökande i när-
området. Samtliga dessa arter redovisas i bilaga 1 till denna rapport.  

 

Tabell 2. Sammanställning av observerade fåglar med häckningsindicium mellan 2000 och 2022 
inom 500 meter från inventeringsområdet. Efter antalet rapporter av respektive art inom invente-
ringsområdet anges antalet individer som rapporten avser, dessa anges inom parentes. Källa Art-
portalen. 

 

Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistnings-
kategori 

Antal rap-
porter totalt 

Antal rapporter inom 
inventeringsområdet 

Större hackspett Dendrocopos major 
 

1 
 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 1 
 

Svartmes Periparus ater 
 

1 
 

Talltita Poecile montanus NT 1 
 

Gransångare Phylloscopus collybita 
 

2 
 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 4 1 (3 ex) 
Lövsångare Phylloscopus trochilus 

 
3 1 (6 ex) 

Svarthätta Sylvia atricapilla 
 

1 1 (4 ex) 
Törnsångare Curruca communis 

 
1 

 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 
 

1 1 (4 ex) 
Trädkrypare Certhia familiaris 

 
1 

 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 2 1 (2 ex) 
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

 
1 

 

Järnsparv Prunella modularis 
 

1 
 

Trädpiplärka Anthus trivialis 
 

1 
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Inventeringsresultat 
Totalt noterades 39 fågelarter under Naturcentrums inventering 2022 (tabell 3). Av dessa be-
döms 27 ha revir och troligen eller möjligen häcka inom inventeringsområdet. Nio av de observe-
rade fågelarterna är rödlistade och av dessa är det björktrast (NT), grönsångare (NT), ärtsångare 
(NT), svartvit flugsnappare (NT) och grönfink (EN) som har revir och bedöms häckar inom eller i 
direkt anslutning till inventeringsområdet (figur 5).  

Ingen av de observerade fågelarterna är upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.  

 

 
Figur 5. Identifierade revir av rödlistade fåglar inom och i direkt anslutning till inventeringsområ-
det vid Horn 2:51. Revirens storlek och form är endast schematisk ritade och markerar ungefär 
centrum av respektive revir.  

 

Samtliga fem arter (tabell 2) som tidigare rapporterats med häckningskriterier från själva invente-
ringsområdet observerades också i denna inventering och bedömdes häcka även i år (tabell 3). Av 
de 15 arter som tidigare rapporterats med häckningskriterier från närområdet (500 meters radie) 
var det endast nötkråka och rödstjärt som inte observerades i denna inventering (tabell 2 och 3). 
Båda dessa arter har tidigare bara rapporterats vid ett tillfälle vardera.  
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Tabell 3. Observerade fågelarter på och i nära anslutning till fastigheten Horn 2:51 under invente-
ringen 2022. Förekomst anges som H = häckar med flera par, h = sannolikt enstaka häckande par, 
(h) = möjlig häckning av enstaka par och t = tillfällig observation ej häckande. Totalt observerades 
39 fågelarter, varav 27 bedöms som sannolikt häckande inom inventeringsområdet. Arter marke-
rade med ”*” kommenteras vidare nedan. 

Art 
Före-
komst Rödlistning Kommentar 

Morkulla (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Ringduva h  
Bedöms häcka med enstaka par inom inventeringsom-
rådet. 

Tornseglare* t EN Enstaka exemplar födosöker över inventeringsområdet.  

Större hackspett h  Bedöms kunna häcka med något par. 

Göktyta t  
En fågel noterades i kanten av inventeringsområdet 
2022-05-19. Sannolikt förbiflyttande. 

Trädpiplärka h  
Bedöms kunna häcka med 1 par i eller i närheten av in-
venteringsområdet. 

Rödhake H  Bedöms häcka med 5–10 par i inventeringsområdet. 

Järnsparv h  
Bedöms häcka med enstaka par inom inventeringsom-
rådet. 

Björktrast* (h) NT 
1 par häckar i östra kanten eller strax utanför invente-
ringsområdet. 

Taltrast h  1–2 par häckar inom inventeringsområdets södra del. 

Koltrast H  Ca 5 par häckar inom inventeringsområdet. 

Härmsångare t  
2 sjungande i fåglar noterades strax utanför invente-
ringsområdet 2022-05-19. 

Trädgårdssångare h  1 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Svarthätta H  3–5 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Ärtsångare* h NT 
2–3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet eller 
dess direkta närhet.  

Gransångare h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Grönsångare* h NT 2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet.  

Lövsångare H  Bedöms häcka med 5–7 par i inventeringsområdet. 

Kungsfågel h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Grå flugsnappare t  
1 individ observerades i södra delen av inventeringsom-
rådet 2022-05-19. 

Svartvit flugsnappare* h NT 
3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet samt yt-
terligare något par strax utanför.  

Gärdsmyg h  2 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 
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Art 
Före-
komst Rödlistning Kommentar 

Talgoxe h  
4 par häckar inom inventeringsområdet eller dess di-
rekta närhet. 

Blåmes h  3–4 par häckar inom inventeringsområdet. 

Entita* t NT 
Enstaka individer noterades vid två tillfällen. Bedöms 
inte häcka inom inventeringsområdet. 

Svartmes (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Nötväcka h  2–3 par bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Trädkrypare (h)  Bedöms kunna häcka med något par. 

Stare* t VU 
Noterades födosöka på fotbollsplanerna söder om in-
venteringsområdet. 

Skata t  
1 par häckar i villaträdgårdarna norr om inventerings-
området. 

Nötskrika t  Enstaka fåglar sågs överflygande. 

Kråka* t NT Enstaka fåglar sågs överflygande.  

Gråsparv t  
Observerades i villaträdgård öster om inventeringsom-
rådet.  

Bofink h  2–4 par häckar inom inventeringsområdet. 

Hämpling h  1 par häckar öster om inventeringsområdet. 

Steglits h  1 par häckar öster om inventeringsområdet. 

Grönfink* h EN 
1 par bedöms häcka i anslutning till inventeringsområ-
dets östra kant och ett par norr om området. 

Domherre t  En hane ses tillfälligt 14 juni. 

Mindre korsnäbb t  En fågel ses tillfälligt 20 april. 
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Information om noterade rödlistade arter 
Nedan kommenteras de fem rödlistade arter som bedöms häcka inom eller i direkt anslutning till 
inventeringsområdet, nämligen björktrast (NT), ärtsångare (NT), grönsångare (NT), svartvit flug-
snappare (NT) och grönfink (EN). I figur 6 visas lokaliseringen av de identifierade reviren för dessa 
arter. De markerade revirens storlek och form är schematiska. Vidare kommenteras även de röd-
listade arterna tornseglare (EN), entita (NT), stare (VU) och kråka (NT) som alla noterades vid in-
venteringen men inte bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

 

Björktrast Turdus pilaris 

Förekomst. Ett par häckar i en skogsridå i sydöstra delen av inventeringsområdet och vidare ös-
terut. Merparten av reviret ligger sannolikt utanför inventeringsområdet åt öster. Häckningsplat-
sen kan ligga utanför inventeringsområdet (figur 5). 

Status. Björktrast är rödlistad som Nära hotad (NT) i Sverige. Beståndet i Västra Götalands län har 
skattats till 40 000 par (intervall 25 000–55 000) och till 740 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). Björktrast är således en mycket vanlig art som kan häcka i de flesta typer av trädbärande 
miljöer men den har minskat med 17,5 % under de senaste 15 åren (SLU Artdatabanken). 

 

Ärtsångare Curruca curruca 

Förekomst. Två eller kanske tre par bedöms häcka inom eller i direkt anslutning till inventerings-
området (figur 5).  

Status. Ärtsångare är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands 
län har skattats till 34 000 par (intervall 20 000–48 000) och till 250 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 (0–
40) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken). 

Ärtsångare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av skogsavverkning. Arten 
häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar (SLU Artdatabanken). 

 
Figur 6. Ärtsångare är en av de rödlistade fågelarter som har revir inom Horn 2:51.  
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Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 

Förekomst. Två revir finns i centrala och västra delen av inventeringsområdet (figur 5). 

Status. Grönsångare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 24 000 par (intervall 16 000–32 000) och till 220 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 17 (6–
24) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken). 

Grönsångare är fortfarande en vanlig fågel. Arten påverkas negativt av skogsavverkning. Arten 
häckar i högstammig skog (SLU Artdatabanken). 

 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 

Förekomst. Tre par häckar sannolikt inom inventeringsområdet samt ytterligare ett par strax 
nordväst om det samma (figur 5). 

Status. Svartvit flugsnappare är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Göta-
lands län har skattats till 100 000 par (intervall 70 000–130 000) och till 1 400 000 par i Sverige av 
Ottosson m.fl. (2012). Svartvit flugsnappare är fortfarande en mycket vanlig art i Sverige. 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 19 
(12–23) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken). 

 

Grönfink Chloris chloris 

Förekomst. Ett par bedöms häcka i inventeringsområdets östra kant samt ett par strax norr om 
området (figur 5). 

Status. Grönfink är rödlistad i Sverige i kategorin Starkt hotad (EN). Beståndet i Stockholms län 
har skattats till 100 000 par (intervall 44 000–100 000) och till 660 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. En sjukdom (flagellat) invandrade till 
Sverige 2007 och har sedan dess påverkat beståndet kraftigt negativt. Minskningstakten har upp-
gått till 61 (53–62) % under de senaste 10 åren. (SLU Artdatabanken). Orsaken till minskningen är 
sjukdom och inte kopplat till habitatförlust.  

 

Tornseglare Apus apus 

Förekomst. Arten häckar inte i inventeringsområdet men födosöker tillfälligt över skogen och de 
närliggande villakvarteren. Två individer sågs jaga över centrala och östra delen av inventerings-
området den 19 maj. 

Status. Tornseglare är rödlistad i kategorin EN. Beståndet i Västra Götalands län har skattats till 
50 000 par (intervall 35 000–65 000) och till 310 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. (2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Den svenska populationen har under en 
20-årsperiod minskat med 25 (20–35) % (SLU Artdatabanken). 

Orsaken till minskningen kan dels bero på händelser i Sverige men möjligen även i Afrika. En tro-
lig, eller åtminstone möjlig orsak här hemma i Sverige kan vara ökad brist på lämpliga boplatser. 
Senare tids förändrade takläggningsmetoder, t.ex. när plåttak, platta betongpannor eller annat 
material ersätter storkupiga tegelpannor, eller när fri inflygning till boet förhindras av hängrän-
nor, medför att det blir alltmer svårt att finna boplatser med minskad föryngring som följd (SLU 
Artdatabanken). Tornseglare är Starkt hotad (EN) i Sverige men är fortfarande vanlig.  
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Entita Poecile palustris 

Förekomst. Arten bedöms inte häcka inom inventeringsområdet men enstaka individer notera-
des i södra respektive norra kanten av inventeringsområdet vid ett par tillfällen. Entitor nyttjar 
inventeringsområdet som födosöksmiljö.  

Status. Entita är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Stockholms län har 
skattats till 20 000 par (intervall 15 000–25 000) och till 120 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 20 
(10–30) % under de senaste 10 åren (SLU Artdatabanken).  

Entitans ortstrohet och låga spridningspotential verkar göra den ovillig att flyga över öppna par-
tier i landskapet. Vidare kräver den lövdominerade skogsområden med inslag av död ved. Detta 
gör att trädridåer och små dungar är viktiga som mellanlandningsstationer för ungfåglar som spri-
der sig (SLU Artdatabanken). 

 

Stare Sturnus vulgaris 

Förekomst. Enstaka starar observerades födosöka på fotbollsplanerna strax söder om invente-
ringsområdet. Arten bedöms inte häcka inom inventeringsområdet. Sannolikt häckar starar i om-
rådets närhet.  

Status. Stare är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 150 000 par (intervall 90 000–200 000) och till 640 000 par i Sverige av Ottosson 
m.fl. (2012). Stare är fortfarande en vanlig fågel men påverkas negativt av att landskapet växer 
igen och storskaliga förändringar i jordbrukslandskapet (SLU Artdatabanken). 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 24 
(18–27) % under de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken). 

 

Kråka Corvus corone 

Förekomst. Enstaka kråkor sågs överflygande men arten bedöms inte häcka inom inventerings-
området. 

Status. Kråka är rödlistad i Sverige i kategorin Nära hotad (NT). Beståndet i Västra Götalands län 
har skattats till 13 000 par (intervall 9 000–17 000) och till 180 000 par i Sverige av Ottosson m.fl. 
(2012). Kråka är fortfarande en vanlig fågel men minskande. 

En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 24 
(18–27) % under de senaste 18 åren (SLU Artdatabanken). 
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Bilaga 1. 
Samtliga fågelarter rapporterade i öppna Artportalen inom 500 meters radie runt inventeringsområdet Horn 
2:51 mellan 2000-01-01 och 2022-04-20. I kolumnen ”Kategori” anges arternas rödlistningskategorier = NT, 
VU, EN, CR eller RE samt om de är upptagna i bilaga 1 till EU:s Fågeldirektiv = FD. Kolumnen ”Antal rappor-
ter” anger hur många rapporter det är av respektive art inom det utsökta området och den utsökta tidspe-
rioden.  

 

Artnamn Vetenskapligt namn Kategori Antal rapporter 
Vitkindad gås Branta leucopsis FD 1 

Gräsand Anas platyrhynchos  6 

Tornseglare Apus apus EN 1 

Tamduva Columba livia   8 

Ringduva Columba palumbus  4 

Turkduva Streptopelia decaocto  1 

Trana Grus grus FD 1 

Enkelbeckasin Gallinago gallinago  1 

Gluttsnäppa Tringa nebularia  1 

Fiskmås Larus canus NT 2 

Fiskgjuse Pandion haliaetus  2 

Bivråk Pernis apivorus FD 1 

Kungsörn Aquila chrysaetos NT, FD 1 

Sparvhök Accipiter nisus  4 

Duvhök Accipiter gentilis NT 2 

Röd glada Milvus milvus FD 1 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 6 

Ormvråk Buteo buteo  1 

Mindre hackspett Dryobates minor NT 1 

Större hackspett Dendrocopos major  9 

Gröngöling Picus viridis  1 

Stenfalk Falco columbarius NT, FD 1 

Tornfalk Falco tinnunculus  1 

Lärkfalk Falco subbuteo  1 

Nötskrika Garrulus glandarius  2 

Skata Pica pica  3 

Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 1 

Kaja Corvus monedula  2 

Råka Corvus frugilegus  1 

Kråka Corvus corone NT 1 

Svartmes Periparus ater  1 

Tofsmes Lophophanes cristatus  3 

Talltita Poecile montanus NT 1 

Blåmes Cyanistes caeruleus  4 

Talgoxe Parus major  4 

Sånglärka Alauda arvensis  1 

Stjärtmes Aegithalos caudatus  13 

Gransångare Phylloscopus collybita  3 

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 4 
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Artnamn Vetenskapligt namn Kategori Antal rapporter 
Lövsångare Phylloscopus trochilus  3 

Svarthätta Sylvia atricapilla  1 

Törnsångare Curruca communis  1 

Ärtsångare Curruca curruca NT 1 

Sidensvans Bombycilla garrulus  13 

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes  5 

Nötväcka Sitta europaea  4 

Trädkrypare Certhia familiaris  1 

Stare Sturnus vulgaris VU 7 

Rödvingetrast Turdus iliacus NT 2 

Koltrast Turdus merula  5 

Björktrast Turdus pilaris NT 5 

Rödhake Erithacus rubecula  2 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 4 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  2 

Järnsparv Prunella modularis  5 

Pilfink Passer montanus  7 

Gråsparv Passer domesticus  4 

Sädesärla Motacilla alba  1 

Trädpiplärka Anthus trivialis  1 

Bofink Fringilla coelebs  11 

Bergfink Fringilla montifringilla  9 

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  20 

Tallbit Pinicola enucleator VU 1 

Domherre Pyrrhula pyrrhula  7 

Grönfink Chloris chloris EN 7 

Gråsiska Acanthis flammea  1 

Steglits Carduelis carduelis  1 

Grönsiska Spinus spinus  3 

Gulsparv Emberiza citrinella NT 1 
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Inkomna yttranden
Yttranden har kommit in enligt nedanstående förteckning. Yttrandena återges i sin helhet 
och kommenteras därefter av kommunen. 

1. Länsstyrelsen, 2022-07-11
2. Lantmäteriet, 2022-07-06
3. Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-08-23
4. Tekniska nämnden, 2022-08-09
5. Trafikverket, 2022-06-28
6. Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 2022-07-15
7. Västtrafik, 2022-07-05
8. Yttrande 1, 2022-06-28
9. Yttrande 2, 2022-07-28
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Granskningen syftar till att till att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har 
för avsikt att anta samt ge berörda intressenter en andra och sista möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun har varit föremål 
för granskning under perioden 22 juni 2022 till 28 juli 2022. De synpunkter som kommit 
in under samrådstiden samt kommunens ställningstagande och förslag till förändring av 
planförslaget med anledning av synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande. Av 
granskningsutlåtande framgår vilka synpunkter som tillgodosetts samt vilka kommunen 
inte kunnat beakta och skälen till detta.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

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

Länsstyrelsen anser att kommunen har beaktat länsstyrelsens synpunkter efter samrådet 
i stora drag. Gällande skyfallsfrågan anser Länsstyrelsen att kommunen har kompletterat 
och arbetat in skyfallsåtgärder på plankartan och anser detta vara tillräckligt. Kvarvarande 
synpunkter berör artskydd och den häckfågelinventering som ska tas fram inför 
antagandet av planen samt markavvattning.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till   
 människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller  
 erosion

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Artskydd

Häckfågelinventering är inte genomförd, utan beräknas vara klar först till 
antagningsskedet. Länsstyrelsen vill påtala fördelen med att dylika utredningar färdigställs 
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i ett så tidigt skede som möjligt. Om utredningen visar att anpassningar behövs till 
förmån för en art, så blir detta svårare ju längre framskridet planarbetet är. Eftersom 
utredningen inte är klar kan Länsstyrelsen inte uttala sig om påverkan på fågel. 

Länsstyrelsen vill även informera om att vissa ändringar i artskyddsförordningen (AFO) 
har beslutats och kommer att träda i kraft den 1 oktober 2022. Ändringarna innebär viss 
skillnad i skyddet för vilda fåglar. I nuläget är alla inhemska, vilda fåglar strikt skyddade 
enligt 4 § AFO (dvs även deras fortplantningsområden och viloplatser). Detta ändras 
till skydd för bon och ett skydd mot störning. Störningar som saknar betydelse för att 
bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå ska 
dock inte längre omfattas av förbudet.

Markavvattning

Markavvattning definieras i 11 kap. 2 § miljöbalken. Hela västra Götaland omfattas av det 
generella förbudet mot markavvattning. Länsstyrelsen prövar om dispens från förbudet 
och tillstånd kan medges.

Det framgår inte av underlaget om det krävs åtgärder för att avvattna marken för att öka 
fastigheters lämplighet för bostadsbebyggelse. Delar av området beskrivs som relativt 
blött. Anläggande av ett avskärande dike för att skydda bebyggelsen mot tillrinnande 
vatten från angränsande område utgör sannolikt markavvattning.

Om markavvattning är en förutsättning för planens genomförande bör detta utredas 
i god tid och ansökan om dispens och tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen parallellt 
med planprocessen. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver beskriva och göra 
en bedömning om marken behöver avvattnas innan exploatering för att göra marken 
lämpligt att bebygga eller inte i planbeskrivningen.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen kring skyfallsfrågan.

Kommunen bedömer fortsatt att markavvattning inte är en förutsättning för planens 
genomförande. Ställningstagandet grundar sig i information från Naturvårdsverkets 
hemsida (https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-
verksamheter/markavvattning/). Under rubriken Dagvatten eller avloppsvatten går att läsa 
att diken som anlagts för att ta hand om dagvatten inte är markavvattningsdiken. Efter 
planens lagakraftvinnande ska kommunen dessutom utöka sitt verksamhetsområde 
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för dagvatten till att även innehålla planområdet. Eftersom att vatten inom ett 
verksamhetsområde är avloppsvatten innebär det att dagvattnet från planområdet ska 
hanteras enligt 9 kap. MB. Dagvatten som avleds och tas hand om genom öppna diken 
eller nedgrävda ledningar inom ett detaljplanerat området är således avloppsvatten vilket 
Naturvårdverket inte menar är markavvattning. Ett stycke om detta har även lagts till i 
planbeskrivningen

Kommunen har till antagande tagit fram en häckfågelinventering för planområdet. 
Inventering genomfördes under häckningstiden våren 2022 och visade på ett antal arter 
på platsen. Inventeringen har inte resulterat i att planens utformning förändrats till 
antagandet. Rapporten är en del av planens antagandehandlingar.  

Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har inga ytterligare synpunkter.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av 
Horn 2:51 och har inget att erinra.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Trafikverket
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av förslaget till detaljplan och 
Trafikverket har därmed ingen erinran.

Kommentarer
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Kommunen noterar informationen.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
• Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.
• Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området 
ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan som finns att ta del av 
på www.rtos.se/vagledningar.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Västtrafik
Hej!
Hej! Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för del av Horn 2:51, Dala. Mariestads kommuns 
diarienummer KS 2019/492.

Västtrafik har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, utöver de vi lämnade i 
samrådsskedet.

Kommentarer
Kommunen noterar informationen.

Yttrande 1
Har tidigare dvs 2022-01-30 svarat på dåvarande samrådsförfarande gällande ovanstående. 

Dock har jag något att tillägga i denna utgåva av detaljplanen. Det skulle vara mycket 
värdefullt om man kunde flytta tomtgränsen mot Klövervägen från nuvarande 40 m till 
60 m. Detta för att ge tomtägarna på klövervägen i stort sett samma utsikt mot ”skogen” 
som man haft sedan fastigheterna byggdes i mitten av 70-talet. Skogsutrymmet på andra 
sidan av de kommande fastigheterna är så stort, att det inte torde inverka på något 
negativt sätt. 

Kommentarer
Det föreslagna avståndet om 40 meter mellan befintlig fastighetsgräns på Klövervägen 
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och kvartersmarken på det nya området bedöms av kommunen som lämpligt. Dels 
eftersom naturmarken i stora drag kommer lämnas oförändrad och utsikten därmed 
kommer bevaras. Dels eftersom det nya området inte ska upplevas som en enklav utan 
vara en del av den sammanhållna bebyggelsen i sydvästra Mariestad. Mellan övriga kvarter 
i närområdet är avståndet liknande eller ännu mindre.

Yttrande 2
Hej!

Vi bor intill området där ni planerar att bygga bostäder och vill lämna våra synpunkter på 
detta.

Vi tycker det vore hemskt tråkigt om ni tar bort vår skog som är mycket välbesökt och 
uppskattad. Många av oss har valt att bo här av just den anledningen; närheten till skogen 
och lugnet det medför.
Ni skriver att detta kommer bli en grön stadsdel med närhet till naturen men för oss 
som bor här nu är det precis detta ni tar ifrån oss. Ni skriver också att ni ska lämna 
stora grönområden men så ser det inte ut på ritningen alls, då det handlar om ytterst få 
kvadratmeter som inte alls kommer att kännas som närhet till natur.

Det känns också väldigt tråkigt då detta kommer medföra att det blir betydligt mer 
trafikerat här, vilket gör att barnen som bor här inte får lika stor frihet att kunna cykla och 
leka.

På vinterhalvåret när barnen använder backen som pulkabacke så åker de ofta så pass 
långt ut som på vägen.

Det måste finnas andra områden bättre lämpade för denna bebyggelse, områden där färre 
människor drabbas än vad detta skulle innebära.
Snälla, låt vår skog få vara kvar.

Kommentarer
Kommunen har förståelse för innebörden av detaljplanen för närboende men samtidigt 
har kommunen ett behov av nya bostäder och behöver därmed möjliggöra nya områden 
för exploatering. Den tätortsnära naturmarken mellan Lekevi idrottsplats och Radbyn 
är utpekat för just detta ändamål i kommunens översiktsplan från 2018. Det aktuella 
planområdet om cirka åtta hektar har en exploatering (kvartersmark och gata) som 
uppgår till cirka fyra hektar vilket är en knapp tredjedel av det 15 hektar stora område 
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som pekats ut i översiktsplanen för exploatering. Väl tilltagna naturområden både i och 
utanför planen lämnas därmed orörda för att bibehålla den tätortsnära naturens kvalitéer, 
dels som funktion för friluftslivet och dels för att skapa ett hänsynsavstånd till befintliga 
bostäder i närområdet och Lekevi idrottsplats. 

Genom planläggning av gång- och cykelväg från området till det kommunala gång- 
och cykelvägnätet skapas förutsättningar för möjlighet till alternativa transporter till 
och från området. Ett genomförande av planen kommer oavsett detta generera ökade 
mängder trafik i området. Kommunen bedömer att varje hushåll i snitt kommer göra 5-6 
trafikrörelser per dag, vilket innebär en ökning med max 250-300 fordon per dag. Detta 
i sig inte antas påverka omgivningsbullret vid närmaste bostadsbyggnads fasad då det 
förväntas ligga minst fem dBA under riktvärdena från förordning (SFS 2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Den ökade trafikmängden får därmed anses låg. 





Datum: 2022-10-12 
Dnr: KS 2019/492 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planenheten 

August Eriksson 

Planarkitekt 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Beslut om granskning: Detaljplan för del av Horn 

2:51, Dala, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, 

Mariestads kommun ska antas. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, Ks § 6 att ge planenheten i uppdrag att 

ta fram förslag till detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun. 

Bakgrunden till planuppdraget var en fördjupad undersökning om området vid 

Lekevi kunde utvecklas med nya bostäder tillsammans med ett helhetsgrepp för 

utveckling av idrottsområdet.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya bostäder i enlighet 

med den inriktning som redovisas i översiktsplanen. Förslaget till detaljplan 

möjliggör cirka 50 nya bostäder i villor, par-, rad-, kedje- och flerbostadshus. 

Planområdet omfattar knappt nio hektar mark och är beläget i den sydvästra delen 

av Mariestad, cirka två kilometer från stadens centrum   

Ett förslag till detaljplan var föremål för granskning under perioden 22 juni 2022 

till 28 juli 2022. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande 

och utgör underlag för utformningen av antagandehandlingen.  

Antagandeförslaget har från granskningsskedet kompletterats med en 

fågelinventering, detta för att redovisa planens påverkan på fågellivet. Resultatet 

av fågelinventeringen har inte fått någon påverkan på utformningen av planen.  

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag 

(2010:900).  

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, 



Sida: 2 (2) 
 
 

utevistelse och lek. Vidare fungerar dom som spridningskorridorer för djur- och 

växtliv samt tillfälliga översvämningsytor vid skyfall. Planområdets lokalisering 

med närhet till centrum, skola med mera och ett i planen föreslaget utbyggt gång- 

och cykelnät 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 och kunna användas för utevistelse, 

rekreation med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har uppgått till cirka 450 000 kr och 

inkluderar ej personalkostnader på planenheten. Samtliga kostnader har hanterats 

inom planenhetens budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och 

byggnation sker kommer planenheten få intäkter i form av planavgifter, dessa är 

budgeterade till cirka 750 000 kr (2022 års prisnivå).   

Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-04 

Naturvärdesinventering Horn 2:51 

PM arkeologisk utredning 

Dagvattenutredning 

PM Skyfallsanalys 

PM Skyfallsplan 

Bulleranalys 

Fågelinventering 

 

Beslutet ska skickas till:  

Planarkitekt August Eriksson 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 173                                                   Dnr 2022/00253 

Motion om utvärdering av semesterperioden 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ett arbete med att utvärdera 
semesterperioden 2022 pågår redan inom berörda verksamheter. 

Reservation 

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

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, särskilt 
boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   

Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller ansvar 
för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 

Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna är 
viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års semesterperioder. Vidare 
är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka arbetsuppgifter som kan utföras på annat 
sätt eller andar utförare för att frigöra tid för personalen i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg av god 
kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en hållbar 
arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 
semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt material 
inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta i 
Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. Personal som 
får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på verksamheternas resurser. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Johan Abrahamsson (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 § 276/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-04 

Protokollsutdrag - Un § 81/22 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20 

  

Expedieras till: 
(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 

(Motionären) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-10-04 
Dnr: KS 2022/00253   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om utvärdering av semesterperioden 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ett arbete med att utvärdera 
semesterperioden 2022 pågår redan inom berörda verksamheter. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, 
särskilt boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   
 
Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller 
ansvar för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 
 
Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna 
är viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års 
semesterperioder. Vidare är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras på annat sätt eller andar utförare för att frigöra 
tid för personalen i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg 
av god kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en 
hållbar arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 
semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt 
material inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta 
i Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. 
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Personal som får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på 
verksamheternas resurser. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-04 
 
Protokollsutdrag - Un § 81/22 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 
 
Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Motionären 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Anette Karlsson 
Tf. avdelningschef Selma Bandic  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 276                                                   Dnr 2022/00253 

Motion om utvärdering av semesterperioden 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Ett arbete med att utvärdera 
semesterperioden 2022 pågår redan inom berörda verksamheter. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, särskilt 
boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   

Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller ansvar 
för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 

Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna är 
viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års semesterperioder. Vidare 
är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka arbetsuppgifter som kan utföras på annat 
sätt eller andar utförare för att frigöra tid för personalen i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg av god 
kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en hållbar 
arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 
semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt material 
inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta i 
Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. Personal som 
får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på verksamheternas resurser. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-04 

Protokollsutdrag - Un § 81/22 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Äldre- och omsorgschef, Annelie Åberg) 

(Motionären) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-07  
Dnr: 2022/00090   

Sida: 1 (2) 
 

 

  

 

 Äldre- och omsorgsförvaltningen 
Äldreomsorg  
Selma Bandic 
Tf. avdelningschef 
 
 

Socialnämnden 

 

Svar på motion angående utvärdering av 
semesterperioden 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att en 
utvärdering efter semesterperioderna 2022 ska genomföras inom 
förvaltningarna i enlighet med tjänstemannaförslag. 
 
Vidare beslutar socialnämnden att uppdra till förvaltningschef att särskilt utreda 
vilka olika arbetsuppgifter som kan utföras på annat sätt eller av andra utförare 
eller verksamheter.   
 
Därmed anses motionen besvarad.            

Bakgrund 
Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, 
särskilt boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   
 
Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller 
ansvar för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 
 
Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna 
är viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års 
semesterperioder. Vidare är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras på annat sätt eller andar utförare för att frigöra 
tid för personalen i verksamheterna. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 
Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg 
av god kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en 
hållbar arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt 
material inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta 
i Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. 
Personal som får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på 
verksamheternas resurser.   

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 
 
Svar på motion, upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-08-24 
 
Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20         
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Anette Karlsson 
Tf. avdelningschef Selma Bandic  
 





 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialnämnden 

Sn § 81                                                   Dnr 2022/00090  

Svar på motion angående utvärdering av semesterperioden 
2022 

  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att en 
utvärdering efter semesterperioderna 2022 ska genomföras inom 
förvaltningarna i enlighet med tjänstemannaförslag.       

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att en utvärdering ska göras av semesterperioden inom hemtjänst, 
särskilt boende och funktionsstöd, där både personal och brukare tillfrågas.   
 
Vidare föreslås att utreda möjligheten att hitta andra lösningar när det gäller 
ansvar för vissa arbetsuppgifter, som exempelvis tvätt och inköp, ses över. 
 
Det är förvaltningarnas uppfattning att en utvärdering efter semesterperioderna 
är viktig för att kunna ta med de erfarenheterna inför nästa års 
semesterperioder. Vidare är det av stor vikt att fortsätta utreda vilka 
arbetsuppgifter som kan utföras på annat sätt eller andar utförare för att frigöra 
tid för personalen i verksamheterna. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Verksamheten ser ingen påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Det är av största vikt att verksamheterna kan upprätthålla en vård och omsorg 
av god kvalitet, även under semesterperioderna. Arbetsgivarens ansvar för en 
hållbar arbetssituation och arbetsmiljö upphör inte för att det blir sommar och 
semesterperiod. En uppföljning av hur sommaren fungerat kan ge värdefullt 
material inför planeringen av kommande semesterperioder.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att säkerställa att kommunens resurser används på bästa möjliga sätt är en god 
ekonomisk hushållning. Det är vidare av största vikt att vikarier väljer att arbeta 
i Mariestads kommun, inte minst för att minska antalet övertidstimmar. 
Personal som får bryta sin semester eller arbeta övertid är att tära på 
verksamheternas resurser.   

 



 

Socialnämnden sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Richard Thorell (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget.        

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-09-07 

Svar på motion, upprättad av tf. avdelningschef Selma Bandic, 2022-08-24 

Motion från Marie Engström Rosengren (V), inkommen 2022-06-20       

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Annelie Åberg 
Avdelningschef Anette Karlsson 
Tf. avdelningschef Selma Bandic 
 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 175                                                   Dnr 2022/00335 

Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för år 2022 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk omsorg. 
Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt fastställt belopp per 
dagbarnvårdare. 

Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. 
Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild verksamhet ska även 
gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk omsorg ska bestämmas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Det föreslagna bidraget utgår från kommunens 
kostnader per barn inklusive personalkostnader och övriga omkostnader såsom mat, 
material, lokaler. Utöver detta en kompensation för administration med en procent 
av grundbeloppet. 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  

   



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 263/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 

Protokollsutdrag Un § 126/22 

Utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-25 

  

Expedieras till: 
(Utbildningschef, Maria Appelgren) 
(Skoljurist, Maria Helgée) 

(Ekonom, Marcus Fougner) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-29 
Dnr: KS 2022/00335   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman 
för år 2022 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk 
omsorg. Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt 
fastställt belopp per dagbarnvårdare. 
 
Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg. Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående 
pedagogisk omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild 
verksamhet ska även gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk 
omsorg ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Det 
föreslagna bidraget utgår från kommunens kostnader per barn inklusive 
personalkostnader och övriga omkostnader såsom mat, material, lokaler. Utöver 
detta en kompensation för administration med en procent av grundbeloppet. 

 
 
 

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  

   



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att fastställt bidrag följer avsikten med att 
tillgodose en likvärdig utbildning för alla barn utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 
 
Protokollsutdrag Un § 126/22 
 
Utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-25 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
Chef förskola och pedagogisk omsorg, Annica Henrysson 
Skoljurist, Maria Helgée 
Ekonom, Marcus Fougner  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 263                                                   Dnr 2022/00335 

Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för år 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022. 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk omsorg. 
Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt fastställt belopp per 
dagbarnvårdare. 

Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. 
Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild verksamhet ska även 
gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk omsorg ska bestämmas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Det föreslagna bidraget utgår från kommunens 
kostnader per barn inklusive personalkostnader och övriga omkostnader såsom mat, 
material, lokaler. Utöver detta en kompensation för administration med en procent 
av grundbeloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning ur 
miljömässig 
dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att fastställt bidrag följer avsikten med att tillgodose en 
likvärdig utbildning för alla barn utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 

Protokollsutdrag Un § 126/22 

Utbildningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-25 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Utbildningschef, Maria Appelgren) 

(Skoljurist, Maria Helgée) 

(Ekonom, Marcus Fougner) 



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Utbildningsnämnden 

UN § 126                                                   Dnr 2022/00137  

Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för år 
2022 

  

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa bidrag för 
pedagogisk omsorg 2022 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 
förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             
De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk 
omsorg. Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt 
fastställt belopp per dagbarnvårdare. 

Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk 
omsorg. Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående 
pedagogisk omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild 
verksamhet ska även gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk 
omsorg ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelningen av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Det 
föreslagna bidraget utgår från kommunens kostnader per barn inklusive 
personalkostnader och övriga omkostnader såsom mat, material, lokaler. Utöver 
detta en kompensation för administration med en procent av grundbeloppet. 

 

 

 

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  



 

Utbildningsnämnden 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts § 126 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att fastställt bidrag följer avsikten med att 
tillgodose en likvärdig utbildning för alla barn utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån denna dimension.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförandes förslag är att utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
besluta fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022. Nämnden beslutar enligt 
förslaget.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse "Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för år 2022" 
upprättad av chef förskola och pedagogisk omsorg, skoljurist, ekonom och 
utbildningschef."  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige 
Chef förskola och pedagogisk omsorg Annica Henrysson 
Skoljurist Maria Helgée 
Ekonom Marcus Fougner 

 



Datum: 2022-08-25 
Dnr: Un 2022/137  

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

 
Utbildningsförvaltningen 
Avdelning förskola och pedagogisk 
omsorg 

 Utbildningsnämnden 
 

 

 

 

Bidrag pedagogisk omsorg 2022 fristående 

huvudmän 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa bidrag för pedagogisk omsorg 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden beslutade den 29 oktober 2014, Un § 155, föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för resursfördelningsmodell för 

förskoleverksamhet och för resursfördelningsmodell för grundskola F-9.                             

De framtagna riktlinjerna för resursfördelning har inte omfattat pedagogisk 

omsorg. Kommunal pedagogisk omsorg finansieras via anslag, ett årligt fastställt 

belopp per dagbarnvårdare. 

Det har inkommit en ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk 

omsorg. Det innebär att kommunen måste fastställa ett bidrag för fristående 

pedagogisk omsorg. Principen om lika villkor för kommunal och enskild 

verksamhet ska även gälla för pedagogisk omsorg. Bidraget till pedagogisk omsorg 

ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen 

av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Det föreslagna 

Grundbelopp per barn för 
barn på fristående 
pedagogisk omsorg 1-2 år 3-5 år 

Grundbelopp 
                                                          

127 518 kr            112 793 kr  

Administration  (1% påslag) 
                                                              

1 275 kr                1 128 kr  

Momskompensation (6% 
påslag) 

                                                              
7 728 kr                6 835 kr  

Föräldraavgifter 
                                                          

-11 198 kr            -11 198 kr 

Totalt grundbelopp per 
barn inkl. administration 
och momskompensation 

                                                          
125 323 kr            109 558 kr  

   



Sida: 2 (2) 
 
 

bidraget utgår från kommunens kostnader per barn inklusive personalkostnader 

och övriga omkostnader såsom mat, material, lokaler. Utöver detta en 

kompensation för administration med en procent av grundbeloppet. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Utbildningsförvaltningen bedömer att fastställt bidrag följer avsikten med att 

tillgodose en likvärdig utbildning för alla barn utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utbildningsförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension.  

Underlag för beslut 

Bidrag pedagogisk omsorg 2022 fristående huvudmän. 

 

Annica Henrysson Marcus Fougner Maria Appelgren 

chef förskola och samordnare ekonomi utbildningschef 

pedagogisk omsorg 

 

Beslutet ska skickas till: 

Chef förskola och pedagogisk omsorg 

Samordnare ekonomi 

Utbildningschef 

C-företaget  

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 176                                                   Dnr 2022/00222 

Gemensamma avfallsföreskrifter Avfall & Återvinning Skaraborg 
(AÅS) 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar förslaget till gemensamma avfallsföreskrifter. 

Bakgrund 

Ett förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 
Skaraborg (A&ÅS) samtliga medlemskommuner har utarbetats i samarbetet mellan 
A&ÅS och medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förslaget har därefter ställts 
ut. Ett antal synpunkter har inkommit under utställningstiden. 

I juli 2022, efter att utkastet till förskrifter tagits fram, ändrades lagstiftningen så att 
insamlingsansvaret för förpackningar kommer överföras från producenterna till 
kommunerna, vilket i praktiken innebär A&ÅS. Förslaget till föreskrifter innehåller 
därför nedanstående förändring.  

På de ställen där det står: ....om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar ...  

Ändras det till: ...från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar....  

Då det rör sig om en lagändring, och inriktningen stått med i förslaget, bedöms 
förändringen inte vara av sådan karaktär att ny utställning behöver ske. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet överlämnades utan förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 264/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 

Protokollsutdrag A&ÅS § 45/22 

Förslag på avfallsföreskrifter 

Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 

Kungörelse utställning avfallsföreskrifter 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Miljö- och byggnadsnämnden) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-09-29 
Dnr: KS 2022/00222   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Gemensamma avfallsföreskrifter Avfall & 
Återvinning Skaraborg (AÅS) 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till gemensamma avfallsföreskrifter. 

Bakgrund 

Ett förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 
Skaraborg (A&ÅS) samtliga medlemskommuner har utarbetats i samarbetet 
mellan A&ÅS och medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förslaget har 
därefter ställts ut. Ett antal synpunkter har inkommit under utställningstiden. 
 
I juli 2022, efter att utkastet till förskrifter tagits fram, ändrades lagstiftningen så 
att insamlingsansvaret för förpackningar kommer överföras från producenterna 
till kommunerna, vilket i praktiken innebär A&ÅS. Förslaget till föreskrifter 
innehåller därför nedanstående förändring.  
 
På de ställen där det står: ....om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar ...  
 
Ändras det till: ...från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar....  
 
Då det rör sig om en lagändring, och inriktningen stått med i förslaget, bedöms 
förändringen inte vara av sådan karaktär att ny utställning behöver ske.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 
Protokollsutdrag A&ÅS § 45/22 
Förslag på avfallsföreskrifter 
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 
Kungörelse utställning avfallsföreskrifter 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   



 

  Sida 
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Expedieras till: 
Tf miljö- och byggnadschef, Pia Ekström  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 264                                                   Dnr 2022/00222 

Gemensamma avfallsföreskrifter Avfall & Återvinning Skaraborg 
(AÅS) 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Bakgrund 

Ett förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning 
Skaraborg (A&ÅS) samtliga medlemskommuner har utarbetats i samarbetet mellan 
A&ÅS och medlemskommunernas miljöförvaltningar. Förslaget har därefter ställts 
ut. Ett antal synpunkter har inkommit under utställningstiden. 

I juli 2022, efter att utkastet till förskrifter tagits fram, ändrades lagstiftningen så att 
insamlingsansvaret för förpackningar kommer överföras från producenterna till 
kommunerna, vilket i praktiken innebär A&ÅS. Förslaget till föreskrifter innehåller 
därför nedanstående förändring.  

På de ställen där det står: ....om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar ...  

Ändras det till: ...från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar....  

Då det rör sig om en lagändring, och inriktningen stått med i förslaget, bedöms 
förändringen inte vara av sådan karaktär att ny utställning behöver ske.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-29 

Protokollsutdrag A&ÅS § 45/22 

Förslag på avfallsföreskrifter 

Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 

Kungörelse utställning avfallsföreskrifter 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 

(Tf. miljö- och byggnadschef, Pia Ekström) 

(Miljöinspektör, Åsa Lindblad) 

(Avfall & Återvinning Skaraborg) 





Förslag till  
Avfallsföreskrifter 
för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 

Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Gäller när samtliga ovanstående kommuner antagit föreskrifterna 

Gäller tidigast från 1 januari 2023 
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Inledande bestämmelser 

Bemyndigande 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41§§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2§§ 

avfallsförordningen (2020:614) meddelar respektive kommuns kommunfullmäktige 

dessa föreskrifter för avfallshantering i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

Tillämpliga föreskrifter 

2 § För avfallsförbundets avfallshantering gäller  

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614), 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och 

plan- och bygglagen (2010:900). 

• andra författningar såsom t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU:s förordningar 

såsom tex animaliska biproduktförordningen. 

 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa avfallsföreskrifter. 

Avfallsförbundet, miljönämnden och VA-verksamheten får meddela anvisningar till 

dessa föreskrifter. 

Definitioner 

3 § Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid 

gällande definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken. Hänvisning till dessa samt i övrigt använda begrepp i dessa 

föreskrifter finns i bilaga 1. 
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Ansvar för avfall, information och tillsyn 

4 § Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt utifrån avfallets egenskaper och på ett 

sådant sätt att ett hållbart cirkulärt omhändertagande; återbruk och återvinning i 

giftfria system, främjas och att avfall inte skräpar ned. Omhändertagandet får inte 

orsaka skador på människor eller natur. Ansvaret är fördelat på: 

 

• Innehavare av hushållsavfall och förpackningar: den som ger upphov till hushållsavfall 

eller förpackningar har ansvar för att sortera och lämna det enligt gällande nationella 

lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet med dessa föreskrifter och 

anvisningar meddelade till dessa föreskrifter. 

• Fastighetsinnehavare är skyldig att, hos avfallsförbundet, beställa hämtning och 

tömning av hushållsavfall. Detta gäller även, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, för förpackningar. Fastighetsinnehavare ansvarar för att teckna 

abonnemang i tillräcklig omfattning för insamling och sortering. Fastighetsinnehavare 

ansvarar även för att, vid behov, ansöka om undantag enligt dessa föreskrifter. 

Fastighetsinnehavare ansvarar för innehåll och kvalitet på avlämnat avfall och ska 

informera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering samt tillse att reglerna följs.  

• Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret som reglerats i miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter. För att främja ett hållbart cirkulärt 

omhändertagande samt för att motverka att avfall skräpar ned och andra olägenheter 

ska avfallsförbundet aktivt arbeta med att dessa föreskrifter följs. 

• Producenterna ansvarar för respektive produktgrupp med producentansvar. Ansvar för 

tömning, hämtning, mottagning samt behandling av olika produktgrupper regleras i 

gällande nationell lagstiftning.  

• Innehavare av verksamhetavfall: Avfallsinnehavaren ansvarar själv för att avfallet 

hanteras och omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler. Verksamhetsavfall 

utgörs av olika typer av verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall som 
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uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala 

renhållningssansvaret.  

5 § Avfallsförbundet har ansvar för det hushållsavfall som uppkommer inom 

avfallsförbunds medlemskommuner. Hämtning av hushållsavfall och tömning av 

enskilda avloppsanläggningar utförs av renhållaren. 

6 § Miljönämnden utför tillsynen över avfallshanteringen i enlighet med 15 kap. miljöbalken 

med tillhörande förordningar och föreskrifter, samt i enlighet med dessa föreskrifter. 

Kontroll av efterlevnad av dessa föreskrifter utförs även av avfallsförbundet och VA-

verksamheten.  

Ansvar för betalning 

7 § Avgift ska betalas i enighet med fastställd avfallstaxa. Ansvar för betalning framgår av 

avfallstaxan. 

 

Hushållsavfall och avfall med producentansvar 

Sortering av hushållsavfall och avfall med producentansvar 

8 § Avfallsinnehavare ska sortera hushållsavfall och avfall med producentansvar enligt 

nedan. De olika avfallsslagen ska hållas skilda från varandra. 

• Olika typer av farligt avfall  

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Olika typer av förpackningar 

o Olika typer av elavfall, batterier och ljuskällor 

o Pantflaskor och -burkar 
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• Matavfall 

I det fall gällande lagstiftning tillåter frivillig utsortering av matavfall avser detta enbart 

fastighetsinnehavare som valt att sortera matavfall. Medgivande om utsortering kan 

återkallas om sorteringen är bristfällig vad gäller kvalitet och/eller mängd.  

• Returpapper (tidningar) 

• Olika typer av grovavfall samt olika typer av återvinningsbart avfall från hushåll 

• Olika typer av bygg- och rivningsavfall som uppkommer i icke-yrkesmässig verksamhet 

• Olika typer av trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från enskilda avlopp 

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av avfallsförbund kan bli 

föremål för utsortering. 

Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som smittförande avfall eller annat typ av avfall 

som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och 

omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt andra gällande regelverk inom 

smittskyddsområdet. 

9 § Utsorterade avfallsslag med kommunalt insamlingsansvar lämnas i särskild ordning vid 

fastigheten, vid gällande mottagningsplats för avfall med producentansvar, till en 

återvinningscentral eller till annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 

människors hälsa och miljön inte uppstår. 

10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa att sortering sker och att avfallsslag hålls åtskilda i 

enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar från avfallsförbundet. Avfallet ska 

överlämnas till avfallsförbund, renhållare respektive producent. 
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11 §  Avfallsförbundet får meddela anvisningar om sortering och mottagningsplats för det 

avfall som avfallsförbundet ansvarar för. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall och förpackningar 

12 § Hushållsavfall och, från det datum som regleras i nationell lagstiftning, förpackningar 

ska lämnas i därför avsedd behållare till avfallsförbundet via dess renhållare eller till 

plats som anvisats av avfallsförbundet. 

Fastighet eller enskild avloppsanläggning som utgår ur det 

kommunala renhållningsansvaret  

13 § En fastighetsinnehavare kan efter beslut om ändrad användning, erhållet rivningslov 

eller förändrad taxering som innebär att bostaden inte längre ska eller kan användas för 

bostadsändamål, begära att en fastighet med en eller flera bostadsbyggnader ska utgå 

ur det kommunala renhållningsansvaret. En sådan begäran ska skickas till 

avfallsförbundet.  

Avfallsförbundet tar bort fastigheten från registret först efter att sådan begäran erhållits 

och godkänts. Faktureringen av förekommande avgifter i enlighet med avfallstaxan 

upphör först efter att en fastighet tagits bort ur registret. 

14 § Fastighetsinnehavare till enskild avloppsanläggning vars anläggning via beslut av 

miljönämnden tagits ur bruk, belagts med förbud av miljönämnden eller som inte 

längre ska användas till följd av att fastigheten kopplats till det kommunala 

avloppsnätet, eller annan av miljönämnden godkänd avloppsanläggning, ska meddela 

avfallsförbundet om att anläggningen tagits ur bruk.  

Sluttömning av anläggningen ska ske innan den slutligt tas ur bruk. 

Fastighetsinnehavaren beställer sluttömning hos renhållaren.  

Tömning av det enskilda avloppet upphör först efter att avfallsförbundet fått 

meddelande om att sluttömning skett. Meddelandet om att anläggningen tagits ur bruk 

ska på avfallsförbundets begäran styrkas med relevanta handlingar. 
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Byte av storlek på behållare samt delad eller gemensam 

behållare 

15 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot annan av avfallsförbundet godkänd 

behållarstorlek får ske om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, 

sortering och vikt kan beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår. 

16 § Två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter kan efter ansökan hos 

avfallsförbundet medges rätt att dela kärl under förutsättning att bestämmelserna i 

dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, sortering och vikt kan beaktas och att olägenheter 

för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vid sådan ansökan ska en av 

fastighetsinnehavarna förbinda sig att ta på sig ansvaret som fastighetsinnehavare, i 

enlighet med 4§, för bägge fastighetsinnehavare. 

Delat kärl för två fastighetsinnehavare med bostäder på närliggande tomter är inte 

tillåten i områden med gemensamma avfallsbehållare. Ansvar för betalning samt 

tillåten behållarstorlek framgår av avfallstaxan. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas, 

förutsättningarna för medgivandet inte längre är uppfyllda eller om dessa föreskrifter 

inte följs.  

17 § Avfallsförbundet kan besluta om gemensam avfallsbehållare till ett avgränsat antal 

hushåll inom ett geografiskt område.  

Emballering, fyllnadsgrad och vikt 

18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd.  

Avfall som läggs i behållare ska vara förpackat i påse eller paket av lämpligt material 

och storlek. Avfallet ska vara väl förslutet i påsen eller paketet så att avfallet inte kan 

spridas och i övrigt är skyddat så att det inte orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller 
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annan olägenhet. Aska, damm och liknande ska hanteras och emballeras på ett sådant 

sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar genom att t ex fatta eld eller damma. 

Latrinkärl, ska innan de ställs ut för hämtning, vara förslutna och rengjorda på utsidan.  

Matavfall ska förpackas i särskilt avsedd påse som tillhandahålls eller anvisas av 

avfallsförbundet. Annan förpackning får inte användas. I hushållet ska särskild 

ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av avfallsförbundet för påsen 

användas.  

Avfallsförbundet får meddela anvisningar för påsar, säckar och hållare för matavfall.  

Avfallsförbundet få meddela anvisningar för matavfall i flerbostadshus, restauranger, 

storhushåll och liknande. 

19 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och behållarens lock ska vara 

tillslutet. 

Behållare får inte vara så tung att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.  

Behållaren ska genom fastighetsinnehavarens försorg stå upprätt och placeras så att 

den inte orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsinnehavaren ska 

omgående åtgärda nedskräpning på hämtningsplatsen.  

20 § Glödande eller självantändande avfall får inte lämnas i behållare. Glödande avfall får 

inte heller lämnas på återvinningscentral.  

21 § Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska buntas eller 

förpackas på lämpligt sätt. Grovavfallet ska förses med märkning som klargör att det är 

fråga om grovavfall och ska inför hämtning vara sorterad i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar. 

22 § Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll när den lämnas på 

återvinningscentral eller annan mottagningsplats som anvisats av avfallsförbundet. 
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23 § Avfallsförbundet får meddela ytterligare anvisningar kring emballering, fyllnadsgrad, 

vikt samt platser för tömning, hämtning och mottagning av olika typer av hushållsavfall 

och, om så regleras i nationell lagstiftning, förpackningar.  

Anskaffande, underhåll och placering av behållare 

24 § Kärl och container ägs av avfallsförbundet. Kärl och containrar tillhandahålls genom 

renhållaren.  

Fastighetsinnehavaren äger underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 

utformning, märkning, placering, erforderlig service och underhåll i enlighet med 

avfallsförbundets anvisningar för underjordsbehållare. Fastighetsinnehavaren svarar 

även för, vid behov, utbyte av underjordsbehållare. 

Fastighetsinnehavarens övrigt befintliga ägande av container, kärl och liknande kan i 

undantagsfall tillåtas under en övergångsperiod som i varje enskilt fall fastställs av 

avfallsförbundet. Fastighetsinnehavaren ansvarar för erforderligt underhåll. 

Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och 

storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i avfallstaxan och i 

anvisningar från avfallsförbundet. Detsamma gäller för säckar för annat avfall och kärl 

för latrin.  

Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, installerar och underhåller övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering.  

Utrustning och utrymmen ska vara utformade för sitt ändamål. Såväl behållare som de 

inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 

installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för 

olycksfall minimeras. 

Avfallsförbundet ersätter inte normalt slitage och skador som uppstår i samband med 

tömning eller hämtning. 
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Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring anskaffande, utformning av behållare 

och annan utrustning, utrymme för avfallshantering och behållarstorlekar.  

25 § Användande av andra typer av behållare och utrustning än de som tillhandahålls av 

eller anvisats av avfallsförbundet får endast ske i undantagsfall och först efter skriftligt 

godkännande av avfallsförbundet.  

26 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och 

tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.  

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i 

avfallsförbundets renhållningssystem kan ske och så att tömning eller hämtning 

underlättas. Behållare ska placeras så att de kan tömmas med sidlastande fordon där 

sådan används, baklastande fordon där sådan används och kranbil där sådan används. 

Avfallsförbundet får besluta att fastighetsinnehavaren ska placera behållaren på 

motsatt sida av väg.  

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare.  

27 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför 

tömningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför 

tömning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

28 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömnings- eller 

hämtningsarbetet ska utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska vid 

begäran om tömning eller hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan 

anmodan meddelas till renhållaren. 

Anläggande, underhåll och placering av enskilda avlopp 

29 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, bekostar, anlägger och underhåller enskilda avlopp 

och tillhörande anläggningsdelar. Dessa ska vara tillgängliga och ges service i form av 

återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom 

buller, lukt och dylikt.  
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30 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 

anläggning från skador vid tömning. Avfallsförbundet ersätter inte slitage och skador 

som normalt uppstår i samband med tömningen. 

31 § Manluckor, lock, nivågivare mm till enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

ska vara utformade och lätt tillgängliga så att tömning kan ske utan att 

arbetsmiljöproblem uppstår. Manluckor, lock mm får inte vara övertäckta eller vara 

fastfrusna när tömning ska ske. Avloppsanläggningen och dess delar ska vara tillslutna 

på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsordningar som behövs med hänsyn 

till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. Fastighetsinnehavare ska vid behov 

montera anordning på lock eller manlucka för att underlätta öppning och stängning.  

32 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att enskilda avlopp och tillhörande anläggningsdelar 

är tydligt markerade. Vid risk för förväxling med andra installationer ska markeringen 

vara särskilt tydlig.  

33 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fosforfällor, som kräver byte av filtermaterial, 

placeras så att det kan hämtas/tömmas med de fordon som används. Filtermaterial i 

lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Innan hämtning/ 

tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda fosforfällan så att hämtning eller tömning 

kan ske med det fordon som används. Alternativt kan fastighetsinnehavaren inför 

hämtning placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare till plats som kan 

hämtas med hämtningsfordon utrustad med kran.  

Efter hämtning eller tömning av uttjänt filtermaterial ska fastighetsinnehavaren 

kontrollera och vidta de åtgärder som krävs för att säkra fosforfällans fortsatta funktion. 

Avfallsförbundet får meddela anvisningar kring avstånd till tömnings- eller 

hämtningsfordon, storlek och vikt på behållare etcetera. 

34§ Fastighetsinnehavaren ska utan anmaning, till renhållaren, tillhandahålla 

tömningsanvisningar för minireningsverk, fosforfällor eller andra anläggningsdelar som 

kräver särskild hänsyn i samband med tömning.  
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35 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där tömningsarbetet ska 

utföras. Nycklar, koder till portar och grindar och liknande ska lämnas till renhållaren. 

Ändringar ska utan anmodan meddelas till renhållaren. 

36 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om utformning, överlämnande av 

tömningsanvisningar och placering för enskilda avlopp och tillhörande 

anläggningsdelar.  

Transportvägar 

37 § Tömning och hämtning av hushållsavfall och, om så regleras i nationell lagstiftning, 

förpackningar sker normalt vid tomt- eller fastighetsgränsen alternativt vid en av 

fastighetsinnehavaren anordnad annan plats efter avfallsförbundets godkännande.  

Behållare och enskilda avlopp med tillhörande anläggningsdelar ska placeras så att 

hämtning och tömning kan ske på ett arbetsmiljösäkert sätt.  

Placeringen ska vara sådan att backning, utöver normalt vändnings- och 

tömningsarbete, inte behöver ske. Placeringen vid skolor, förskolor, äldreboenden och 

liknande ska utföras med särskild omsorg för undvikande av olyckor. 

38 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till tömnings- och 

hämtningsplatsen hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför tömning eller hämtning 

ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som 

utnyttjas vid tömning och hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick 

att den, vid varje tömnings- eller hämtningstillfälle, är farbar för de fordon som används 

i tömnings- eller hämtningsområdet.  

Avfallsförbundet beslutar i varje enskilt fall om vägens farbarhet. Bedömningen 

omfattar även farbarhet på broar, färjor och liknande. Om avfallsförbundet finner att 

vägen inte är farbar väg ska fastighetsinnehavaren placera behållaren på plats, 

respektive ordna en lösning för tömning av enskild avloppsanläggning, som kan 

godkännas av avfallsförbundet.  
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Erforderlig vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till sista tömningsplats- och 

hämtningsplats på respektive väg. Avfallsförbundet bedömer i varje enskilt fall om 

kravet på erforderlig vändmöjlighet är uppfyllt.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för skador på transportvägen som uppkommer vid 

tömning och hämtning samt för skador på tömnings eller hämtningsfordon som 

uppkommer till följd av brister i väghållningen. 

39 § Avfallsförbundet får meddela anvisningar om transportvägar och utformning av 

vändplatser.  

Åtgärder om inte avfallsföreskrifter följs 

40 § Behållare som är överfull, för tung eller som innehåller otillåtet eller dåligt emballerat 

avfall töms eller hämtas inte. I sådana fall räknas avfallsförbundets skyldighet till 

borttransport som fullgjord och fastighetsinnehavaren underrättas om varför tömning 

eller hämtning inte utförts. Fastighetsinnehavaren ska rätta felen.  

41 § Avfallsförbundets skyldighet till borttransport räknas som fullgjord även om behållaren, 

slamavskiljaren etcetera, vid tömnings- eller hämtningstillfället inte varit tillgänglig. I 

det fall fastighetsinnehavaren vid upprepad otillgänglighet, och efter avfallsförbundets 

anmodan om åtgärd och efterföljande påminnelse ändå inte åtgärdat bristen 

överlämnas ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning utifrån risk för 

påverkan på människors hälsa och miljön. 

42 § Avfallet hämtas efter fastighetsinnehavarens rättelseåtgärder antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning. 

Tömnings- och hämtningsområde 

43 § Avfallsförbundets medlemskommuner utgör ett tömnings- och hämtningsområde. 

Tömnings- eller hämtningsintervall 

44 § Ordinarie tömning av matavfall och restavfall sker enligt nedanstående:   



Förslag till beslut 
 

15 (27) 

 

• Matavfall töms minst varannan vecka 

• Restavfall, i de fall att matavfall sorterats bort, töms minst var fjärde vecka. 

• Restavfall, i de fall matavfall inte sorterats bort, töms minst varannan vecka. 

Intervall för tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med godkänd varmkompost 

likställs med tömning av restavfall för fastighetsinnehavare med insamling av matavfall. 

I övrigt gäller de behållarstorlekar och intervall för olika kundgrupper som regleras i 

gällande avfallstaxa. 

45 § Ordinarie tömning av förpackningar, från det datum som regleras i nationell 

lagstiftning, sker enligt nedanstående:  

• Förpackningar töms vid bostäder i den omfattning som regleras i gällande avfallstaxa. 

Detsamma gäller för verksamheter samförlagda med bostäder. 

Såvida inte den nationella lagstiftningen reglerat något annat, ska förpackningar från 

andra verksamheter tömmas/hämtas eller lämnas till producenterna i enlighet med 

deras ansvar och instruktion.  

46 § Hämtning av latrin sker med nedan angivna intervall: 

a. Permanentbostäder i småhus:  

Hämtning av latrin minst sex gånger per år, i den ordning som avfallsförbundet 

fastställer. 

b. Icke permanentbostäder i fritidshus, koloniområden och fritidsanläggningar: Hämtning 

av latrin minst två gånger per säsong, i den ordning som avfallsförbundet fastställer. 

47 § Tömning av slam och annat avfall från enskilda avloppsanläggningar sker enligt nedan:  

a. Slamavskiljare med toalettanslutning:  

Tömning en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren vid behov beställa ytterligare 

tömning för att upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 
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b. Slamavskiljare utan toalettanslutning:  

Tömning normalt en gång vart tredje år eller med annat intervall som beslutas av 

miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa 

tömning vart tredje år och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion hos slamavskiljaren. 

c. Sluten tank, minireningsverk och liknande:  

Tömning minst en gång per år eller med annat intervall som beslutas av miljönämnden. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning enligt 

ovanstående intervall och därutöver vid behov beställa ytterligare tömning för att 

upprätthålla en god funktion i anläggningen. Avfallsförbundet har rätt att schemalägga 

tömningen.  

d. Fosforfällor:  

Hämtning eller tömning av avfall i det intervall som anvisats av tillverkaren eller enligt 

beslut av miljönämnden. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren i 

erforderlig omfattning beställa hämtning eller tömning för att upprätta god funktion 

hos fosforfällan.  

48 § Hämtning av annat hushållsavfall sker enligt nedan: 

a. Grovavfall:  

Fastighetsinnehavare som väljer att inte lämna grovavfall till av avfallsförbundet 

anvisad plats kan beställa särskild hämtning av grovavfall i enlighet med gällande 

avfallstaxa och anvisningar från avfallsförbundet.  

b. Annat hushållsavfall som enligt gällande lagstiftning och föreskrifter ska samlas in av 

avfallsförbundet:  

Hämtning sker i enlighet med gällande avfallstaxa och anvisningar från 

avfallsförbundet.   
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Särskilt om avfall från verksamheter 

Sortering av annat avfall än hushållsavfall 

49 § Annat avfall än hushållsavfall ska hållas skilt från hushållsavfall, detta utgörs bland 

annat av:  

• Olika typer av verksamhetsavfall 

• Olika typer av verksamhetsavfall som utgör farligt avfall inklusive 

smittförande avfall från äldreboende, vårdinrättningar och liknande 

• Olika typer av avfall med producentansvar 

• Före detta livsmedel 

• Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig bygg-, rivning- och 

renoveringsverksamhet.  

Fettavskiljare 

50 § Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år. Tömning ska därutöver, i det fall 

fettavskiljaren inte är kopplad till det kommunala ledningsnätet, tömmas i enlighet 

anvisningar från den mottagande anläggningen. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hos renhållaren beställa tömning i den 

omfattning som krävs för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 

Avfallsförbundet har rätt att schemalägga tömningen. I övrigt gäller samma regler för 

fettavskiljare som för enskilda avloppsanläggningar. 

VA-verksamheten får meddela anvisningar kring vad som avses med god funktion 

utifrån att motverka utsläpp från fettavskiljaren till avloppsnätet. 

Uppgiftsskyldighet 

51 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet, som ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall, ska på begäran av avfallsförbundet, miljönämnd och eller annan 
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kommunal instans lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd, 

hantering med mera som behövs som underlag till avfallsplan.  

Undantag från avfallsföreskrifterna 

Allmänt om undantag 

52 § Eget omhändertagande av hushållsavfall, förlängt intervall för tömning eller hämtning 

av hushållsavfall samt uppehåll i tömning eller hämtning av hushållsavfall och, om så 

regleras i nationell lagstiftning, förpackningar utgör undantag från dessa föreskrifter. 

Beslut om undantag är personliga och knutna till fastigheten. 

53 § Undantag upphör att gälla med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller 

förutsättningarna för undantaget inte uppfylls. Fastighetsinnehavare ska omgående 

meddela miljönämnden respektive avfallsförbundet om ändrade förhållanden eller 

annat som kan påverka beviljat undantag.  

54 § Ej tidsbegränsade undantag beviljade med dessa föreskrifter gäller som längst fram till 

dess dessa föreskrifter upphör. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall  

Allmänt om eget omhändertagande 

55 § Miljönämnden fattar beslut om eget omhändertagande av avfall. Fastighetsinnehavare 

som själv avser ta hand om hushållsavfall ska skriftligen anmäla kompostering eller 

annat, på fastigheten, eget omhändertagande. Kravet på anmälan gäller inte 

kompostering av trädgårdsavfall.  

Beslut om annat eget omhändertagande än kompostering av matavfall gäller under 

maximalt 5 år.  

56 § Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att 

det utförs på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 



Förslag till beslut 
 

19 (27) 

 

57 § Plast och andra typer av avfall som riskerar att ge upphov till ur hälso- och 

miljöskyddssynpunkt skadliga utsläpp får inte grävas ned eller eldas i tunna, vedpanna, 

kamin eller liknande. 

58 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten. 

59 § Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande eget omhändertagande. 

 

Eget omhändertagande av matavfall  

60 § Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad 

behållare eller på annat likvärdigt sätt som kan godkännas av miljönämnden.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av komposterat material ska 

finnas på fastigheten. 

 

Eget omhändertagande av avfall från toalettlösningar 

61 § Eget omhändertagande av latrin och fekalier från fastigheten ska ske i därför avsedd 

anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande 

omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.  

Avsättningsmöjlighet för miljöriktigt omhändertagande av materialet ska finnas på 

fastigheten. 

62 § Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och 

material från fosforfällor mm ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Omhändertagande ska ske på den egna fastigheten, i egen regi och med egen 

utrustning.  
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Annat eget omhändertagande av avfall 

63 § Annat eget omhändertagande utöver det som reglerats i dessa föreskrifter ska tas om 

hand på fastigheten på sådant sätt, med hänsyn till de behov som finns för olika slag av 

bebyggelse, att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.  

64 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår och om det inte strider mot brandriskvarning, lokala 

kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen om skydd mot 

olyckor eller annan författning. 

Förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

Allmänt om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall 

65 § Miljönämnden fattar beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall i enlighet 

med nedanstående.  

Beslut om förlängt tömnings- eller hämtningsintervall gäller under maximalt 5 år. 

 

Förlängt hämtnings- och tömningsintervall för sophämtning 

66 § Fastighetsinnehavare som har ett av miljönämnden godkänt eget omhändertagande av 

matavfall kan efter ansökan hos miljönämnden medges så kallat miniabonnemang. 

Miniabonnemang innebär hämtning eller tömning av restavfall upp till fyra gånger på 

ett år. Hämtning eller tömning sker i den ordning som avfallsförbundet bestämmer. 

Förutsättning för medgivandet av miniabonnemang är att fastighetsinnehavaren kan 

visa att uppkommen avfallsmängd är mycket liten.  

Miniabonnemang är inte tillåtet i områden med gemensam avfallsbehållare.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när miniabonnemang kan 

medges.  
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Förlängt tömningsintervall av enskilda avloppsanläggningar 

67 § Förlängt tömningsintervall för avfall från enskilda avloppsanläggningar, utöver det som 

framgår av den anläggningens tillståndsvillkor, kan medges om avloppsanläggningen är 

godkänd och överdimensionerad.  

Miljönämnden får meddela vidare anvisningar rörande när förlängt tömningsintervall 

kan medges och när en anläggning kan anses vara överdimensionerad.  

 

Uppehåll i tömning och hämtning 

Allmänt om uppehåll 

68 § Avfallsförbundet fattar beslut om uppehåll. Ansökan om uppehåll ska vara 

avfallsförbundet tillhanda senast sex veckor före den avsedda ändringen. 

Uppehåll medges av avfallsförbundet endast om det är ställt utom allt rimligt tvivel att 

fastigheten är helt outnyttjad under den sammanhängande tid som ansökan avser. 

Ansökan ska på avfallsförbundets begäran styrkas med intyg. 

 

Uppehåll i sop- och latrinhämtning 

69 § Uppehåll i sop- och latrinhämtning medges normalt sett i maximalt 1 år. Vid särskilda 

skäl kan avfallsförbundet besluta om längre uppehållstid. Sådan uppehållstid kan 

maximalt medges till 3 år. 

70 § För fastighetsinnehavare med åretruntabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid om minst 6 månader. 

71 § För fastighetsinnehavare med sommarabonnemang med egen behållare kan uppehåll i 

tömning eller hämtning medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela 

tömnings- eller hämtningssäsongen, vilken framgår av gällande avfallstaxa.  
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72 § För fastighetsinnehavare som har del i en gemensam behållare kan uppehåll medges 

om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år.  

73 § Tömning eller hämtning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar 

74 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar medges under minst 1 år och 

maximalt i 3 år. 

75 § Uppehåll i tömning av enskilda avloppsanläggningar kan medges under den tid som 

fastigheten inte kommer att nyttjas. Uppehåll medges endast om fastigheten inte 

kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 1 år. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att avloppsanläggningen är tömd när uppehållet påbörjas. 

76 § Tömning startar automatiskt efter uppehållsperiodens slut. 

 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder ikraft när samtliga medlemskommuners beslut vunnit laga kraft, 

dock tidigast 2023-01-01. Dessa förskrifter ersätter tidigare gällande avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordning i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. Tidigare avfalls-

/renhållningsföreskrifter/-ordningar upphör att gälla då dessa föreskrifter vunnit laga kraft. 

Ej tidsbegränsade undantag som kommunen medgett med stöd av tidigare 

avfallsföreskrifter/renhållningsordningar omprövas i enlighet med dessa nya föreskrifter. 

Omprövning sker efter att de nya föreskrifterna börjat gälla. 
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Bilaga 1. Definitioner 

Termer och begrepp i dessa avfallsföreskrifter har samma betydelse som de vid var tid gällande 

definitioner i 15 kap. miljöbalken samt förordningar och förskrifter meddelade med stöd av 

miljöbalken.  

Nedan följer en hänvisning till definitioner gällande i januari 2022: 

a. Avfall: 1§ 15 kap Miljöbalken (1998:808)  

b. Hushållsavfall: Avfall med kommunalt ansvar enligt 20–22 §§ 15 kap Miljöbalken (1998:808). Om 

insamling ska ske i enlighet lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning ingår det inte i detta begrepp. Regleringar i andra förordningar kan även komma att 

begränsa begreppets tillämpning, se bland annat förordning (2021:998) om producentansvar 

för vissa tobaksvaror och filter, förordning (2021:996) om engångsprodukter, förordning 

(2021:1000) om producentansvar för våtservetter, förordning (2021:999) om producentansvar 

för ballonger. 

c. Grovavfall: 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och 

organiskt avfall  

d. Producent: 4§ 15 kap Miljöbalken (1998:808), 8§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar, 9§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 3§ 

förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, 3 § 

förordning (2008:834) om producentansvar för batterier, 2§ förordning (2009:1031) om 

producentansvar för läkemedel, 3§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck samt 

14§ förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. 

e. Förpackning och förpackningsavfall: 7§ och 9§ förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar. 

f. Returpapper: 10§ 1 kap Avfallsförordningen (2020:614) 

g. Farligt avfall: 3 - 4§§ 2 kap samt bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) 

h. Elavfall: 13§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
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i. Batteri: 2 § förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.  

j. Ljuskällor:  avses material som omfattas förordning (2000:208) om producentansvar för 

glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

k. Läkemedel: 2§ förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. 

l. Däck: 2§ förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. 

m. Pantflaskor och -burkar: Plastflaskor och metallburkar som utgör avfall som har försetts krav på 

retursystem i enlighet med 2§ förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar. 

n. Plastflaska och metallburk: 1 § förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar  

o. Före detta livsmedel: butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU. 

 

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

1. Med avfallsförbund avses kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg som inom sina 

medlemskommuner ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i enlighet med 

det kommunala renhållningsansvaret i miljöbalken. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg består av följande medlemskommuner; Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara. 

2. Med renhållaren avses den eller de som utför avfallsförbundets hämtning av hushållsavfall. 

Detta avser även tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

3. Med miljönämnden avses den nämnd som i respektive kommun har tillsynsansvar enligt 

miljöbalken. 

4. Med VA-verksamheten avses den nämnd som har ansvar för kommunens Vatten- och 

Avloppsnät eller annan huvudman som tillhandhåller avloppslösning för det enskilda fallet. 
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5. Med matavfall avses matavfall från olika typer av kök och serveringsställen. Här avses bland 

annat kök i privathushåll, kök i restauranger, storkök, centralkök. Med matavfall avses i detta 

sammanhang bara sådant som kommer från kök och serveringsställen, alltså inte från 

industrin eller från butiker. Butiksavfall klassas som före detta livsmedel. 

6. Med restavfall avses återstående hushållsavfall som är kvar efter att sortering har skett i 

enlighet med 8§ i dessa föreskrifter.  

7. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av 

trädgård vid bostadshus.  

8. Med fettavskiljare avses anordning för att avskilja fett från spillvatten innan det når 

avloppsnätet eller en avloppsanläggning. 

9. Med avfall med producentansvar avses det avfall som vid var tid omfattas av producentansvar 

enligt nationell lag, förordning eller förskrift. 

10. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare samt 

nyttjanderättshavare som har nyttjanderätt i enlighet med definitionen nedan.  

11. Med nyttjanderätt avses nyttjandeformer jämställda med ägande såsom till exempel 

arrendeavtal och tomträtt.  

12. Med tomt avses tomt i enlighet med Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4§ 

13. Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare, container eller någon annan 

anordning för uppsamling av hushållsavfall. Enskilda avloppsanläggningar innefattas inte av 

detta begrepp. 

14. Med enskilda avloppsanläggningar avses slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, 

fosforfällor och andra typer av enskilda avloppsanläggningar som ger upphov till 

hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare innefattas inte av detta begrepp.  

15. Med avfallstaxa avses avgifter fastställda med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
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Samrådsredogörelse 

Avfallsföreskrifter 

för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner 

 

Framtagande 

Utkast till gemensamma avfallsföreskrifter för ovanstående kommuner har tagits 

fram gemensamt mellan handläggare i den organisation som har det kommunala 

renhållningsansvaret enligt Miljöbalken (kommunalförbundet Avfall & Återvinning 

Skaraborg) och handläggare på kommunala enheter som har tillsynsansvaret enligt 

Miljöbalken för avfallsfrågor, dvs:  

- Kommunledningssektorn, Miljö- och bygg i Essunga kommun,  

- Samhällsbyggnad, Miljö- Hälsa i Lidköpings kommun (för Grästorp och 

Götene) 

- Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (för Falköping, Hjo, 

Tibro, Karlsborg och Skövde) 

- Samhällsbyggnad, miljöenheten, i Skara 

- Miljö- och byggförvaltningen i Vara 

 

Det är detta utkast till gemensamma avfallsföreskrifter som sedan ställts ut. 

 

Beslut om utställning 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg beslutade den 23 maj (§32) om 

utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för kommunalförbundets 13 

medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och 

Vara kommuner. 
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Information inför kommande utställning av föreskrifter 

Utöver information på hemsidan informerades även om att nya förskrifter var under 

utformande meddelades i Avfall & Återvinnings informationsbroschyr Avfallsnytt i 

nummer som kom ut i april 2022. Där uppmanades kommuninvånaren att tycka till 

om föreskrifterna. I informationen framgick att utställningen avsåg ske i juni 2022 

och att utställningen anslås på kommunernas digitala anslagstavlor.  

 

I samband med utställningen utförde en del medlemskommuner extra 

informationsinsatser. Bland annat tillhandahölls föreskrifter i pappersform i 

receptioner och på medborgarkontor. Vara och Hjo kommuner informerade även 

om föreskrifterna via kommunens kanaler på sociala medier. 

 

Kungörelse om utställning 

Inför utställningen kungjordes utställning på olika kommunerna digitala 

anslagstavlor.  

 

I kungörelsen, med datum 2022-05-27, framgick de huvudsakliga förändringar i 

avfallsföreskrifterna. Kungörelsen är bifogad till denna samrådsredogörelse. 

 

Utställningstid 

Utställningstiden pågick från 7 juni till den 14 augusti 2022. Till följd av att 

utställningen skedde under sommaren valdes en längre utställningstid än det 

lagstadgade kravet om utställning under minst fyra veckor.  

 

Töreboda kommun begärde och fick anstånd till den 7 september 2022 för att kunna behandla 

remissen politiskt.  

 

Inkomna synpunkter 

Ingen synpunkt har inkommit från hushållen. Synpunkter har enbart erhållits från 

en organisation – Västerpartiet i Vara kommun (Egon Frid). Se synpunkter och 

bedömning nedan. 

 

Därutöver beslöt 2022-06-22 Mariestads KSAU att innan de kunde ta ställning till 

avfallsföreskrifterna önskade föra ett samtal med Avfall & Återvinning Skaraborg. 
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Vid mötet som hölls 2022-08-31 konstaterades att den diskuterade frågan inte 

påverkade avfallsföreskrifterna. Inga synpunkter har inkommit efter mötet. 

 

Synpunkter från Västerpartiet i Vara kommun 

 

Synpunkt 1:  

Avfallsförbundet har det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Jag 

tycker att det bör finnas och regleras om ett kvarvarande kommunalt ansvar som 

kan bedöma om avfallsförbundet sköter sitt renhållningsansvar. Detta mer som ett 

sätt att hjälpa kommunmedborgarna att ta sitt renhållningsansvar. Detta också mer 

än det rena tillsynsansvar som åligger miljönämnderna i kommunerna. 

Avfallsförbundet blir en stor driftsaktör som kommer att tänka mer på stordrift och 

rationell hantering än hur mängden sopor som ska hanteras kan minskas. Därför 

bör avfalls- och återvinningsfrågor finnas kvar på något sätt inom kommunen och 

det ansvaret för nämnas i riktlinjerna. 

 

Kommentar på synpunkt: 

Kommunalförbundets och kommunernas roll och kommunalförbundets uppdrag 

regleras i förbundsordningen till kommunalförbundet. I uppdraget framgår att 

verksamheten ska utgå från EU:s avfallstrappa. Detta innebär att verksamheten 

bland annat ska främja minskade avfallsmängder, ökat återbruk och att avfallet ska 

sorteras rätt så allt mer avfall kan materialåtervinnas. 

 

Verksamheten styrs politiskt med en ordinarie ledamot och en ersättare per 

medlemskommun. Därutöver framgår av förbundsordningen att 

kommunalförbundet ska anordna möte mellan förbundschef och 

medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst två gånger per år i 

syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

 

Kommunens möjlighet till insyn och påverkan på kommunalförbundets verksamhet 

bedöms därmed vara god. 
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Synpunkt 2:  

Sedan så bör riktlinjerna inom området Eget omhändertagande av hushållsavfall ha 

något mer positiva ansatser i form av att Avfall & Återvinning Skaraborg ser positivt 

till ett hushållsnära omhändertagande av hushållsavfall och uppmuntra till detta 

genom kompostering eller god källsortering så den totala mängden avfall minskar. 

Ett system för att minska hämtningsfrekvens och därmed möjligheten för enskilda 

fastighetsägare att minska sina kostnader för sophämtningen bör prövas. Därför bör 

det finns med i riktlinjerna att avfallsförbundet och medlemskommunerna ser 

positivt på detta och vill utforma en sådant förslag och lösning. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter möjliggörs kommunalförbundets 

standardintervall för insamling av matavfall. Standardintervallet, som är satt för att 

främja utsortering av förpackningar utgörs av: hämtning av matavfall varannan 

vecka samt hämtning av restavfall var fjärde vecka.  

Idag är standardintervallet i Vara kommun, hämtning av både mat- och restavfall 

varannan vecka. 

 

Hushållens möjligheter till byte av kärlstorlekar, samt de olika avgifterna för olika 

typer av abonnemang, framgår av gällande avfallstaxa.  

 

Synpunkt 3:  

I samband med detta bör reglerna och hantering angående uppehåll och 

avgiftsbefrielse bli enklare och mer kundorienterade i syfte att konsumenterna vill 

och kan bidra till att mängden avfall minskar och att deras hushållskostnader kan 

minska. 

 

Kommentar på synpunkt: 

I och med införandet av dessa föreskrifter övergår handläggningen av uppehåll till 

kommunalförbundet. Kostanden för handläggningen av uppehåll ingår i 

grundavgiften. Den tidigare handläggningskostnaden, som tagits ut av kommunens 

miljönämnd, utgår därmed från och med dessa föreskrifters ikraftträdande. 
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Kungörelse 

Nya gemensamma avfallsföreskrifter 

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har den 23 maj §32 

beslutat om utställning för gemensamma avfallsföreskrifter för 

kommunalförbundets 13 medlemskommuner. Medlemskommunerna utgörs av 

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

 

Beredning av förslag till avfallsföreskrifter 

I förbundsordningen för kommunalförbundets framgår att i kommunalförbundets 

uppdrag ingår att: 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas 

av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige 

Förslag till avfallsföreskrifterna har beretts tillsammans med tillsammans med samtliga 

miljöförvaltningar inom området. 

Utställning av avfallsföreskrifter 

Utställningstiden pågår från 7 juni till den 14 augusti. Tiden har förlängts till följd av 

att utställning sker under sommaren. 

 

Eventuella synpunkter på avfallsföreskrifterna ska skickas skriftligen under 

samrådstiden. Synpunkterna ska lämnas senast den 14 augusti till Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 54183 Skövde eller till info@avfallskaraborg.se 

 

Eventuella frågor besvaras av biträdande förbundschef Jessica Rytter 

e-post: jessica.rytter@avfallskaraborg.se 

Tfn: 0500 – 49 76 98 

 

 

mailto:jessica.rytter@avfallskaraborg.se
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Huvudsakliga förändringar i avfallsföreskrifterna 

Förskrifterna har anpassats till de regelförändringar som skett i svensk lagstiftning. 

De flesta förändringarna i svensk lagstiftning skedde i augusti 2020 då stora delar av 

EU:s avfallsdirektiv från 2018 genomföres i svensk lagstiftning. Med anledning av 

det har bland annat definitioner och vissa begrepp justerats. 

 

Från och med 1 januari 2024 är det lagkrav på att kommunerna ska tillhandahålla 

insamling av matavfall. Förskrifterna möjliggör för den insamlingsmetodik som 

kommunalförbundet har för detta. Insamling sker i två kärl, ett brunt kärl för 

matavfall och ett grönt kärl för restavfall. Standardintervallet inom 

kommunalförbundet är hämtning av matavfall varannan vecka och hämtning av 

restavfall var fjärde vecka. Föreskrifterna öppnar upp för att sådan insamling ska 

kunna ske i samtliga 13 medlemskommuner.  

Nuvarande lagstiftning tillåter att frivillig sortering av matavfall ut mot kund, vilket 

också tillämpas inom kommunalförbundet. Det är troligt att kommande justeringar 

av svensk lagstiftning inte kommer tillåta detta, att endast obligatorisk utsortering 

av matavfall får tillhandahållas ut mot kund i framtiden. Beslut i fråga förväntas 

komma innan 1 januari 2024. Föreskrifterna öppnar upp för möjligheten att 

insamlingen kan komma att bli obligatorisk. 

 

Nuvarande lagstiftning vad gäller insamling av förpackningar reglerar att 

producenterna ska tillhandahålla bostadsnära insamling av förpackningar. 

Utredning och lagförslag är framtagna som innebär att insamlingsansvaret istället 

kan komma att flyttas över på kommunerna och att insamlingen då ska ske 

fastighetsnära. Beslut i frågan förväntas komma under året. Föreskrifterna öppnar 

upp för ett sådant eventuellt kommande kommunalt insamlingsansvar av 

förpackningar.  

 

De nu 5 stycken inom kommunalförbundet gällande avfallsförskrifterna har 

samordnats och utvecklats/förtydligats vilket bland annat innebär att: 

- för delar av de nya medlemskommunerna, att regelverk kring placering av 

behållare, transportvägar etc har justerats. Framförallt har text kring vad 
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som gäller för enskilda avlopp införts hos de medlemskommuner som haft 

äldre föreskrifter.  

- För samtliga nya medlemskommunen (Essunga, Grästorp, Götene och Vara) 

har rollfördelningen kring vem som fattar vilka beslut om undantag 

förändrats. Tidigare har miljönämnderna i princip fattat samtliga beslut om 

undantag, nu införs en rollfördelning som innebär att avfallsförbundet fattar 

beslut av mer ”administrativ karaktär” medan miljönämnderna fattar beslut 

som kan påverka människors hälsa och miljö. Värt att notera är att 

avfallsförbundets handläggningskostnader täcks av de grundavgifter som 

faktureras i enlighet med gällande avfallstaxa och att ingen särskild 

handläggningsavgift tas ut för de ärende avfallsförbundet hanterar. För de 

ärenden som miljönämnderna hanterar faktureras däremot kunden för den 

handläggning som utförts.  

- Föreskrifterna innebär anvisningsrätt getts till miljönämnder, Avfall & 

Återvinning samt VA-enheterna inom en rad specifika områden. Bland annat 

ges Avfall & Återvinning rätt att meddela hämtnings-, tömnings- respektive 

sorteringsanvisningar och VA-enheterna ges stöd, via anvisningsrätt, för att 

bedriva sitt arbete med fettavskiljare. 

- Reglering har införts kring vad som gäller om en fastighet eller enskilt 

avlopp inte längre ska ingå i det kommunala renhållningsansvaret. 

- Åtgärder för vad som gäller om avfallsföreskrifterna inte följs har 

förtydligats. 

- Förlängt tömningsintervall inom sophämtning som har varit olika i de olika 

kommunerna; alltifrån inte finnas som alternativ till årshämtning (två 

tömningar per år) och miniservice (6 tömningar per år). I förslaget har detta 

justerats till ett förslag om miniabonnemang med tömning upp till fyra 

gånger per år. Miniabonnemang ersätter därmed övriga tidgare alternativ. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 178                                                   Dnr 2022/00387 

Förbundsordning Avfall och Återvinning Skaraborg 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning för Avfall & 
Återvinning Skaraborg. 

2. Det reviderade förslaget träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2022 anslöt sig Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner till 
dåvarande Avfallshantering Östra Skaraborg. Kommunalförbundet bytte i samband 
därmed namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 

I och med förbundets utökning av medlemskommuner bedömer Avfall & 
Återvinning Skaraborg att förbundsordningen har behov av ytterligare justeringar för 
att säkerställa delaktigheten i samtliga 13 medlemskommuner.  

Förslag till skrivning § 5.  

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande.  
Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen 
mellan övriga kommuner.  

Vidare föreslås nedanstående justering i § 6 Arvode och ersättningar.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  

Ersätts med 

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 298/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Protokollsutdrag AÅS § 54/22 

Reviderad förbundsordning 

Reviderad förbundsordning med markerade förändringar 
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 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Reviderad förbundsordning för Avfall och 
Återvinning Skaraborg 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2022 anslöt sig Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner 
till dåvarande Avfallshantering Östra Skaraborg. Kommunalförbundet bytte i 
samband därmed namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 
I och med förbundets utökning av medlemskommuner bedömer Avfall & 
Återvinning Skaraborg att förbundsordningen har behov av ytterligare 
justeringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga 13 medlemskommuner.  
 
Förslag till skrivning § 5.  
Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice 
ordförande.  Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande 
alterneras årligen mellan övriga kommuner.  
 
Vidare föreslås nedanstående justering i § 6 Arvode och ersättningar.  
Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Ersätts med 
Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Protokollsutdrag AÅS § 54/22 
Reviderad förbundsordning 
Reviderad förbundsordning med markerade förändringar 
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Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Avfall & Återvinning Skaraborg)  
(Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 298                                                   Dnr 2022/00387 

Förbundsordning Avfall och Återvinning Skaraborg 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning för Avfall & 
Återvinning Skaraborg. 

2. Det reviderade förslaget träder i kraft den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2022 anslöt sig Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner till 
dåvarande Avfallshantering Östra Skaraborg. Kommunalförbundet bytte i samband 
därmed namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 

I och med förbundets utökning av medlemskommuner bedömer Avfall & 
Återvinning Skaraborg att förbundsordningen har behov av ytterligare justeringar för 
att säkerställa delaktigheten i samtliga 13 medlemskommuner.  

Förslag till skrivning § 5.  

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en 
ledamot och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande.  
Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen 
mellan övriga kommuner.  

Vidare föreslås nedanstående justering i § 6 Arvode och ersättningar.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  

Ersätts med 

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Protokollsutdrag AÅS § 54/22 

Reviderad förbundsordning 

Reviderad förbundsordning med markerade förändringar 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Avfall & Återvinning Skaraborg)  
(Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt)  
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande 

minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 
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- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordni ng 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
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kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.  

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 
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__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 
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__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 

Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 

Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag 

Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-

21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 

enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 

bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 

avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 

svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 

avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 

densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 

för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 

Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 

skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 

föreskrifter, 
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- anordna möte mellan förbundschef förbundsdirektör och medlemskommunernas kommunchefer eller 

motsvarande minst två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och 

medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  

§ 3 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 

Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 

förbundschef förbundsdirektör som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 

Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 

och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeposten 

innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande alterneras årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 

beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 

tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 

Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 

som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 

andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 

erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 

Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 

och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  
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Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 

kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 

20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  

§ 9 Andel i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall äv en utgöra 

anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 

En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 

offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla.  Vid 

direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 

För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 

väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 

(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade.  

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 

kommunfullmäktige.  
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§ 13 Utträde 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 

den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 

utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 

medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 

Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 

också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 

kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 

kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 

kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 

direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 

och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 

tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 

bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 

handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 

granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 

förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 

förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  

Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 

Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 

förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 

antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemmarna.  
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§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.  

 

Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 
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__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  

Ks-ordförande  

 

__________________________________  

Kommunchef eller motsvarande 
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 Administrativa enheten 
Daniel Bohman 

Kommunstyrelsen 

 

Reviderad förbundsordning för Avfall och 
Återvinning Skaraborg 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reviderad förbundsordning för 
Avfall & Återvinning Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Bakgrund 

Den 1 januari 2022 anslöt sig Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommuner 
till dåvarande Avfallshantering Östra Skaraborg. Kommunalförbundet bytte i 
samband därmed namn till Avfall & Återvinning Skaraborg. 
 
I och med förbundets utökning av medlemskommuner bedömer Avfall & 
Återvinning Skaraborg att förbundsordningen har behov av ytterligare 
justeringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga 13 medlemskommuner.  
 
Förslag till skrivning § 5.  
Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser 
vardera en ledamot och en ersättare. Direktionens presidium består av ordförande och tre vice 
ordförande.  Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posterna som vice ordförande 
alterneras årligen mellan övriga kommuner.  
 
Vidare föreslås nedanstående justering i § 6 Arvode och ersättningar.  
Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  
 
Ersätts med 
Fast arvode för ordförande fastställs av Skövde kommuns kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Utredarens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Protokollsutdrag AÅS § 54/22 
Reviderad förbundsordning 
Reviderad förbundsordning med markerade förändringar 
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Daniel Bohman 
Handläggare   

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(Kommundirektör, Susanne Wirdemo) 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Avfall & Återvinning Skaraborg)  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 179                                                   Dnr 2022/00393 

Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 
Skaraborg 
  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla från och med den 1 januari 2023 inom 
Räddningstjänsten Skaraborg. 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för 
räddningstjänstens myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det 
finns också ett behov att ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på 
grund av förändringar i styrande lagstiftning.  

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd 
mot olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit 
fram föreskriften MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. 
Föreskriften innehåller krav och förtydliganden gällande planering av 
tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och 
anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid 
en brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv 
förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till 
kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om 
kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller 
inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens bedömning av 
hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra anläggningar som anges i 
förteckningen enligt 4 § dokumenteras.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har 
tillsammans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas 
tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta 
arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som 
behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 
2023.  

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på 
grund av ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
men också på grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och 
explosiva varor och tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider 
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behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 
2023.  

Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket 
innebär att fristerna fastställs av direktionen och sedan skickas för antagande till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 299/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Protokollsutdrag RÖS § 105/22 

Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(RÖS) 

(Miljö- och byggnadsnämnden) 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2022-10-28 
Dnr: KS 2022/00393   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Susanne Wirdemo 
kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Frister för myndighetsutövning inom 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla från och med den 1 januari 2023 inom 
Räddningstjänsten Skaraborg. 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för 
räddningstjänstens myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. 
Det finns också ett behov att ändra frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning på grund av förändringar i styrande lagstiftning.  
 
Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om 
skydd mot olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och 
utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för 
samhällsskydd har tagit fram föreskriften MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera 
och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 
juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden gällande planering av 
tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  
 
I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och 
anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i 
riskerna vid en brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en 
effektiv förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska 
hänsyn tas till kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och 
anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer 
sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vidare 
ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och 
andra anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras.  
 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
har tillsammans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa 
organisationernas tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor till de nya 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag 
om skydd mot olyckor som behöver antas av respektive  
kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 2023.  
 
Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt 
tillståndstider enligt lag om brandfarliga och explosiva varor av flera 
anledningar, bland annat på grund av ovanstående förändringar gällande tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor men också på grund av de förändringar som 
gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande 
förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 2023.  
 
Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning 
vilket innebär att fristerna fastställs av direktionen och sedan skickas för 
antagande till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  
 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 
 
Protokollsutdrag RÖS § 105/22 
 
Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Susanne Wirdemo 
kommundirektör   

Expedieras till: 
RÖS 
Miljö- och byggnadsnämnden   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 299                                                   Dnr 2022/00393 

Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 
Skaraborg 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla från och med den 1 januari 2023 inom 
Räddningstjänsten Skaraborg. 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för 
räddningstjänstens myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det 
finns också ett behov att ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på 
grund av förändringar i styrande lagstiftning.  

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd 
mot olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit 
fram föreskriften MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. 
Föreskriften innehåller krav och förtydliganden gällande planering av 
tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och 
anläggningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid 
en brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv 
förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till 
kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om 
kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller 
inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens bedömning av 
hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra anläggningar som anges i 
förteckningen enligt 4 § dokumenteras.  

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har 
tillsammans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas 
tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta 
arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som 
behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 
2023.  

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider 
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på 
grund av ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
men också på grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och 
explosiva varor och tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider 
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behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från den 1 januari 
2023.  

Ett kommunalförbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket 
innebär att fristerna fastställs av direktionen och sedan skickas för antagande till 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Protokollsutdrag RÖS § 105/22 

Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg 

  

Kommunfullmäktige 
(Expedieras till:) 
(RÖS) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 

 



Från: Madelene Wallenius <madelene.wallenius@rtos.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 12:50 
Till: vara.kommun@vara.se; kommun@lidkoping.se; Ess Kommun; 

kommun@grastorp.se; HJ-FN-Kommunen; Info Mariestads kommun; 
Karlsborg.kommun@karlsborg.se; Info Gullspångs kommun; Info Töreboda 
kommun; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen; SK-FN-SMS-SkövdeKommun; TI-FN-
Kommun 

Kopia: Daniele Coen; Mikael Wallin; Joakim Ramåker 
Ämne: Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Räddningstjänsten 

Skaraborg 
Bifogade filer: § 105.pdf; Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

gäller från 2023-01-01.pdf 
 
Hej! 

Här kommer ett ärende som ska upp på KF i resp. kommun. 
 
Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 

Förslag på att-sats för kommunfullmäktige att beslut om:  

att                     anta frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med 2023-01-01 inom 
Räddningstjänsten Skaraborg. 

Hälsningar 

Madelene Wallenius 

Förbundssekreterare 
0500-424026 | +46 70-61 74 609 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg | Majorsgatan 1 | 541 41 SKÖVDE 

madelene.wallenius@rtos.se | https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0SW-0000j1-
3S&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0SW-0000j1-
3S%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A62586E5E21AAF039EADC132CD8A1&s=Au6r5wgUUn9u6XWZ7P
pdDm4q-vM&o=s.wwsto.wre 

 

 

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

mailto:madelene.wallenius@rtos.se
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0SW-0000j1-3S&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0SW-0000j1-3S%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A62586E5E21AAF039EADC132CD8A1&s=Au6r5wgUUn9u6XWZ7PpdDm4q-vM&o=s.wwsto.wre
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0SW-0000j1-3S&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0SW-0000j1-3S%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A62586E5E21AAF039EADC132CD8A1&s=Au6r5wgUUn9u6XWZ7PpdDm4q-vM&o=s.wwsto.wre
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0SW-0000j1-3S&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0SW-0000j1-3S%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A62586E5E21AAF039EADC132CD8A1&s=Au6r5wgUUn9u6XWZ7PpdDm4q-vM&o=s.wwsto.wre
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oo0SW-0000j1-3S&d=4%7Cmail%2F14%2F1666867800%2F1oo0SW-0000j1-3S%7Cin11j%7C57e1b682%7C25812067%7C12216662%7C635A62586E5E21AAF039EADC132CD8A1&s=Au6r5wgUUn9u6XWZ7PpdDm4q-vM&o=s.wwsto.wre
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjY2ODY3ODg1O3V1aWQ9NjM1QTYyNTg2RTVFMjFBQUYwMzlFQURDMTMyQ0Q4QTE7dG9rZW49YjRlMDUwYzdjNmFhNzYyNzU0OTM3MTFiNzVlYTk0MmNjNDBiZTNhYzs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjY2ODY3ODg1O3V1aWQ9NjM1QTYyNTg2RTVFMjFBQUYwMzlFQURDMTMyQ0Q4QTE7dG9rZW49YjRlMDUwYzdjNmFhNzYyNzU0OTM3MTFiNzVlYTk0MmNjNDBiZTNhYzs%3D
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

D § 105 Frister för tillsyn och rengöring (sotning) inom Rädd-
ningstjänsten Skaraborg  
 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla från och med 
2023-01-01 inom Räddningstjänsten Skaraborg och skicka dessa, samt tillhörande 
underlag, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande samt, 

att paragrafen är omedelbar justerad. 
 

Bakgrund 

När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns också ett behov att 
ändra frister för räddningstjänstens myndighetsutövning på grund av förändringar i sty-
rande lagstiftning.  

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot 
olyckor. En förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får 
meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § 
lag om skydd mot olyckor. Myndigheten för samhällsskydd har tagit fram föreskriften 
MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och förtydliganden 
gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering för tillsyn av byggnader och anlägg-
ningar, var den ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand 
eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. 
Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de 
enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om kommunens bedömning är att tillsyn ska 
genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen för detta dokumenteras. Vi-
dare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader och andra an-
läggningar som anges i förteckningen enligt 4 § dokumenteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsam-
mans bedrivit ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksam-
het enligt lag om skydd mot olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov 
till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Direktionen 

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av 
ovanstående förändringar gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på 
grund av de förändringar som gjorts tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och 
tillhörande förordning. Även dessa frister och tillståndstider behöver antas av respektive 
kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 

Ett förbund får inte fatta beslut om frister för myndighetsutövning vilket innebär att fris-
terna fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlems-
kommun.  

Detaljerad information om ovanstående framgår i kap. 5 i underlag till ärendet.  
 

Underlag 

 Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten 
Skaraborg  
 

Beslut delges 

 Kommunfullmäktige i Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Hjo, Töreboda, 
Karlsborg, Grästorp, Essunga och Gullspångs kommuner.  
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Frister för myndighetsutövning 

och rengöring (sotning) 
inom Räddningstjänsten Skaraborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniele Coen 

Avdelningschef Skydd mot olyckor



I 

Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Upprättad av: Daniele Coen, avdelningschef Skydd mot olyckor, 2022-10-17. 

 

Samtliga uppgifter i aktuell handling relaterad till räddningstjänstens myndighetsutövning samt sotning 

(rengöring) är fastställda av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg D § 105, 2022-10-27 

samt antagna av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Organisation Datum för antagande Referens till beslut 

Skövde kommun, kommunfullmäktige   

Lidköpings kommun, kommunfullmäktige   

Mariestads kommun, kommunfullmäktige   

Vara kommun, kommunfullmäktige   

Tibro kommun, kommunfullmäktige   

Hjo kommun, kommunfullmäktige   

Töreboda kommun, kommunfullmäktige   

Karlsborgs kommun, kommunfullmäktige   

Grästorps kommun, kommunfullmäktige   

Essunga kommun, kommunfullmäktige   

Gullspångs kommun, kommunfullmäktige   

 

 

 

Fristerna gäller tills vidare från och med 2023-01-01. 

 

Revideringar 

Datum:   Reviderad av:   Kommentar:  



II 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 1 

2 REDOVISNING AV FRISTER FÖR ALLMÄNHETEN ...................................................................................... 1 

3 FASTSTÄLLANDE AV FRISTER ................................................................................................................... 2 

4 ÄNDRING AV FRISTER .............................................................................................................................. 2 

5 FRISTER FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS MYNDIGHETSUTÖVNING .............................................................. 2 

6 FRISTER FÖR RENGÖRING (SOTNING) ...................................................................................................... 4 



Sida 1 av 5 

1 Inledning 

Detta dokument beskriver frister för räddningstjänstens myndighetsutövning samt frister för rengöring 

(sotning). 

När förbundet utökas med fyra ytterligare medlemskommuner behöver frister för räddningstjänstens 

myndighetsutövning antas av dessa kommuner. Vidare behöver fristerna för räddningstjänsten 

myndighetsutövning förändras på grund av nya krav i föreskrifter, de nya fristerna måste antas av 

samtliga medlemskommuner. 

Frister för rengöring (sotning) är identiska i samtliga medlemskommuner och är sedan tidigare antagna 

av respektive kommun, både i befintliga och tillkommande medlemskommuner, och förändras inte på 

grund av att förbundet utökas med fler medlemskommuner.  

1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2021 förändrades lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. En 

förändring är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får meddela föreskrifter om hur 

kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § lag om skydd mot olyckor. Myndigheten 

för samhällsskydd har tagit fram MSBFS 2021:8 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 1 juli 2022. Föreskriften innehåller krav och 

förtydliganden gällande planering av tillsynsverksamheten samt tillsynens utförande.  

I föreskriften tydliggörs att kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den 

ska ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med 

beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. Vid bedömningen av hur ofta tillsyn ska 

ske ska hänsyn tas till kommunens kunskap om de enskilda byggnaderna och anläggningarna. Om 

kommunens bedömning är att tillsyn ska genomföras mer sällan än var sjätte år eller inte alls, ska skälen 

för detta dokumenteras. Vidare ska kommunens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske av de byggnader 

och andra anläggningar som anges i förteckningen enligt 4 § ska dokumenteras. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans bedrivit 

ett implementeringsarbete för att anpassa organisationernas tillsynsverksamhet enligt lag om skydd mot 

olyckor till de nya föreskrifterna. Detta arbete har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om 

skydd mot olyckor som behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-

01-01.  

Det har även förelegat ett behov av att se över frister för tillsyn samt tillståndstider enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor av flera anledningar, bland annat på grund av ovanstående förändringar 

gällande tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor men också på grund av de förändringar som gjorts 

tidigare i lag om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande förordning. Även dessa frister och 

tillståndstider behöver antas av respektive kommunfullmäktige och vara gällande från 2023-01-01. 

1.2 Syfte 

Följande dokument syftar till att beskriva och förtydliga för allmänheten och förbundets medarbetare 

vilka frister som gäller för myndighetsutövning och rengöring (sotning). 

2 Redovisning av frister för allmänheten 

Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) redovisas 

för allmänheten på räddningstjänstens hemsida.  
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3 Fastställande av frister 

Samtliga frister för räddningstjänstens myndighetsutövning och frister för rengöring (sotning) är antagna 

av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  Frister för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gäller tills vidare från och med 2023-01-01 och frister för rengöring (sotning) är 

gällande sedan tidigare.  

4 Ändring av frister 

Ändringar av frister beslutas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

4.1 Avsteg från frist 

Beslut om avsteg från fastställd frist, i enstaka fall, tas av enhetschef eller avdelningschef inom 

Räddningstjänsten Skaraborg för enhet eller avdelning där myndighetsutövningen ingår alternativt av 

förbundsdirektören. 

Frister för rengöring (sotning) medger möjlighet till undantag från sotningen när ingen eldat mellan två 

sotningstillfällen, att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga 

skäl samt att hantera övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 

5 Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning består av frister för tillsyn enligt lag om skydd mot 

olyckor respektive lag om brandfarliga och explosiva varor samt för tillstånd enligt lag om brandfarliga 

och explosiva varor.  

5.1 Myndighetsutövning enligt lag som skydd mot olyckor 

Frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor gäller endast för byggnader och anläggningar enligt 

lag om skydd mot olyckor. Det ska också bedömas om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. En 

byggnad/anläggning kan omfattas av tillsyn på två huvudsakliga grunder. Byggnad/anläggning som tas 

upp i bilagan till MSBFS 2021:8 omfattas av tillsyn. Andra byggnader/anläggningar omfattas av tillsyn 

om de uppfyller något av kriterierna i allmänt råd till § 2 i MSBFS 2021:8.  

Frister för tillsyn varierar baserat på risk, dels vilken risk byggnaden/anläggningen utgör som grupp och 

dels vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. En grundfrist bestäms baserat på vilken 

risk byggnaden/anläggningen som grupp utgör. Denna frist förändras sedan, enligt en fastställd modell, 

baserat på vilken risk den enskilda byggnaden/anläggningen utgör. Frister för tillsyn kan variera mellan 

2 och 8 år beroende på tidigare beskrivna förutsättningar. Bedömning om en byggnad eller anläggning 

omfattas av tillsyn, grundfrist för tillsyn samt förändring av frist för tillsyn beskrivs under rubrik 5.1.1 

till 5.1.3. 

5.1.1 Bedömning om tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Bedömning om en byggnad eller anläggning omfattas av tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

genomförs enligt nedanstående bedömningsmodell. 
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5.1.2 Val av grundfrist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Val av grundfrist grundar sig på vilken risk byggnad/anläggning utgör på gruppnivå och bestäms enligt 

nedanstående bedömningsmodell. 

 

5.1.3 Förändring av frist för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

Grundfristen som bestämts för byggnad/anläggning justeras baserat på den risk som enskild 

byggnad/anläggning utgör enligt nedanstående modell.  

• Hög frekvens av bränder eller andra olyckor som samtidigt medför stor risk för människors liv 

och hälsa (- 2 år), 

• Uppenbar ovilja att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete eller stora 

byggnader/anläggningar där endast en mindre del tillsynas varje gång och tillsyn då behöver 

genomföras mer frekvent (- 2 år), 

• Hög komplexitet i brandskyddet som kräver kunskap, kontroll och underhåll för att fungera på 

avsett sätt eller där personalens agerande vid brand är av större vikt än vad som anses normalt för 

verksamheten (- 1 år), 

Byggnad eller 
anläggning? 

samt

Tillsyn effektiv 
förebyggande 

åtgärd?

Ja

Omfattas 
byggnad/anläggning 
av bilagan till MSBFS 

2021:8 eller utgör 
farlig verksamhet?

Ja TIllsyn

Nej

Omfattas 
byggnad/anläggning  
av kriterier i allmänt 
råd till § 2 i MSBFS 

2021:8.

Ja Tillsyn

Nej Ej tillsynNej Ej tillsyn

Utrymning på 
egen hand?

Ja
Förväntas 

personer vara 
vakna?

Ja
Förväntas 

personer ha god 
lokalkännedom?

Ja
Verksamhet med 

förhöjd risk?

Ja
Frist 4 år (farlig v 

erksamhet, 
Seveso, vk 6)

Nej Frist 6 år (vk 1)

Nej
Är de fler än 150 

personer?

Ja
Frist 4 år (vK 2B 

eller 2C)

Nej Frist 6 år (vk 2A)

Nej
Förväntas 

personer ha god 
lokalkännedom?

Ja Frist 5 år (vk 3B)

Nej Frist 4 år (vk 4)

Nej
Verksamhet 

endast dagtid?

Ja
Frist 5 år (vk 5A 

(ej nattis))

Nej
Frist 4 år (vk 5B, 
5C, 5D och 5A 

nattis)
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• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och endast enklare brister identifierade vid 

stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 1 år), 

• Verksamheten i byggnaden/på anläggningen är statisk samtidigt som komplexiteten i 

brandskyddet är låg (+ 2 år), 

• Fullt fungerande systematiskt brandskyddsarbete och inga brister identifierade vid 

stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet (+ 2 år). 

5.2 Myndighetsutövning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Frister för tillsyn och tillståndstid för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor är 

framtagna så att de tillsammans ger en tillräcklig kontroll över den hantering eller överföring som sker. 

Fristerna är anpassade för vilket verktyg, tillsyn, tillstånd eller en kombination av dessa, som bedöms 

effektivas för respektive hantering eller överföring. 

5.2.1 Frister för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillsynsfrist Benämning 

Ej regelbunden tillsyn 

på grund av kort 

tillståndstid. 

Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 

Enligt frist för tillsyn 

enligt lag om skydd 

mot olyckor. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som 

förvaras utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 

4 år alternativt enligt 

frist för tillsyn enligt 

lag om skydd mot 

olyckor. 

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 

5.2.2 Frister för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 

Tillståndstid Benämning 

3 år Tillstånd för hantering eller överföring av explosiv vara. 

6 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara i form av gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet. 

12 år Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ej gas upp till 110 liter som förvaras 

utomhus vid restauranger och liknande verksamhet). 

6 Frister för rengöring (sotning) 

Frister för rengöring (sotning) är framtagna efter rekommendationer i Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6.  

Rekommendationerna grundar sig på den årsmedeltemperatur som råder i det geografiska området där 

sotningsfristerna gäller. Exempelvis medför en lägre årsmedeltemperatur kortare tid mellan 

sotningstillfällen. 
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6.1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 

Frist Tillämpningskriterier 

3 år Panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad 

driftsledare, oavsett vilket bränsleslag som används. 

I övriga fall ska, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Konventionella pannor. 

2 ggr/år 
Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 
Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 

där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år 
Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 

bränsle. 

1 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 

bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

2 år 
Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande 

bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

6.2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande. Om 

eldning sker för ett enskilt hushålls behov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. 

Frist Tillämpningskriterier 

6 ggr/år 
Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 

1 år 
Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande 

bränsle. 

6.3 Lokaleldstäder 

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande. 

Frist Tillämpningskriterier 

1 år 
Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd 

eller för matlagning. 

3 år 
Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning 

av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 

3 år Eldstäder som finns i ett fritidshus. 

6.4 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

Frist Tillämpningskriterier 

3 ggr/år Imkanaler i restauranger eller andra storkök. 

1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. 
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