
 

 
 

 
 
 

  

Kallelse/underrättelse  

  

Kommunfullmäktiges sammanträde 

Tid: Måndagen den 29 mars 2021 kl. 18.00 
Plats: Sammanträdesrum Torsö/digitalt 

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring 
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart 
som möjligt. 
 
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida, 
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige. 

 

Notera 

 På grund av rådande situation med pågående pandemi görs 
nödvändiga anpassningar.  

 Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras 
digitalt.  

 Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.  

Mariestad den 22 mars 

Jan Wahn 
ordförande 

Eleonor Hultmark 
sekreterare 

   

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare  

1. n
k 

Anmälningsärenden  

2. n
k 

Anmälan av nya medborgarförslag  

3. n
k 

Anmälan av nya motioner  

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

4. n
k 

Frågor och interpellationer  

5. n
k 

Utökning av investeringsbudgeten 
2021 

 

6. n
k 

Beslut om antagande: Detaljplan 
för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads 
kommun 

 

7. n
k 

Flytt av kart- och mätenheten från 
tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen  

 

8. n
k 

Nytt samverkansavtal inom 
området samhällsbyggnad mellan 
Mariestads, Törebodas och 
Gullspångs kommuner (med 
anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten) 

 

9. n
k 

Revidering av samverkansavtal och 
reglemente för tekniska nämnden 
(med anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten) 

 

10. n
k 

Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente (med anledning av flytt 
av kart- och mätverksamheten) 

 

11. n
k 

Ändring av taxa gällande 
ställplatser för husbilar 

 

12. n
k 

Motion om cykelvägar  

13. n
k 

Motion om PFAS  

14. n
k 

Valärenden  
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Från: d hzon <dghzon@gmail.com> 
Skickat: den 19 mars 2021 10:28 
Till: Info Mariestads kommun 
Ämne: Medborgarförslag Utveckling kommunikationer för Mariestad och 

Norra Skaraborg 
Bifogade filer: Mariestad Trafiknod Norr.pdf; Mariestad Trafiknoder.pdf 
 
Medborgarförslag gällande kommunikationer till och från Mariestad och Norra Skaraborg, vilket 
är en av grundstenarna för en god utveckling. 
 
Se även 2 bilagor. 

1 Trafiknod Nord Mariestad ( se bilagor ) 

Trafiknod Nord skulle vara en mötesplats för stadsbussar, bussar från väg 26, expressbussar E20 
och väg 202 samt en pendelparkering för cyklar och bilar. 

Mariestads satsning på Electric Village skulle  med en ”eldriven förarlös spårvagn” här bli mer 
synlig och allmänt använd, då den skulle utgöra kollektivtrafikkopplingen från trafiknod 
Mariestad Nord till centrum. 

Stockholmsvägen är idag så bred så den får plats 

Trafiknod Nord  ligger vid ”Krontorpsrondellen” som redan idag är en trafiknod, betydligt 
närmare fler bostäder än den södra och dessutom nära Sjölyckan där Mariestad nu växer med nya 
bostäder. 

En framtida expressbuss utmed E20 skulle här få en attraktiv knutpunkt för Norra Skaraborg. 

En nod som ger en  ”vinna-vinna” situation för Mariestads, Gullspångs och Törebodas 
kommuner. 

 

2  Väg 202 Mariestad – Töreboda prioriteras som en av ”nätverkskopplingarna” i 
Skaraborg 

 Det finns sedan tidigare prioriterade ”stråk”,  bla Karlsborg- Lidköping, men nu är det dags att 
konkretisera ”Nätverksstaden” i  de regional planeringen och dess investeringar. 

 Vägen kan göras 4- filig med rimliga investeringskostnader då den på större delen är "rakt och 
plant". 

 Ett samarbete som ger en  ”vinna-vinna” situation på för Norra Skaraborgs kommuner. 

 



3   504 Express 

Det finns idag en expressbuss 500 till Skövde som mycket väl borde finnas för 504 till Töreboda.  

Förkortar restiden för exempelvis de som reser med tåget via Töreboda istället för den längre 
vägen via Skövde. 

Ett samarbete om detta  för att få Västtrafik att genomföra ger en  ”vinna-vinna” situation för 
Mariestads, Gullspångs och Törebodas kommuner. 

  

Hälsningar 

Dan Harryzon 

Skiftesvägen 13 

542 31 Mariestad. 

0729 78 00 88 

  

  

  

  

         

  

 

E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skräppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, klicka 
här för att rapportera det. 

https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjE2MTQ2MTcwO3V1aWQ9NjA1NDZFQTIwRjlDMEUyMEJEMzkzMjUwOTcwNzI5Q0M7dG9rZW49MWNlN2FlODk3YmFlNzUzZmM5N2U3ZDJkOGFlZmY2NzllNjFkZTkwNzs%3D
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1pbmZvQG1hcmllc3RhZC5zZTt0cz0xNjE2MTQ2MTcwO3V1aWQ9NjA1NDZFQTIwRjlDMEUyMEJEMzkzMjUwOTcwNzI5Q0M7dG9rZW49MWNlN2FlODk3YmFlNzUzZmM5N2U3ZDJkOGFlZmY2NzllNjFkZTkwNzs%3D


Medborgarförslag
SIDA 1 AV 1

PPoossttaaddrreessss
542 86 MARIESTAD

BBeessöökkssaaddrreessss
Kyrkogatan 2
MARIESTAD

TTeelleeffoonn
0501 - 75 50 00

FFaaxx
0501 - 75 50 09

HHeemmssiiddaa
www.mariestad.se

EE--ppoossttaaddrreessss
info@mariestad.se

KOMMUNLEDNINGSKONTORETSkickas eller lämnas in till

Datum

FFrråånn

Namn

Adress Postnummer Ort

Telefon bostad Telefon arbete Mobil

E-postadress Fax

FFöörrssllaaggeett  (Presentera här kort ditt medborgarförslag)

MMoottiivveerriinngg  (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motiveragärna vvaarrfföörr du anser att förslaget ska genomfö-
ras och hhuurr det i så fall ska kunna ske.)

NNaammnntteecckknniinngg

Datum Namnteckning Namnförtydligande

2021-03-17

Ada (Charlotte) Arenander

Vadsbovägen 17 542 32 Mariestad

070-22 41 933

arenander.ada@gmail.com

Gör Lillängsskogen i sin helhet till naturreservat!

Se Bilaga

2021-03-17 Ada (Ch) Arenander
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Gör Lillängsskogen i sin helhet till naturreservat! 

Lillängsskogen är mycket varierad med berg, branter, gammelskogar och hassellundar, som ger 
ovanligt rika naturupplevelser i en stadsnära miljö. Inget annat område med sådan variation och så 
fina naturkvalitéer finns centralt i Mariestad. Lillängsskogen med dess rika och spännande natur 
utgör därför ett av de mest värdefulla grönområdena i Mariestads centrala och östra delar. Nästan 
en tredjedel av tätortens innevånare bor i dess omedelbara närhet. Tack vare den varierade och rika 
naturen, de många stigarna, motionsspåren och läget nära bostadsområden, skolor och förskolor är 
området flitigt utnyttjat för rekreation, vandring, motion, lek, pulkaåkning, utbildning, 
naturupplevelser såväl vintertid som sommartid. Det är därför viktigt att bevara området i sin helhet 
och ta tillvara på dess kvalitéer som attraktivt och omväxlande grönområde. Skogen måste vara kvar i 
ett sammanhängande stråk, så att tillgängligheten för områdena norr om Stockholmsvägen även i 
framtiden säkerställs. 

Lillängsskogen har inte bara värden för friluftsliv och som grönområde. Naturvärdena är stora och 
förstärks också av bland annat bergspartierna och branterna. I norra delen har hassellundar stor 
utbredning och här finns också inslag av fågelbärsträd och andra ädla lövträd, en ovanlig naturtyp i 
Mariestad och dess närhet. I hassellundarna är vårfloran rik med bland annat mattor av vitsippor 
samt förekomster av blåsippor, ormbär och skogstry, som inne i tätorten annars bara påträffas på 
enstaka platser i övriga Lillängsskogen. Längre söderut i Lillängsskogen dominerar gammal barrskog 
med bland annat mycket grova tallar. Fältskiktet är här fattigare, men lokalt förekommer också här 
artrikare partier med bland annat blåsippor. I Lillängsskogen finns också fina kulturlämningar i form 
av bland annat välbyggda stenmurar. 

För att långsiktigt bevara Lillängsskogen och dess värden bör området avsättas som naturreservat. 
Via LONA finns möjlighet för kommunen att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt 
till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Genom en naturanpassad, billig skötsel enligt 
skötselplan kan områdets friluftsvärden och naturvärden tillvaratas och förstärkas. I en skötselplan 
kan också tas upp enkla åtgärder för att underlätta för alla att få en stadsnära och upplevelserik 
utevistelse i naturlig miljö. Särskilda åtgärder kan då särskilt behövas för bland annat barn, äldre och 
handikappade. Genom ett naturreservat finns också möjlighet att införa föreskrifter för besökande,   
t ex beträffande eldning, blomplockning och lösa hundar. 

Ada Arenander  
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MEDBORGARFÖRSLAG 

Arbetsnamn 
”Mariestadare-var stolta över ert vikingatida arv !” 

Kunskapen i Mariestad om den vikingatida historien som omfattar perioden 700- talets slut till 
slutet av 1000- tal är mycket bristfällig. 
Mariestad förväntas växa. Då behövs den lokala kunskapen om våra kvalificerade besöksmål 
och sevärdheter som kan locka till inflyttning av privatpersoner och etablering av nya företag. 
Bakgrund 
”Vägvisaren” i Vikingatida Mariestad ”lotsar” tydligt och enklelt användaren med start 
Kapellplatsen och vidare via Karleby by- Hindsberg- Leksberg med avslutning Björsäters 
kyrka. ”Undervägs” får man information i ”Vägvisaren” om historia och sevärdheter. Som 
avslutning ges rekommendation att läsa vidare på Bibliotekets Västgötarum som har 
upparbetade rutiner för detta från ”provåret” 2020. Där finns foldern ”På jakt efter historiens 
vingslag” för utlåning. 
Folkbildning på högsta nivå ! 

MEDBORGARFÖRSLAGET 
Följ upp förra årets introduktion genom att informera tydligt om folkbildningsprojektet på 
kultursektorns, bilbliotekets och museets hemsidor. Lägg också in objektets Pdf på samma 
plats för nedladdning/ utskrift. 
Bjud in MT till en presskonferens om detta inför tidningens semesternummer. 

 
Mariestad 2021-02-20 

Stig Ljungwald 
Fri forskare 

Bifogas 
”Vägvisaren” 
PÅ jakt efter historiens vingslag 
Intyg från Historieforum Västra Götaland 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 36                                                   Dnr 2019/00420  

Utökning av investeringsbudgeten 2021 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att utöka investeringsbudgeten 2021 med 
35 000 000 kronor för exploatering samt ombyggnad av fastigheter i 
hamnområdet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen till 
förfogande utökas med 30 000 000 kronor. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för tekniska nämnden 
utökas med 5 000 000 kronor  

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att 
omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 335 000 000 kronor. Detta är en utökning med 35 000 000 kronor och ersätter 
tidigare fattat beslut om låneram för år 2021 (kf § 116/21).    

Reservation 

Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot den del av beslutet som avser 
markexploatering till förmån för eget yrkande om återremiss. 

Deltar ej i beslutet 

Marie Engström Rosengren (V) deltar ej i beslutet i den del som avser utökad budget 
för markexploatering Korstorp 1:2 m.fl. 

Protokollsanteckning 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning § 36/21).  

Bakgrund 

För året 2021 uppgår investeringsbudgeten till totalt 204 000 000 kronor. Efter 
utökningen av investeringsramen om 35 000 000 kronor så uppgår den totala 
investeringsramen till 239 000 000 kronor. Dessa nya 35 000 000 kronor kommer att 
användas till markexploatering samt till ombyggnad av fastigheter inom 
hamnområdet. Markexploateringen kommer att avyttras inom några år och därmed 
genereras intäkter till kommunen. Tillgångar i mark har ingen driftkostnad dvs. ingen 
avskrivningskostnad. Ombyggnader av fastigheter inom hamnområdet kommer att 
finansieras genom ökade hyresintäkter. 

Inom kommunfullmäktiges finansiella mål finns delmål som mäts årligen för att se 
hur målet ska uppnås. 

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 samt 
en minskad lånefinansiering över tid. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 000 000 kronor (2020-
2022) 

 Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och total investeringsram om 216 000 000 kronor (2020-
2022) 

 Mariestad kommuns totala investeringsram uppgår till 486 000 000 kronor 
(2020-2022). 

Efter bokslutet 2020 investerade kommunen totalt för 186 000 000 kronor. Utav 
dessa 186 000 000 kronor var 110 000 000 kronor skattefinansierat och 50 000 000 
kronor var exploateringsinvesteringar och resterande 26 000 000 kronor var till 
taxefinansierade verksamheter (VA). Därmed uppnås delmålet för året 2020.  

Behandling på sammanträdet 

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning vilket 
godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).  

 

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att den del av beslutet som avser 
markexploatering ska återremitteras. 

 

Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker den del av beslutet som rör 
hamnfastigheterna. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag i sin helhet. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar därefter upp eget yrkande om att tillstyrka 
liggande förslag i sin helhet tillsammans med Engström Rosengrens (V) tillstyrkande 
till delar av förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande 
förslag i sin helhet.    

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09       

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommundirektör) 
(Sektorchefer) 
(Teknisk chef) 
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 Datum: 2021-03-09 
Dnr: KS 2019/00420   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Utökning av investeringsbudgeten 2021 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om att utöka investeringsbudgeten 2021 med 
35 000 000 kronor för exploatering samt ombyggnad av fastigheter i 
hamnområdet. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 

kommunstyrelsen till förfogande utökas med 30 000 000 kronor. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för tekniska 

nämnden utökas med 5 000 000 kronor  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt 
att omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 335 000 000 kronor. Detta är en utökning med 35 000 000 kronor och 
ersätter tidigare fattat beslut om låneram för år 2021 (kf § 116/21).           

Bakgrund 

För året 2021 uppgår investeringsbudgeten till totalt 204 000 000 kronor. Efter 
utökningen av investeringsramen om 35 000 000 kronor så uppgår den totala 
investeringsramen till 239 000 000 kronor. Dessa nya 35 000 000 kronor 
kommer att användas till markexploatering samt till ombyggnad av fastigheter 
inom hamnområdet. Markexploateringen kommer att avyttras inom några år 
och därmed genereras intäkter till kommunen. Tillgångar i mark har ingen 
driftkostnad dvs. ingen avskrivningskostnad. Ombyggnader av fastigheter inom 
hamnområdet kommer att finansieras genom ökade hyresintäkter. 
 
Inom kommunfullmäktiges finansiella mål finns delmål som mäts årligen för att 
se hur målet ska uppnås. 
 
Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering över tid. 
 

- Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 000 000 kronor 
(2020-2022) 



 

  Sida 
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- Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och total investeringsram om 216 000 000 kronor 
(2020-2022) 

- Mariestad kommuns totala investeringsram uppgår till 486 000 000 
kronor (2020-2022). 

 
Efter bokslutet 2020 investerade kommunen totalt för 186 000 000 kronor. 
Utav dessa 186 000 000 kronor var 110 000 000 kronor skattefinansierat och 
50 000 000 kronor var exploateringsinvesteringar och resterande 26 000 000 
kronor var till taxefinansierade verksamheter (VA). Därmed uppnås delmålet 
för året 2020. 
  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 
 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09         
 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-03-09 
Dnr: KS 2019/00420   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Ekonomiavdelningen 
Christina Olsson 

Kommunfullmäktige 

 

Utökning av investeringsbudgeten 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att utöka investeringsbudgeten 2021 med 
35 000 000 kronor för exploatering samt ombyggnad av fastigheter i 
hamnområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för kommunstyrelsen till 
förfogande utökas med 30 000 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för tekniska nämnden 
utökas med 5 000 000 kronor  
  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att 
omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 335 000 000 kronor. Detta är en utökning med 35 000 000 kronor och 
ersätter tidigare fattat beslut om låneram för år 2021 (kf § 116/21). 

Bakgrund 

För året 2021 uppgår investeringsbudgeten till totalt 204 000 000 kronor. Efter 
utökningen av investeringsramen om 35 000 000 kronor så uppgår den totala 
investeringsramen till 239 000 000 kronor. Dessa nya 35 000 000 kronor 
kommer att användas till markexploatering samt till ombyggnad av fastigheter 
inom hamnområdet. Markexploateringen kommer att avyttras inom några år 
och därmed genereras intäkter till kommunen. Tillgångar i mark har ingen 
driftkostnad dvs. ingen avskrivningskostnad. Ombyggnader av fastigheter inom 
hamnområdet kommer att finansieras genom ökade hyresintäkter. 
 
Inom kommunfullmäktiges finansiella mål finns delmål som mäts årligen för att 
se hur målet ska uppnås. 
 
Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 
samt en minskad lånefinansiering över tid. 

- Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 
mandatperioden och en total investeringsram om 270 000 000 kronor 
(2020-2022) 
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- Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 
mandatperioden och total investeringsram om 216 000 000 kronor 
(2020-2022) 

- Mariestad kommuns totala investeringsram uppgår till 486 000 000 
kronor (2020-2022). 

 
Efter bokslutet 2020 investerade kommunen totalt för 186 000 000 kronor. 
Utav dessa 186 000 000 kronor var 110 000 000 kronor skattefinansierat och 
50 000 000 kronor var exploateringsinvesteringar och resterande 26 000 000 
kronor var till taxefinansierade verksamheter (VA). Därmed uppnås delmålet 
för året 2020. 
 
 
 
 
 
 

Christina Olsson 
Handläggare 
 
   

Expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Teknisk chef  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 44                                                   Dnr 2016/00419  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 
6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar 
sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 4, om uppdrag att 
ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i 
anslutning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är 
en av kommunens övergripande principer för utveckling av staden. Planområdet 
omfattar knappt 6 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget cirka 1,4 kilometer 
öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster 
till Ladukärrsvägen, i söder till naturområde (Lillängsskogen) och i väster till 
Johannesberg. 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd våren/sommaren 2019 och 
granskning sommaren 2020. Inkomna synpunkter från samråd och granskning har 
sammanställts i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Under 
processen har det ursprungliga bebyggelseförslaget omarbetats och ny bebyggelse 
placerats på så vis så det får så liten påverkan som möjligt på naturområdet. 

Beslut om antagande av detaljplanen ska ske av kommunfullmäktige och har 
hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2021, § 35, och 
kommunstyrelsen den 8 februari 2021, § 19. Kommunfullmäktige beslutade den 22 
februari 2021, § 21, att återremittera ärende om antagande av detaljplan för del av 
Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun med motivering att 
invänta den kommande grön- och blåstrukturplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020, § 190, att godkänna 
projektplanen för grön- och blåstrukturplan för Mariestads kommun. Inriktningen är 
att grön- och blåstrukturplanen ska antas av kommunfullmäktige senast 31 maj 2022. 
Syftet med grön- och blåstrukturplanen framgår i projektplanen och innebär bland 
annat att planen ska utgöra kommunalt planeringsunderlag för avvägningar mellan 
olika intressen i den fysiska planeringen.  

Planarbetet påbörjades efter beslut om uppdrag den 11 januari 2017.  
I planarbetet har områdets värden för natur- och friluftsliv hanterats och avvägningar 
gjorts mellan intresset att exploatera marken för bostadsbebyggelse. Det beskrivs att 
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planen följer kommunens övergripande planeringsstrategi för bebyggelseutveckling i 
staden, men också att området har värde för det allmänna natur- och friluftslivet. 
Den sammanvägda bedömningen är att planen inte medför oacceptabel påverkan på 
natur- och friluftslivet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Anders Karlsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) med instämmande av Janne Jansson (S) och Marie 
Engström (V) yrkar avslag till detaljplanen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) tillstyrkande av 
arbetsutskottets förslag till beslut.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 71/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad  2021-02-26 

Protokollsutdrag kf § 21/21 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 

Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.  

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
(Nordic m2 Fastigheter, matti@nm2.se) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut om antagande: Detaljplan för del av 
Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 

2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun.           

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 4, 

om uppdrag att ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i 

flerbostadshus i anslutning till Stockholmsvägen. Förtätning av 

bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande 

principer för utveckling av staden. Planområdet omfattar knappt  

6 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget cirka 1,4 km öster om 

Mariestad centrum. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i 

öster till Ladukärrsvägen, i söder till naturområde (Lillängsskogen) 

och i väster till Johannesberg. 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd våren/sommaren 

2019 och granskning sommaren 2020. Inkomna synpunkter från 

samråd och granskning har sammanställts i samrådsredogörelse 

respektive granskningsutlåtande. Under processen har det 

ursprungliga bebyggelseförslaget omarbetats och ny bebyggelse 

placerats på så vis så det får så liten påverkan som möjligt på 

naturområdet. 

Beslut om antagande av detaljplanen ska ske av kommunfullmäktige 

och har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 

2021, § 35, och kommunstyrelsen den 8 februari 2021, § 19. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 21, att 

återremittera ärende om antagande av detaljplan för del av Lillängen 

2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun med 

motivering att invänta den kommande grön- och blåstrukturplanen. 
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Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020, § 190, att 

godkänna projektplanen för grön- och blåstrukturplan för Mariestads 

kommun. Inriktningen är att grön- och blåstrukturplanen ska antas av 

kommunfullmäktige senast 31 maj 2022. Syftet med grön- och 

blåstrukturplanen framgår i projektplanen och innebär bland annat att 

planen ska utgöra kommunalt planeringsunderlag för avvägningar 

mellan olika intressen i den fysiska planeringen.  

Planarbetet påbörjades efter beslut om uppdrag den 11 januari 2017.  

I planarbetet har områdets värden för natur- och friluftsliv hanterats 

och avvägningar gjorts mellan intresset att exploatera marken för 

bostadsbebyggelse. Det beskrivs att planen följer kommunens 

övergripande planeringsstrategi för bebyggelseutveckling i staden, 

men också att området har värde för det allmänna natur- och 

friluftslivet. Den sammanvägda bedömningen är att planen inte 

medför oacceptabel påverkan på natur- och friluftslivet.    

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad  2021-02-26 

Protokollsutdrag kf § 21/21 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 

Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.          

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Nordic m2 Fastigheter (matti@nm2.se)  

 



Datum: 2021-02-26 
Dnr: KS 2016/419 

Sida: 1 (2) 
 
 
 
 

Sektor samhällsbyggnad 

Planenheten 
 

 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 

Mariestad centralort, Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 

Mariestad centralort, Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11, Ksau § 4 om uppdrag att 

ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i anslutning 

till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av 

kommunens övergripande principer för utveckling av staden. Planområdet omfattar knappt 

6 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget ca 1,4 km öster om Mariestad centrum. 

Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i söder till 

naturområde (Lillängsskogen) och i väster till Johannesberg. 

 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd vår/sommar 2019 och 

granskning sommar 2020. Inkomna synpunkter från samråd och granskning har 

sammanställts i samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Under 

processen har det ursprungliga bebyggelseförslaget omarbetats och ny bebyggelse 

placerats på så vis så det får så liten påverkan som möjligt på naturområdet. 

Beslut om antagande av detaljplanen ska ske av kommunfullmäktige och har 

hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03, Ksau 35 och 

kommunstyrelsen 2021-02-08, Ks § 19. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-

22, Kf § 21 att återremittera ärende om antagande av detaljplan för del av 

Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun med motivering 

att invänta kommande grön- och blåstrukturplanen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-16, Ks § 190 att godkänna projektplanen för 

grön- och blåstrukturplan för Mariestads kommun. Inriktningen är att grön- och 

blåstrukturplanen ska antas av kommunfullmäktige senast 31 maj 2022. Syftet 

med grön- och blåstrukturplanen framgår i projektplanen och innebär bland annat 



Sida: 2 (2) 
 
 

att planen ska utgöra kommunalt planeringsunderlag för avvägningar mellan olika 

intressen i den fysiska planeringen.  

Planarbetet påbörjades efter beslut om uppdrag, 2017-01-11. I planarbetet har 

områdets värden för natur- och friluftsliv hanterats och avvägningar gjorts mellan 

intresset att exploatera marken för bostadsbebyggelse. Det beskrivs att planen 

följer kommunens övergripande planeringsstrategi för bebyggelseutveckling i 

staden men också att området har värde för det allmänna natur- och friluftslivet. 

Den sammanvägda bedömningen är att planen inte medför oacceptabel påverkan 

på natur- och friluftslivet.   

Underlag för beslut 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 

Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.  

 

 

 

Adam Johansson 

Planchef 

 

Beslutet ska skickas till:  

Nordic m2 Fastigheter (matti@nm2.se) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 21 Dnr 2016/00419  

Beslut om antagande: Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 
6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  
 
Ett beslut om att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun ska invänta den kommande grön- och 
blåstrukturplanen.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2017, § 4, om 
uppdrag att ta fram ny detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i 
anslutning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs 
Stockholmsvägen är en av kommunens övergripande principer för utveckling av 
staden. Planområdet omfattar knappt 6 000 m2 tätortsnära naturmark och är 
beläget cirka 1,4 kilometer öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i 
norr till Stockholmsvägen, i öster till Ladukärrsvägen, i söder till naturområde 
(Lillängsskogen) och i väster till Johannesberg. 

Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under våren/sommaren 2019 
och granskning under sommaren 2020. Inkomna synpunkter från samråd och 
granskning har sammanställts i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Under processen har det ursprungliga bebyggelseförslaget 
omarbetats och ny bebyggelse placerats på så vis så det får så liten påverkan som 
möjligt på naturområdet.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att anta detaljplan 
för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun.      

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet. Ett beslut om att anta detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, 
Mariestad centralort, Mariestads kommun ska invänta den kommande grön- och 
blåstrukturplanen  
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Britta Wänström (V) tillstyrker Ekeroths Clausson (S) yrkande om återremiss. 

 

Anders Karlsson (C) och Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens 
förslag till beslut samt yrkar vidare att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

 

Ordförande Jan Wahn (C) tar först upp frågan om återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet genom så kallad 
minoritetsåterremiss.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ks § 19/21 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Granskningsutlåtande 

Riskutredning 

Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04 

Trafikbullerutredning, 2019-12-30 

Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestads tätort.  

 

Expedieras till: 
Tf. kommunchef Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 
Nordic m2 Fastigheter matti@nm2.se 

 



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 §

Naturområde

Kvartersmark
  PBL 4 kap, 5 §

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd
  PBL 4 kap, 12 §

Skyddsbarriär ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
  PBL 4 kap, 11 §

Högsta byggnadshöjd är 24,0 meter

Största byggnadsarea är 1500 m²

Placering
  PBL 4 kap, 16 §

Endast komplementbyggnad får placeras

Utformning
  PBL 4 kap, 16 §

Marken får inte förses med byggnad

Utförande
  PBL 4 kap, 16 §

Fasad på bostadsbyggnad som vetter mot Stockholmsvägen ska utföras i minst
brandklass EI 30

Fasader på bostadsbyggnad som inte vetter mot Stockholmsvägen ska utföras i
obrännbart material

Fönster på bostadsbyggnad som vetter mot Stockholmsvägen ska vara i minst
brandklass E 30

Ventilation ska placeras högt och bortvänd från Stockholmsvägen

Utrymning ska vara möjlig bort från Stockholmsvägen

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR PLANOMRÅDET
Genomförandetid
  PBL 4 kap, 21 §

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.
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Detaljplanens syfte 

Syfte
Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 50-60 nya bostäder i flerbostadshus i anslut-
ning till Stockholmsvägen. Förtätning av bebyggelse längs Stockholmsvägen är en av 
kommunens övergripande principer för utveckling av staden och planförslaget bedöms 
bidra till att uppnå detta.

Planområdets lokalisering och omfattning
Planområdet omfattar cirka 8 000 m2 tätortsnära naturmark och är beläget ca 1,4 km 
öster om Mariestad centrum. Planområdet gränsar i norr till Stockholmsvägen, i öster till 
Ladukärrsvägen, i söder till naturområde (Lillängsskogen) och i väster till Johannesberg.

Överväganden

Bedömning av lämpligheten av markens användning 

Naturvärden
Som underlag för redovisning av naturvärden har till detaljplanen ett Naturvärdesutlå-
tande tagits fram. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gammelskog m.m.) återfinns 
mer centralt i skogsområdet och bedöms därför inte påverkas negativt av den föreslagna 
exploateringen. Planområdet är lokaliserat i utkanten av Lillängsskogen och utgör ingen 
viktig spridningskorridor för djur- och växtliv. Planområdet gränsar i väster, norr och 
öster till bebyggda områden och utgör därmed ingen viktig passage mellan andra natur-
områden. 

Kulturvärden
Ladukärr, Johannesberg och Lillängsskogen utgör alla olika kutlurhistoriskt intressanta 
områden för Mariestad. Syftet med tillkommande bebyggelse är inte att bygga ihop La-
dukärr och Johannesberg utan att de två områdena fortsatt kan läsas av som skilda delar 
i staden. Tillkommande bebyggelse har anpassats i placering och utformning i syfte att 
utgöra ett tillskott av stadsbebyggelse längs Stockholmsvägen.

Inga forn- eller kulturlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet. 

Rekreationsvärden och tillgänglighet
Lillängsskogen som helhet bedöms i första hand ha värden för rekreation och friluftsliv 
framför biologiska värden. Området är lättillgängligt för många. Området är även lätt-
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framkoligt på befintliga motionsspår och det finmaskiga nätet av gångstigar som används
av förskolor, grundskolor, närboende med flera. För att skogen fortsatt ska upplevas 
tillgänglig för allmänheten är det av vikt att tillträde från Stockholmsvägen till Lillängssko-
gen kan ske på ett bra sätt. 

Det aktuella planområdet utgör cirka 8 000 m2 av Lillängsskogens totala cirka 140 000 
m2, den planerade exploateringen utgör därför drygt 5,7 % av området. Planområdet har 
lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att minska dess påverkan på rekreation och 
naturvärden. Planområdet är idag påverkat av trafik på Stockholmsvägen och närliggande 
bebyggelse. 

Planen innebär att största delen av Lillänggskogen får finnas kvar med rekreationsvärden 
samtidigt som kommunens översiktliga strategier och mål för utveckling kan tillgodoses. 
Den föreslagna utvecklingen bedöms alltså kunna ske samtidigt som området fortsatt är 
tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

Översvämning
Enligt kommunens översiktliga skyfallskartering riskerar delar av planområdet bli över-
svämmat vid en händelse av 100-årsregn utifrån nuvarande förhållanden. Enligt karte-
ringen är det de nordvästra och södra områdena inom planområdet som skulle riskera 
översvämmas upp till cirka 0,5 meter.

Kommunen bedömer att den planerade byggnationen inte medför försämrade förhållan-
den för näraliggande bebyggelse. I samband med projektering av bebyggelse inom plan-
området ska hänsyn tas till översvämningsrisken och om behov finns, lämpliga åtgärder 
vidtas. Tillgängliga entréer och marklutningar från byggnader samt avledande och upp-
samling av regn är exempel på sådana åtgäder.

Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten-, spillvatten- och dagvat-
tentjänster. I närhet till planerad bebyggelse finns ledningsnät för vatten och avlopp som 
tillkommande bebyggelse kan anslutas till.

El-, fiber- och fjärrvärmeanslutningar
I planområdets norra del finns ledningsstråk för el, fiber och fjärrvärme som planerad 
bebyggelse kan anslutas till.
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Trafik
Motortrafik till det allmänna vägnätet från planerad bebyggelse föreslås angöras via 
Ladukärrsvägen som ligger öster om planområdet. In- och utfart har placerats på avstånd 
från Stockholmsvägen så en trafiksäker miljö uppnås. 

Farligt gods
En kvantitativ riskutredning för planområdet har genomförts vilken visar att riksnivåerna 
är på en sådan nivå att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och prak-
tiskt genomförbarhet, ska vidtas. 

Planområdet ligger cirka 30 meter söder sekundär transportled för farligt gods (Stock-
holmsvägen) och planområdet sträcker sig cirka 90 meter längs vägen. Stockholmsvägen 
ligger på ungefär samma nivå som planområdet. Vägen och området i anslutning till vä-
gen lutar västerut vilket innebär att eventuella vätskor från en olycka inte bör rinna direkt 
mot planområdet.

Utredningen föreslår följande skyddsåtgärder för att risken till följd av olyckor med farligt 
gods ska vara tolerabla:
 
- Fasader som vetter mot Stockholmsvägen bör utföras i minst brandklass EI30. Fönster 
som vetter mot Stockholmsvägen kan vara öppningsbara och utföras i minst brandklass 
E30. Övriga fasader bör vara i obrännbart material.
- Ventilation bör placeras högt och vänt bort från Stockholmsvägen.
- Utrymning bör vara möjlig bort från Stockholmsvägen.  
- Åtgärd för att säkerställa att vätskor inte rinner mot planområdet, exempelvis dike, mur 
eller nivåskillnad. 

Föreslagna skyddsåtgärder har arbetats in i plankartan som bestämmelser. 

Planeringsunderlag och utredningar
Följande underlag har använts för utformningen av detaljplanen:
- Trafikbullerutredning, 2019-12-30 
- Naturvårdsutlåtande, 2020-02-04
- Översiktlig skyfallsstudie inom Mariestad tätort.
- Riskutredning, 2020-11-26
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Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att genomförandet av föreslagen detaljplan inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Därför finns inget behov av en miljökonsekvensbeskrivning. 
Relevanta konsekvenser som bedöms uppstå vid planens genomförande har behandlats 
inom ramen för denna planbeskrivning.

Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
enligt 6 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen har 
2017-11-22 meddelat att de delar kommunens bedömning.

Buller
Beräknade bullervärden redovisas i Trafikbullerutredning, 2019-12-30 som utgör under-
lag till detaljplanen. Beräknade bullervärden överskrider inte de riktvärden för buller som 
anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, därmed behöver inga 
särskilda åtgärder vidtas.

Beskrivning och genomförande

Motivering av planbestämmelser

Högsta byggnadshöjd är 24 meter (4 kap. 16§ PBL)
Högsta tillåtna byggnadshöjd har reglerats till 24 meter för att motsvara sju våningar. 
Byggrätten har placerats så nära Stockholmsvägen som möjligt i avvägning mellan olika 
intressen och förutsättningar. Avsikten med att placera bebyggelsen så nära Stockholm-
svägen som möjligt är för att bibehålla sammanhängande natur i så stor utsträckning 
som möjligt. Byggnadshöjden motiveras genom att bebyggelsen tillåts vara högre för att 
minska ianspråktagandet av mark.

Största byggnadsarea är 1500 m2 (4 kap. 11§ PBL)
Exploateringsgrad är angiven som högsta tillåtna byggnadsarea inom egenskapsområdet 
och är 1500 m2. Byggnadsarean motsvarar cirka 40 % av egenskapsområdet, övriga ytor 
som inte avses bebyggas ska kunna användas för utevistelse, friyta, intern kommunika-
tion, ytparkering m.m.
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Prickmark (4 kap. 16§ PBL)
Prickmark har lagts ut mot Stockholmsvägen för att erhålla ett bebyggelsefritt område 
mellan vägen och bebyggelse om drygt 30 meter utifrån buller- och säkerhetsaspekter. 
Mot Johannesberg har prickmark lagts ut för att erhålla ett bebyggelsefritt område mellan 
befintlig och tillkommande bebyggelse om cirka 20 meter.

Korsmark (4 kap. 16§ PBL)
I den södra delen av planområdet får endast komplementbyggnader uppföras inom kors-
marken. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader inom korsmarken är angiven 
till 4,5 meter vilket motsvarar envåningsbebyggelse. Syftet med denna reglering är att det 
ska ske en nedtrappning av bebyggelsen mot naturområdet i söder så upplevelsen från 
naturområdet är att bebyggelsen inte blir lika påtaglig som framförliggande flerbostads-
husbebyggelse. 

b1, b2, b3, b4, b5 (4 kap. 12 § PBL)
Bestämmelserna har införts i syfte att nå acceptabla risker för människors säkerhet vid 
eventuell händelse av olycka med transporter av farligt gods på Stockholmsvägen i anslut-
ning till planområdet. 

skydd (4 kap. 12 § PBL) 
Bestämmelsen har införts med syfte att hindra vätskor från Stockholmsvägen att rinna 
mot planerad bebyggelse. Planen reglerar inte teknisk lösning på skyddsbarriären utan 
detta kan ske på olika sätt, till exempel genom dike, mur, vall eller marklutningar. Åtgär-
den är placerad inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att det 
är kommunen som är ansvarig för att åtgärden genomförs och detta säkerställs eftersom 
iordningställande av allmän plats sker vid genomförandet av planen.

Prövning enligt annan lag
Byggnader högre än 20 meter ska i samband med bygglovsskedet lokaliseringsbedömas 
(flyghinderanalys) av Luftfartsverket.
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Illustrationer
Möjlig tillkommande bebyggelse enligt planförslaget redovisas i följande illustrationer.

2019-11-15MARIESTAD

VY FRÅN STOCKHOLMSVÄGEN

2019-11-15MARIESTAD

N

STOCKHOLMSVÄGEN

Fågelperspektiv sett från norr. SR-K AB / Nordic m2 Fastigheter AB

Fotomontage sett från Stockholmsvägen mot söder. SR-K AB / Nordic m2 Fastigheter AB
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Skuggstudier
På följande sidor finns sammanställda skuggstudier som redovisar vilken påverkan en 
teoretisk maximal utbyggnad i enlighet med förslagen detaljplan för del av Lillängen 2:1 
och 6:1 skulle få på intilliggande bostadsbebyggelse. 

Skuggstudierna bygger på en förenklad modell och tar till exempel inte hänsyn till rådade 
vegetation och höjdskillnader. 

Skuggstudie 21 juni, midsommar 
09:00                                                              12:00

15:00                                                              18:00 

Skuggstudie vid midsommar visar att bostadsbebyggelsen närmast öster om området 
påverkas av bebyggelsen vid 18. Vad som inte visas i skuggstudien är den vegetation som 
finns på platsen idag och hur den påverkar närliggande bebyggelse i dagsläget. Efter-
som marken idag består av skog med höga träd påverkas troligen berörda tomter av viss 
skuggning även i dagsläget, om än inte lika tät.
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Skuggstudie 21 mars/23 september, vår- och höstdagjämning
09:00                                                             12:00

   

15:00                                                              18:00 
   

Under vår- och höst påverkas redan närliggande bostäder av befintlig bebyggelse.

Skuggstudie 21 december, vintersolstånd
09:00                                                             12:00

   

15:00                                                              18:00

Skuggstudien vintersolstånd visar ingen påverkan på befintlig bebyggelse. 
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Detaljplanen möjliggör bebyggelse med viss visuell påverkan på intilliggande bostads-
fastigheter vad gäller skuggning. Troligtvis har skogen som finns på platsen idag redan 
orsakat viss visuell påverkan vad gäller skuggning på berörda bostadsfastigheter. Påverkan 
på intilliggande fastigheter bedöms inte vara oacceptabelt stor och heller inte utgöra en 
betydande olägenhet enligt miljöbalken. 

Vidare kan det konstateras att samtliga intilligande bostadsfastigheter även fortsatt kom-
mer ha betydligt mer än 5 timmar solljus per dygn i samband med vår- och höstdagjäm-
ning, vilket är Boverkets minimirekommendation.  

Förändringar i fastighetsindelning
Kvartersmarken inom planområdet föreslås styckas till en ny fastighet från fastigheterna 
Lillängen 2:1 och Lillängen 6:1. Berörd del av fastigheten Lillängen 2:1 omfattar av ca 
6 015 m2 och berörd del av Lillängen 6:1 omfattar ca 18 m2. Planen omfattar ca X m2 
allmän plats, natur. Den allämnna platsen ges kommunalt huvudmannaskap. Berörd mark 
ägs privat och kommunen ges rätt och skyldighet att lösa in marken för allmänt ändamål. 
Marken föreslås överföras till angränsande kommunal uppsamlingsfastighet Högelid 1:1.

Det är exploatören som ska ansöka om och bekosta avstyckning hos Lantmäterimyndig-
heten. Köpeavtal ska tecknas för försäljning av den berörda delen av fastigheten Lillängen 
6:1, vilken ägs av Mariestads kommun.

I planområdets norra del finns befintlig ledningsrätt för el (1493-938.1) och för it- och 
fjärrvärmeledningar (1493-167.1). Ledningsrätterna föreslås fortsatt ligga kvar och berörs 
inte av detaljplanen. Berörd mark planläggs för allmänt ändamål, natur.

Ansvar för utbyggnad och drift
Detaljplanen omfattar allmän plats, naturmark som kommunen ska vara huvudman för. 
Kommunen ansvarar för att skyddsåtgärd som krävs inom allmän plats kommer till stånd 
samt för VA-servis för ny bostadsfastighet. 

Planavgift
Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnader för planens framtagande har 
reglerats i planavtal mellan kommunen och exploatören/fastighetsägaren (Nordic m2 
Fastigheter AB).
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Påverkan på gällande planer
Detaljplanen ersätter detaljplan för Johannesberg (1493-P85) och detaljplan för Östra 
begravningsplatsen m.m. (1493-P86) inom de områden som detaljplanen omfattar.

Detaljplan för Johannesberg (1493-P85) anger att marken är planlagd för centrumverk-
samhet. Detaljplan för Östra begravningsplatsen m.m. (1493-P86) anger att marken är 
avsedd för allmän plats, natur med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen är inte ge-
nomförd på så sätt att den allmänna platsen har lösts in av kommunen. Marken ägs privat. 
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Rapport 19-373-R1 
2019-12-30 
4 sidor, 2 Bilagor 

Akustikverkstan AB, Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, tel 0510 - 911 44 karl-johan.andren@akustikverkstan.se 
 Direkt: +46(0)18-700 88 41 

TRAFIKBULLERUTREDNING LILLÄNGEN 2:1 – MARIESTADS 
KOMMUN 

SAMMANFATTNING 
Akustikverkstan har på uppdrag av Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB utfört beräkningar av 
förväntade trafikbullernivåer vid bostadshus inom planområdet Lillängen 2:1 från 
närliggande vägar. Beräkningarna har utförts med uppmätta trafikmängder som erhållits från 
Mariestads kommun. Beräkningsresultaten har jämförts mot riktvärden i förordning 2015:216 
med ändringarna enligt SFS 2017:359.  
 
Av redovisade beräkningsresultat kan vi konstatera följande:  
 
Alla fasader på undersökta bostadshus i planområdet uppfyller riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dB(A)).  
 
Uteplatser kan anordnas i skydd av byggnadskropparna i söderläge där LAeq 50 dB samt 
LAFmax 70 dB inte överskrids.  
 

1. UPPDRAGSGIVARE 
Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB 
Kontaktperson: Jenny Eriksson, Mobil: 0768 247 360 
Epost: jenny@nm2.se 

2. BAKGRUND OCH UPPDRAG  
På uppdrag av Nordic m2 Fastigheter nr 5 AB, genom Jenny Eriksson, har 
Akustikverkstan AB utfört beräkningar av förväntade trafikbullernivåer, vid ett 
flerbostadshus, på fastigheten Lillängen 2:1, från närliggande vägar. Beräkningarna har 
utförts med planerade fastigheter på planområdet. Beräkningsresultaten har jämförts mot 
riktvärden i förordning 2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359. 
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3. RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER OCH BOSTÄDER 
Förordning (2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359) innehåller bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Riktvärdena för buller från tåg- och vägtrafik redovisas i tabell 1 nedan:  
 
 

Plats LpAeq,  
dB 

LpAFmax,  
dB 

Vid fasad 60 - 
Vid fasad (Bostadsyta om höst 35 m2) 65 - 
Vid uteplats 50 70 

Tabell 1: Kravvärden och riktlinjer för trafikbuller för bostäder enligt förordningen 
2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359. 

Nivåerna i tabell 1 är frifältsvärden, d v s utan inverkan av eventuella reflekterande ytor från 
den egna byggnaden.  
 
Förordning (2015:216 med ändringarna enligt SFS 2017:359) föreskriver vidare att om den 
ekvivalenta ljudnivå utomhus som anges i tabell 1 ändå överskrids bör: 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Vid beräkning av trafikbuller vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen. 
 
Om maximal ljudnivå om 70 dB(A) vid uteplats (se tabell 1) ändå överskrids, bör nivån dock 
inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 
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4. TRAFIKSITUATION 
Vid planområdet som passerar Stockholmsvägen, vilken bidrar med störst bullerpåverkan till 
området. I beräkningsmodellen ligger även Ladukärrsvägen med som bullerkälla. 
 
Trafikdata för Stockholmsvägen baseras på mätningar utförda av NTF Skaraborg genom 
Albin Göransson. Trafikdata för Ladukärrsvägen är skattad från antalet närliggande bostäder 
och beräknas högst till 6 passager per hushåll och dygn. 
 
Trafikdata, hastighet och andel tung trafik redovisas i figur 1 nedan. 
 

  
Figur 1: Gator och trafikmängder som har använts i beräkningen 

Inga uppgifter angående framtida prognoser finns att tillgå. 
 
Andelen trafik dagtid 07-22 per timme är 6% och nattetid (22-07) 8% enligt utförd 
trafikräkning. 

5. BERÄKNINGSMETOD 
Beräkningarna har utförts i enlighet med gällande beräkningsmodell, d v s enligt metoden 
beskriven i Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för 
vägtrafikbuller. 
  
För beräkningarna har beräkningsprogram Soundplan ver. 7.4 använts där ovanstående 
beräkningsmodell ingår. Beräkningen i Soundplan bygger på en digital tredimensionell 
modell av området. Denna digitala modell har byggts upp med hjälp av digitalt material från 
Nordic m2 Fastigheter nr AB genom Jenny Eriksson samt kart och geodata från Metria.  
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6. BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningsresultat med trafik enligt avsnitt 4 visas i två separata bilagor enligt: 
 

1. Ekvivalentnivå (LAeq, 24h), 2 m över mark 
2. Maximalnivå (LAFmax), 2 m över mark 

 
I kartorna i bilagorna visas ljudnivåerna som fasadnivåer i olika punkter. Siffrorna på 
fasaderna är den högsta nivån som beräknats för den aktuella punkten oavsett 
våningsplan. Ljudnivåerna är frifältsvärden, d v s utan reflexer i den egna fasaden helt i 
enlighet med standarden. Tre reflektioner har använts i beräkningarna. 
 

7. KOMMENTARER 
Av redovisade beräkningsresultat kan vi konstatera följande: 
 
Alla fasader på undersökta bostadshus i planområdet uppfyller riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå vid fasad (60 dB(A)).  
 
Uteplatser kan anordnas i skydd av byggnadskropparna i söderläge där LpAeq 50 dB samt 
LpAFmax 70 dB inte överskrids.  
 
 
 
 
 
 
Karl-Johan Andrén 
Akustikkonsult 
 
 
Granskad av Mikael Norgren, 2019-12-30 



Kund: Nordic m2 fastigheter nr5 AB
Projekt: 19-373
Lillängen Mariestad
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Beräkning av trafikbuller till detaljplaneområde
Lillängen 2:1

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark.

Fasadnivåer anger högsta beräknade värde för samtliga våningsplan.
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Kund: Nordic m2 fastigheter nr5 AB
Projekt: 19-373
Lillängen Mariestad

19-373-R1-B2

Beräkning av trafikbuller till detaljplaneområde
Lillängen 2:1

Ljudnivå beräknad 2 m ovan mark.

Fasadnivåer anger högsta beräknade värde för samtliga våningsplan.

Maxnivå
LAFmax dB
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Beräkningsprogram: SoundPLAN 7.4, Uppdatering 2017-04-06
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Projekt: Naturvårdsutlåtande över del av Lillängsskogen vid Stockholmsvägen, Mariestads tätort, 

samt förslag på kartläggning av naturvärden i övrig del av Lillängsskogen 

Projektorganisation: Inventeringen har utförts av Leif Andersson, Pro Natura. 

Kontaktperson för denna rapport: Leif Andersson, leif.andersson@pro-natura.net, Tel: 0506-14301, 

070-6571746. 

Adress Pro Natura: Träringen 66b, 416 79 Göteborg. 

Beställare: Mariestads kommun, Planenheten. Rapporten är färdigställd 2020-02-04. 

Kontaktperson hos beställaren: Adam Johansson 

Fotografier har tagits av Leif Andersson. 

Framsida: Foto från övre delen mot väster ner mot Hasselbacksvägen. Foto Leif Andersson.  
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Uppdraget 
Pro Natura har fått uppdrag av Planenheten, Mariestads kommun, att göra bedömningar av 

naturvärden i ett mindre område av Lillängsskogen vid Stockholmsvägen samt föreslå lämplig 

kartläggning av naturvärden i den större, södra delen av Lillängsskogen. Arbetena ska tjäna som 

grund för vidare detaljplanering i området. Arbetet har utförts av Leif Andersson, Pro Natura. 

Bakgrund 
Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd med Länsstyrelsen under sommaren 2019 för 

del av Lillängsskogen (del av fastigheterna Lillängen 2:1 och 6:1). Planförslaget omfattade ca 3 ha och 

avsåg möjliggöra byggnation av ca 70 bostäder i flerbostadshus och gruppbyggda hus/radhus/parhus 

(Mariestads kommun 2019 a).  

Under samråd med Länsstyrelsen efterfrågades underlag i form av redovisning av naturvärden 

(Länsstyrelsen 2019). Efter samrådsskedet och inför granskning av ett nytt planförslag har ett nytt 

förslag till exploatering föreslagits. De nya förutsättningarna är att planområdet numer omfattar ca 

5000 kvm och den planerade bebyggelsen har minskats i omfattning och placerats närmare 

Stockholmsvägen och mer i utkanten av det tätortsnära naturområdet Lillängsskogen. Detta 

redovisas i en situationsplan (Mariestads kommun b). 

Som underlag för fortsatt arbete med planeringen har Pro Natura uppdragits att göra ett 

naturvårdsutlåtande över den nya mindre delen av Lillängsskogen samt att föreslå vilka utredningar 

och bedömningar av naturvärden som bör göras över Lillängsskogens andra delar. 

I naturvårdsutlåtandet har ingått att beakta influensområde för det senaste planområdet på 

Lillängsskogen i sin helhet. 
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Figur 1. Översiktskarta över det bedömda området vid Stockholmsvägen. 

Genomförande 
Redovisningen har innefattat en redogörelse för den norra delen av Lillängsskogens naturvärden 

baserad på förarbete och fältarbete. 

Första delen av arbetet har innefattat genomgång av befintligt underlag. Detta har främst omfattat 

en äldre naturvärdesbedömning av tätortsnära natur (Mariestads kommun 1989),den tidigare 

detaljplanen för Östra begravningsplatsen m m (Mariestads kommun 2004) samt detaljplanen över 

del av Lillängen 2:1 och 6:1 (Mariestads kommun 2919 a).  

I förarbetet har också ingått att kontrollera fynduppgifter från Artportalen. Det område som 

undersöktes är dels det mindre områddet vid Stockholmsvägen, dels den övriga delen av 

Lillängsskogen söder därom. 

Fältbesök i området gjordes den 12 och 28 november 2019. Under fältbesöken noterades vegetation 

och flora samt eventuella företeelser som kunde indikera naturvärden. Den sena årstiden gjorde att 

endast delar av markfloran kunde dokumenteras. Årstiden är också olämplig för dokumentation av 

flera andra aspekter av den biologiska mångfalden. 
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Det ska framhållas att det gjorda arbetet inte är en naturvärdesbedömning (NVI) enligt svensk 

standard. Därför har inga naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats, dokumenterats eller 

naturvärdesbedömts. Genomgången av befintligt underlag har inte genomförts enligt NVI-

standarden. 

Eventuella kulturmiljövärden, sociala värden och geologiska värden har ej undersökts. I just detta fall 

är detta viktiga aspekter då det är ett viktigt närströvområde. 

Slutligen har en bedömning gjorts av hur ett genomförande av bebyggelsplanerna enligt den senaste 

versionen (situationsplanen) kan påverka naturvärdena i området och den övriga delen av 

Lillängsskogen. 

Dessutom ges ett par förslag på åtgärder och hänsyn till naturvärden som kan vara lämpliga vid 

uppförande av bebyggelse. 

För den övriga delen av Lillängsskogen ges förslag på vilken kartering av naturvärden som bör göras 

för att få underlag för vidare planering. En av de viktiga delarna är här då att sätta in Lillängsskogen i 

ett större landskapligt sammanhang. 

Befintligt underlag 
En kort beskrivning av naturvärdena i Lillängsskogen finns i Naturvärdesbedömning – Natur i vår stad 

(Mariestads kommun 1989). Här konstateras att någon detaljerad inventering av växt- och djurliv i 

området inte gjorts. Det som framhålls som vetenskapligt värde är mer näringsrika partier med löv 

och arter som blåsippa och skogstry. I detta arbete konstateras också att Lillängsskogen har 

kulturella, sociala och pedagogiska värden. 

Kortare beskrivningar av naturvärden, sociala, kulturella och pedagogiska värden finns i de båda 

detaljplanerna som berör området (Mariests kommun 2004, Mariestads kommun 2019). 

Uppgifter om fynd av arter har tagits fram från Artportalens fynddatabas. En utsökning har gjorts på 

det mindre området vid Stockholmsvägen. En annan utsökning har gjorts på resterande södra delen 

av Lillängsskogen. Inga artfynd finns registrerade på området vid Stockholmsvägen. Drygt 300 artfynd 

finns registrerade på den resterande delen av Lillängsskogen. 

Inga nyckelbiotoper eller områden med vissa naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

finns registrerade i de områden som berörs av denna rapport.  
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Figur 2. Situationsplan över planerad bebyggelse S om Stockholmsvägen. 

Beskrivning av området 
Lillängsskogen ligger i Mariestads i en sluttning i stadens östra delar, utsträckt i nord-sydlig riktning. I 

norr begränsas den av Stockholmsvägen, i väster av bebyggelsen vid Hasselbacksvägen, 

Johannesbergsparken med kriminalvårdsanstalten och Östra begravningsplatsen, i söder av 

Muggebergsvägen och skogsområden mellan Kilkesten och Ladukärr samt i öster mot Ladukärrs 

bebyggelse och Ladukärrsvägen. Den bedömda delen utgör ett område som sträcker sig ca 180 

söderut från Stockholmsvägen och omfattar ca 2,4 ha. Omkring en fjärdedel av denna yta planeras i 

situationsplanen att bebyggas. Söder om denna del ligger den stora delen av Lillängsskogen som 

omfattar ca 17 ha. 

Västerut ligger Johannesbergsparken med skolor och olika institutioner samt begravningsplatsen, i 

söder finns skogsområden och Kilkestens småhusbebyggelse, i öster och norr finns villabebyggelse. 

Området ligger i Mariestads stads församling, Mariestads kommun. 

Terrängen i Lillängsskogen sluttar mot väster. I de södra delarna är marken planare men samtidigt 

ställvis bergigare. I den norra, bedömda delen finns i stort sett inget berg i dagen. Strax utanför detta 

område finns ett bergigare parti av Lillängsskogen. De lägst liggande delarna ligger på ca 50 m.ö.h. i 

de nordvästra delarna medan de högst liggande delarna ligger något över 65 m.ö.h. i söder. 

Höjdskillnaden inom området är något över 15 m. 
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Foto mot nordöstra hörnet av området S om Stockholmsvägen. I förgrunden störd mark. I 

bakgrunden ett större elskåp. Foto Leif Andersson. 
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Figur 3. Karta över den del närmast Stockholmsvägen som naturvårdsutlåtandet avser. 

Den bedömda delen söder om Stockholmsvägen täcks av en gles skog som domineras av tämligen 

gammal tall. Tallarna kan uppskattas till en ålder av 130-150 år. I skogen finns inslag av tämligen 

gammal vårtbjörk samt något yngre sälg, ek, asp, lönn, rönn och fågelbär. Skogen har för något 

decennium sedan gallrats varvid björk, tall och gran avverkats. Skogen är så gott som helt röjd på 

buskskikt och sly. Den tidigare utförda gallringen och bortröjningen av sly och buskar gör att skogen 

har god genomsikt. En del pinnar och ris ligger kvar efter röjningen av buskskiktet. Av buskskiktet 

finns enstaka hasselbuketter kvar i de övre, östra delarna. En del tall föryngrar sig i skogen. 

Markskiktet har störts och eventuellt påverkats av grävningar eller jordfyllningar. Grusiga jordytor 

finns i beståndet närmare Stockholmsvägen. Efter avverkningarna finns också en del körspår. 

Fältskiktet är mestadels av örtristyp med lingon, vårfryle, ärenpris, örnbräken och med husmossa 

Hylocomium splendens och väggmossa Pleurozium schreberi i bottenskiktet. Längst upp mot 

Ladukärrsvägen visar vegetationen tecken på lite högre näringsrikedom i marken. Det är främst här 

hassel förekommer (eller kanske snarare har förekommit) och arter som vispstarr, häckvicker och 

stinknäva. I bottenskiktet finns här större förekomster av kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus. En 
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del störningsgynnade och kvävegynnade arter förekommer, mest i kanterna, som maskros, hundkäx 

och hundäxing. Den sena årstiden gjorde att endast ett axplock av förekommande arter har kunnat 

noteras. 

Som beskrivits ovan så är skogen i norr vid Stockholmsvägen kraftigt påverkad. I beståndet finns 

några enstaka äldre lågor av björk och tall. 

Den övriga delen av Lillängsskogen (i söder) beskrivs inte närmare här men den har ett äldre 

trädskikt, är tätare, är avsevärt mindre påverkad och varierar mellan mer örtrik skog och skog av 

ristyp. Enligt skogsbruksplanen (Sydved 2016) är skogens ålder 145 år. I detaljplanen för Östra 

begravningsplatsen (Mariestads kommun 2004) så anges Lillängsskogen vara ett av de äldsta 

skogsområdena i Mariestads tätort. 

Flera stigar löper genom såväl det lilla området vid Stockholmsvägen, som i resten av Lillängsskogen 

söderut. 

I det nordöstra hörnet av området vid Stockholmsvägen finns ett större elskåp. 

 

Figur 4. Karta över den södra. avsevärt större delen av Lillängsskogen. 
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Naturvärden 
Det här redovisade arbetet är inte en naturvärdesinventering (NVI) av området söder om 

Stockholmsvägen. Den sena årstiden gör det endast möjligt att utföra preliminära bedömningar. Det 

står dock klart att naturvärdena här ej är högre än naturvärdesklass 4, vissa naturvärden. 

För resterande delen av Lillängen, längre söderut, är det annorlunda. Här indikerar biotopvärdena 

avsevärt högre naturvärden. Här finns mycket gammal tall med vackert utvecklad pansarbark, 

enskilda träd med en ålder säkert upp mot 200 år. Sannolikt finns här en intressant marksvampflora. 

Förekomsten av gamla träd och en del död ved gör kryptogamfloran bör vara intressant. Åtta olika 

rödlistade fågelarter har observerats i området, varav åtminstone hälften bör kunna häcka. Såväl 

lövskogsfåglar som utpräglade barrskogsfåglar finns i skogen. För övriga organismgrupper finns 

endast sparsamt med artobservationer. 

Hur bedöms uppförandet av två hus strax söder om Stockholmsvägen 

påverka naturvärdena? 
Naturvärdena i den del som avses bebyggas är begränsade. Uppförandet av två hus enligt 

situationsplanen bedöms medföra ringa påverkan på naturvärdena i den bedömda delen liksom i 

Lillängsskogen i stort. 

Det är kanske något svårare att integrera stignätet i denna del med övriga Lillängsskogen på ett 

attraktivt och praktiskt sätt. 

Åtgärder för att mildra eventuell påverkan på naturvärden 
Låt träd stå kvar i så stor utsträckning som möjligt i den del där husen avses uppföras. Det är viktigt 

att spara olika trädslag. Även några hasselbuskar bör sparas. 

Eftersom Lillängsskogen är ett mycket viktigt som strövområde för boende i denna del av Mariestad 

är det viktigt att stigsystemen ordnas så att tillgängligheten från Stockholmsvägen, Hasselbacksvägen 

och Ladukärrsvägen bibehålls. 

Förslag på kartering av naturvärden i den återstående delen av 

Lillängsskogen 
Detta område bedöms efter en översiktlig genomgång ha väsentligt högre naturvärden än området 

nära Stockholmsvägen som berörs av naturvårdsutlåtandet. 

Inför all typ av planering – oavsett syftet med planeringen – som omfattar naturmark är en 

naturvärdesinventering (NVI) en rimlig insats – särskilt i en stadsnära miljö. Denna bör vara av 

detaljeringsgrad medel eller bättre. Den bör ha tillägget naturvärdesklass 4. Den bör omfatta ett 

område som avgränsats på karta i figur 4. En naturvärdesinventering bör omfatta hela Lillängsskogen 

även om endast delar av den är föremål för planering. Det är ett rimligt utfall av en 

naturvärdesinventering att hela Lillängsskogen söder om den bedömda delen vid Stockholmsvägen 

kommer att omfatta hela den resterande delen av Lillängsskogen. 
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Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där tallskogar är en 

viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör hur och om Lillängsskogen 

bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värdetrakten. Detta kan göras med 

täthetsanalys och konnektivitetsanalys av tallbestånden i Mariestads kommun – särskilt med en 

inzoomad presentation av stadsnära bestånd. 

Mariestad saknar en heltäckande inventering av skyddsvärda träd i tätorten. Vid olika typer av 

planering liksom vid landskapsekologiska täthetsanalyser och konnektivitetsanalyser är ett sådant 

inventeringsunderlag värdefullt. 

Lillängsskogens bidrag till olika ekosystemtjänster bör också utredas. 
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Sammanfattning 

Mariestads kommun har arbetat fram en detaljplanering av bostäder i en del av Lillhagen 2:1 och 6:1 i 
Mariestads centralort. Planområdet ligger mellan stadsdelarna Johannesberg och Ladukärr och utgör en del 
av Lillängsskogen. Området omfattar 6 000 m2 mark och är beläget cirka 30 meter från och cirka 90 meter 
längs Stockholmsvägen som är sekundär transportled för farligt gods.  

Enligt Länsstyrelsens riskpolicy skall riskfrågor beaktas vid fysisk planering inom 150 meter från transportled 
för farligt gods varför denna riskutredning har tagits fram.  

Stockholmsvägen ligger ungefär på samma nivå som planområdet. Vägen och området i anslutning till vägen 
lutar västerut och svagt söderut vilket innebär att vätskor kan rinna västerut men inte direkt mot planområdet. 
Topografin bedöms vara relativt gynnsam när det gäller konsekvenserna vid en eventuell olycka med 
brandfarliga vätskor. 

Den kvantitativa riskanalysen visar att risknivåerna inom planområdet är på en sådan nivå att alla rimliga 
skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet, ska vidtas. För bostadshus bedöms 
det vid dessa risknivåer inte vara rimligt att kräva att fönstren ska vara ej öppningsbara. Det bedöms inte 
heller vara rimligt att kräva brandklass EI30 på fönster utan minst E30 bedöms vara acceptabel.  

Förslag till skyddsåtgärder: 

• Fasader som vetter mot Stockholmsvägen bör utföras i minst brandklass EI 30. Fönster som vetter 
mot Stockholmsvägen kan vara öppningsbara och utföras i minst brandklass E30. Övriga fasader bör 
vara i obrännbart material. 

• Åtgärd för att säkerställa att vätskor inte rinner mot planområdet. Detta kan vara dike, mur, 
nivåskillnad eller liknande 

• Ventilation bör placeras högt och vänt bort från Stockholmsvägen. 
• Utrymning bör vara möjlig bort från Stockholmsvägen. 

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet. 
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1 Inledning 
Mariestads kommun har arbetat fram en detaljplanering av bostäder i en del av Lillhagen 2:1 och 6:1 i 
Mariestads centralort. Planområdet ligger mellan stadsdelarna Johannesberg och Ladukärr och utgör en del 
av Lillängsskogen. Området omfattar 6 000 m2 mark och är beläget cirka 30 meter från och cirka 90 meter 
längs Stockholmsvägen och som är sekundär transportled för farligt gods, se Figur 1.  

I öster är Ladukärrsvägen belägen och i söder ligger grönområdet Lillängsskogen och i väster Johannesberg 
med byggnaderna Tuna, Haga, Berga och Hamra. 

Enligt Länsstyrelsens riskpolicy (Lst 2006) skall riskfrågor beaktas vid fysisk planering inom 150 meter från 
transportled för farligt gods varför denna riskutredning har tagits fram.  

 
Figur 1 Planområdets läge är markerad med blåfärgad linje © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 
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2 Risker med transporter av farligt gods 
2.1 Typer av farligt gods 
Enligt internationella bestämmelser (ADR/RID) delas farligt gods in i nio klasser, se Tabell 1. 

Tabell 1 Indelning av farligt gods. 

Klass Innehåll Exempel 

1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 
sprängämnen), fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller under 
tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser (gasol), giftiga 
gaser (ammoniak, svaveldioxid) 
och andra trycksatta gaser 
(kvävgas, syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 

4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, ammoniumnitrat 

6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och cyanider, 
bakterier, levande virus och 
laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 

9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

 

2.2 Konsekvenser av en olycka med farligt gods 
I detta avsnitt följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras och potentiella 
följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall avser, om inget annat 
sägs, personer som vistas utomhus utan skydd. 

Konsekvenserna för aktuella klasser beskrivs mer utförligt i beräkningsbilagan. 

Klass 1. Explosiva ämnen 

En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och 
byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak genom 
raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.  

Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  

Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte antänds direkt 
bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller driva iväg och antändas 
över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller gasmolnsexplosion (Vapor Cloud 
Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE 
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(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på 
avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och 
orsaka betydande skador vid antändning. En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 m. 

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k. 
pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att omkomma är 
som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. Om ett utsläpp av brandfarliga vätskor kan 
rinna ner mot bebyggelsen finns risk för att en brand uppstår i det bebyggda området.  

Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid. 

Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 

Klass 5: Oxiderande ämnen 

Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med olja eller 
bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan var lika kraftiga som för ämnen i klass 1. 

Klass 6: Giftiga ämnen. 

Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma är därför 
försumbar. 

Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra. 

Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på personen. 

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall dock inga ämnen som är brandfarliga eller explosiva. 
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3 Riskbedömning i den fysiska planeringen 
3.1 Vad är risker? 
Risker beror på att händelser kan inträffa som har oönskade konsekvenser. Viktiga frågor är: ”Hur ofta kan 
dessa händelser inträffa?” och ”Vad är följderna om den händelsen inträffar?”. Man talar om sannolikheten för 
en händelse och dess konsekvenser. Risk definieras därför oftast som sannolikheten för oönskade händelser 
multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  

Sannolikheten brukar uttryckas som antal gånger man förväntar att en händelse kommer att inträffa under ett 
år. Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte förväntas inträffa så ofta. En sannolikhet på 0,001 
per år innebär att olyckan förväntas ske en gång på 1000 år. Sannolikheten för olyckor med farligt gods är 
oftast mycket lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång på 1 000 000 år (matematiskt kan detta 
uttryckas som 1x10-6 per år).  

En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, miljöskador, skadade personer och 
omkomna personer. Det är svårt att beräkna skador på miljön, hus och personer. I sådana fall måste man 
även medta hur svår skadan är. Det är enklare (rent utredningsmässigt) att räkna på antalet personer som 
omkommer. Därför uttrycks konsekvensen av en olyckshändelse med farligt gods oftast som antalet 
omkomna. En bakomliggande tanke är att antalet skadade och övriga skador är proportionerligt till antalet 
omkomna. Även när man sätter kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods talar man mest om antalet 
omkomna. 

Risker finns överallt omkring oss. Några risker och deras sannolikheter anges i Figur 2. 

 

Figur 2 Exempel på vilka risknivåer som finns i samhället. De röda och orangea strecken är kriterier för bedömning av 
risknivåer och förklaras i avsnitt 3.2. 
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Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljs det på individrisk och samhällsrisk. Individrisken är risken 
för en person att omkomma i en olycka när han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten av en s.k. 
riskkälla. Man utgår från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. Risken uttrycks som risken 
att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det är på en viss plats och tar 
inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på platsen. Individrisken är ett lämpligt mått 
vid riskbedömning för områden där det endast kommer att vistas ett fåtal människor. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på riskkällans 
farlighet, dels på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans omgivning. Detta mått är 
användbart om planeringen innebär att många människor kommer att befinna sig inom 150 m från en 
transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för olyckor där minst ett visst antal 
personer omkommer. 

3.2 Bedömningsgrunder för risker vid transport av farligt gods 

 Kvantitativa kriterier för individrisk 
I många fall – främst när det inte finns kommunala krav - tas kriterier för vad som kan bedömas vara en 
acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande 
Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) 
(SRV 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se Figur 3. Om den övre gränsen överskrids 
bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 

 

 

Figur 3 Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 

För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre på 1x10-7 per år. Den undre gränsen 
ligger under risken att omkomma till följd av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå inte ger en 

Övre 
gräns 

Undre 
gräns 

ALARP- 

område 
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signifikant påverkan på individens totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns så anses den vara 
acceptabel och inga ytterligare åtgärder krävs.  

Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika grupper i samhället. Om 
risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och effekten av dessa åtgärder skall verifieras (Lst 
2006). 

Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP-området så skall alla rimliga 
åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta betraktas risknivån som tolerabel. Beräkningar av effekten 
på risknivåer krävs normalt inte. 

 Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  
Även för samhällsrisk finns det kriterier i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår från samhällsrisknivåer för ett 
område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs transportleden för farligt gods, se Figur 4.  

 

 

Figur 4 Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för farligt gods. 

 

Kriterier i Figur 4 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras högst en gång på 
1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte tolereras oftare än en gång per 10 000 år 
(röda linjen). Olyckor med mer än 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som en gång på 
10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så kan detta inte tolereras. 

När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. Ligger risknivån i området med 
tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga skyddsåtgärder vidtas. 

ALARP- 

område 
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Kriterierna ovan gäller för 1 km område längs transportleden. Kriterier för det aktuella planområdet beräknas 
utifrån områdets längd längs transportleden och att planområdet endast ligger på ena sidan av leden. 
Omräknade kriterier visas i Figur 5. Planområdets längd utmed leden är cirka 90 meter. 

 

 

Figur 5 Riskkriterier omräknade till 90 meter enkelsidig bebyggelse. 

3.3 Riskhantering 

 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 
Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hälsa och 
säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete redan i 
programsamrådet för detaljplanen för att sedan bli mera detaljerat i plansamrådet. Riskfrågan bör då vara så 
pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel eller inte. 
Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i planhandlingarna. Om riskreducerande åtgärder krävs för att 
nå en tolerabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser på plankartan. Åtgärder som inte 
omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel genom avtal. 
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Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, se 
Figur 6 (Lst 2006). I den första delen beräknas riskerna, i den andra delen bedöms de och åtgärder föreslås 
och i den tredje delen tas beslut om åtgärderna.  

 

Figur 6 Schema över riskhanteringsprocessen (Lst 2006). 

I denna rapport genomförs den första delen – riskanalys – samt ges input till den andra delen – riskvärdering 
genom att riskerna jämförs med kriterier och förslag till åtgärder ges. Själva beslutet om hur riskerna skall 
värderas och den fortsatta hanteringen tas i kommunen med möjlighet för länsstyrelsen att överpröva beslutet.  

Förslag till riskreducerande åtgärder ges redan vid risknivåerna inom ALARP-området, kravet på verifiering av 
dessa åtgärder aktualiseras normalt inte om risknivåerna underskrider gränsen för det tolerabla. 

 ALARP-området 
ALARP-området är området i riskkriterierna där riskerna är lägre än det som inte kan tolereras men högre än 
det som kan accepteras utan vidare. ALARP betyder As Low As Reasonably Practicable. På svenska betyder 
detta att risknivån skall göras så låg, som är praktiskt möjligt när riskerna hamnar i detta område.  

Området spänner över en faktor 100 i risknivåer, de lägsta nivåerna inom området är hundra gånger lägre än 
de högsta nivåerna. Området är så pass stort beroende på den osäkerhet som alltid finns i riskberäkningarna. 
Ofta anses att osäkerheten i resultaten av en riskberäkning kan vara så högt som en faktor 10, beroende på 
alla okända faktorer som ingår. Att ha ett brett område där det finns krav på ett visst hänsynstagande av 
riskerna säkerställer att inga risknivåer över det tolerabla släpps igenom utan vidare.  

Kraven på skyddsåtgärder inom ALARP-området är att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv 
och praktisk genomförbarhet, är vidtagna. 
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4 Platsspecifika förutsättningar 
4.1 Området 
Fastigheten för det aktuella området visas i Figur 7. Planområdet ligger på ett avstånd av cirka 27 meter från 
Stockholmsvägen som är sekundär transportled för farligt gods. Bebyggt område kommer ligga som närmast 
på ett avstånd av cirka 31 meter från Stockholmsvägen. Mariestads kommun vill pröva möjligheten att 
exploatera det gula området med bostadsbebyggelse i flerbostadshus, 50-60 bostäder, se Figur 7.  

Det föreslås två flerbostadshus i fyra respektive sex våningar. Den östra byggrätten regleras till motsvarande 
sex våningar och den västra till fyra våningar för att skapa en upptrappning av bebyggelsen mot 
Stockholmsvägen. I anslutning till flerbostadshusen kan komplementbyggnader, garage, carports och liknande 
uppföras (Mariestads kommun 2020:1). 

 

Figur 7 Planområdets läge och storlek. 

Marken är idag kuperad med inslag av högre bergpartier och branter. Tallskog med inslag av gran och 
enstaka björk samt hassel dominerar inom planområdet. Stockholmsvägen ligger ungefär på samma nivå som 
planområdet. Vägen och området i anslutning till vägen lutar västerut och svagt söderut vilket innebär att 
vätskor kan rinna västerut men inte direkt mot planområdet. Topografin bedöms vara relativt gynnsam när det 
gäller konsekvenserna vid en eventuell olycka med brandfarliga vätskor. 

 

Cirka 27 meter Cirka 31 meter 

N 
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4.2 Antal personer närvarande i planområdet 
Mariestads kommun har uppskattat antal lägenheter som kan byggas i planområdet till cirka 60 lägenheter. 
Enligt tillgänglig statistik bor det cirka 1,6 personer per lägenhet i flerbostadshus i Mariestad (SCB 2020). 
Detta innebär att det kommer bo cirka 100 personer i planområdet. Av dessa antas schablonmässigt att cirka 
hälften är på plats dagtid och 100 % på plats nattetid. 

Schablonmässigt för bostäder antas 93 % av de boende befinna sig inomhus på dagtid. Motsvarande siffra är 
99 % på nattetid. Resterande personer befinner sig utomhus. 

4.3 Stockholmsvägen 
Årsdygnstrafiken på vägen utmed planområdet är cirka 6 000 fordon/dygn (trafikmätning i oktober 2019). Tung 
trafik utgör cirka 3 % av trafiken. Skyltad hastighet är 50 km/h (Mariestads kommun 2020:2). Nationell statistik 
anger att i genomsnitt cirka 4% av godstransporter innehåller farligt gods (TRAFA 2018).  

ÅDT för tung trafik på aktuell sträcka av Stockholmsvägen var cirka 180 fordon år 2019 (Mariestads kommun 
2020:2). Omräknat till år 2040 med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal på cirka 20 % blir ÅDT tung 
trafik cirka 220 fordon (Trafikverket 2020:2). Multiplicerat med andel farligt gods av tung trafik så ger det antal 
prognosticerade transporter år 2040 enligt nationellt genomsnitt cirka 3 100 transporter av farligt gods per år, 
se Tabell 2.  

Tabell 2 Antal förväntade transporter med farligt gods på Stockholmsvägen år 2040 enligt Nationellt genomsnitt. 

Klass Beräknat antal transporter/år 2040 
enligt Nationellt genomsnitt 

Använt i osäkerhetsanalysen 

1 Explosiva ämnen 10 13 

2.1 Brandfarliga gaser 150 190 

2.2 Ej brandfarliga eller 
giftiga gaser 470 - 

2.3 Giftiga gaser 10 13 

3 Brandfarliga 
vätskor 1500 1890 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen 80 - 

5 Oxiderande ämnen 80 100 

6 Giftiga ämnen mm 210 - 

7 Radioaktiva ämnen - - 

8 Frätande ämnen 420 - 

9 Övriga farliga ämnen   150 - 

Totalt Ca 3 100  
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Av klasserna i Tabell 2 är det ämnen i klasserna 1, 2.1, 2.3, 3 och 5 som kan leda till olyckor med betydande 
konsekvenser för området och som används i riskberäkningarna. Dessa är därför markerade med fetstil i 
Tabell 2. 

Klasserna i Tabell 2 omfattar ämnen med varierande farlighetsgrad. För att kunna genomföra en riskberäkning 
måste ämnen delas upp ytterligare.  

I klass 1 är det de massexplosiva ämnena som står för de betydande riskerna. Andelen massexplosiva ämnen 
sätts till 10 % (ÖSA 2004). 

Andelen mycket brandfarlig vätska i klass 3 (bensin m.m.) sätts till 75 % (ÖSA 2004). 

För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. De 
uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 

Detta ger antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära risker för området enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Farligt gods på Stockholmsvägen år 2040 som medför betydande risker för området. 

Klass och ämnesgrupp Stockholmsgatan 

1.1  Massexplosiva ämnen 1 

2.1  Brandfarliga gaser 150 

2.3  Giftiga gaser 10 

3. Mycket brandfarliga vätskor 1 125 

5.1  Oxiderande ämnen med explosionsrisk 30 

 

Sannolikheten för olyckor på Stockholmsvägen fås från Trafikverkets handbok ”Effektsamband för 
transportsystemet” (Trafikverket 2020:1). Risken för olyckor på en kommunal väg med en högsta tillåten 
hastighet på 50 km/h anges till 0,153 olyckor per miljon fordonskilometer och år eller 1,53x10-7 per 
fordonskilometer och år. 

Andelen singelolyckor på den här typen av väg är cirka 15 % (SRV 1996) vilket innebär att det vid 85 % av 
olyckorna är minst två fordon inblandade. Om det bortses från olyckor med fler än 2 fordon inblandade, vilket 
inte påverkar resultatet nämnvärt, så är risken för att ett fordon blir inblandat i en olycka på en 1 km lång 
sträcka av vägen lika med 1,53x10-7 x (2-0,15) * 1,1 = 3,11x10-7. I beräkningen tas även hänsyn till att antal 
axelpar på tunga fordon i genomsnitt är 1,1 genom att multiplicera sannolikheten med 1,1. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas beräkningsresultaten för individrisk samt samhällsrisk utan skyddsåtgärder. Dessutom 
redovisas en osäkerhetsanalys där antalet transporter av farligt gods och antalet personer närvarande i 
planområdet har ökats med 25 %. De ingångsvärden för beräkningarna som är specifika för planområdet har 
redovisats i kapitel 4.  

Ingångsvärden för sannolikheter och konsekvenser för de möjliga händelseförlopp när en olycka väl inträffat 
samt beräkningsmetoderna redovisas i bilaga 1. 

5.1 Individrisk 
I Figur 8 visas individrisken i planområdet vid Stockholmsvägen. Individrisken är oberoende av antal personer 
närvarande i området vilket innebär att beräknad individrisk gäller oavsett vad som byggs i planområdet. 

 

Figur 8 Individrisken vid planområdet vid Stockholmsvägen. 

Planområdet ligger som närmast cirka 27 meter från Stockholmsvägens vägkant. Individrisken är därför 
acceptabel inom planområdet. 
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5.2 Samhällsrisk 
I Figur 9 visas samhällsrisken i planområdet vid exploatering som innefattar bostäder och det framgår av 
figuren att risknivån överskrider kriteriet för acceptabla risker och ligger inom nedre delen av ALARP-området. 
Dimensionerande olyckor är de scenarion som innefattar brandfarliga gaser som kan leda till olika typer av 
bränder eller explosioner 

 

Figur 9 Samhällsrisken för markanvändning för boenden i det planerade området. 

  



Riskutredning Lillängen 2:1 och 6:1 

 
  
Uppdragsnr.: 107 22 71   Version: 1.0 
  

2020-11-26  |  Sida 18 av 22 n:\107\22\1072271\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\riskutredning lillängen.docx 
 

5.3 Osäkerhetsanalys 
Det finns alltid osäkra faktorer i beräkningar av risker i samband med transporter av farligt gods förbi områden 
där det vistas människor. Eftersom det handlar om en prognos för en framtida situation så är osäkerheten i 
vilka mängder farligt gods som kommer transporteras förbi området i framtiden av betydelse. Detta är också 
viktigt då uppgifterna om transporterade mängder redan i nuläget är relativt osäkra. Därför undersöks 
resulterande risknivåer vid 25 % fler transporter av farligt gods förbi området. 

Ytterligare en källa till osäkerhet kan vara att det inte helt går att förutspå hur många personer som kommer att 
vistas inom området. I osäkerhetsanalysen studeras därför risknivåerna om det är 25 % fler personer på plats i 
planområdet. 

Resultaten av osäkerhetsanalysen där antal transporter av farligt gods och antal personer närvarande i 
området har ökats med 25 % presenteras i Figur 10 och Figur 11.  
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 Individrisk 
Figur 10 visar att individrisken vid en osäkerhetsanalys är acceptabel oavsett avstånd från Stockholmsvägen. 

 

 

Figur 10 Osäkerhetsanalys för individrisken, lila linje, om antal transporter av farligt gods används samt antalet personer 
närvarande i området ökas med 25 %. Ursprunglig beräkning visas med blå linje. 

Individrisken ökar något men ligger risknivåerna fortfarande inom området för acceptabla risker. 
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 Samhällsrisk 
Figur 11 visar att samhällsrisken ökar men ligger kvar i ALARP-områdets undre halva vid den 
osäkerhetsanalys där antalet transporter av farligt gods samt att antalet personer närvarande i planområdet 
ökas med 25 %.  

 

Figur 11 Osäkerhetsanalys för samhällsrisken, lila linje, om antal transporter av farligt gods samt antalet personer 
närvarande i området ökas med 25 %. Ursprunglig beräkning visas med blå linje. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Den kvantitativa riskanalysen visar att risknivåerna förbi planområdet är inom den undre halvan av ALARP-
området. Även vid en osäkerhetsanalys, där antal transporter av farlig gods samt antalet personer närvarande 
i planområdet ökas med 25 % används, visar att risknivåerna ligger inom undre halvan av ALARP-området. 
Detta innebär att alla rimliga skyddsåtgärder, sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet, ska 
vidtas.  

Eftersom dimensionerande olyckor innefattar brandfarliga gaser som leder till olika typer av bränder 
(jetflamma och molnbrand) så bör åtgärder på bebyggelsen fokusera på dessa scenarion. Fasaden som vetter 
direkt mot transportleden för farligt gods är utsatt för större risker från scenarion med brandfarliga gaser. För 
att fördröja brandförloppet bör därför fasader som vetter mot transportled för farligt gods utföras i brandklass 
EI 30. Övriga fasader kan vara i obrännbart material. 

Brandklass EI 30 innebär att konstruktionen ska motstå en normalbrand i 30 minuter. E innebär att 
byggnadsdelen har flam- och rökavskiljande funktion medan I innebär att konstruktionen även har en 
värmeisolerande funktion (RISE 2017). En yttervägg utförd i EI 30 kan uppnås på flera olika sätt men kan 
exempelvis bestå av en stomme av träreglar på minst 45x45 och c/c 450 mm samt en beklädnadsskiva på 
minst 12,5 mm i obrännbart material på båda sidor (Blixt och Svantesson 2014). En obrännbar fasad är 
obrännbar men behöver inte uppfylla kraven för flam- och rökavskiljande samt värmeisolerande funktion. 

För bostadshus bedöms det vid dessa risknivåer inte vara rimligt att kräva att fönstren ska vara ej 
öppningsbara. Det bedöms inte heller vara rimligt att kräva brandklass EI30 på fönster utan minst E30 bedöms 
vara acceptabel.  

Förslag till skyddsåtgärder: 

• Fasader som vetter mot Stockholmsvägen bör utföras i minst brandklass EI 30. Fönster som vetter 
mot Stockholmsvägen kan vara öppningsbara och utföras i minst brandklass E30. Övriga fasader bör 
vara i obrännbart material. 

• Åtgärd för att säkerställa att vätskor inte rinner mot planområdet. Detta kan vara dike, mur, 
nivåskillnad eller liknande 

• Ventilation bör placeras högt och vänt bort från Stockholmsvägen. 
• Utrymning bör vara möjlig bort från Stockholmsvägen. 

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet. 
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Riskberäkningsmetoden bygger på den GIS-modell som beskrivs i Kallin (2019). För en fullständig 
beskrivning av modellen hänvisas till den rapporten. Denna bilaga är en sammanfattning av de mest 
väsentliga delarna och vad dessa baseras på.   

Riskberäkningsmetoden kan delas upp i fyra steg. Steg 1, 2 samt 4 genomförs i excelblad och steg 3 
genomförs i GIS-programmet QGIS.  

1. Beräkning av sannolikhet för olyckor med olika ämnen 
2. Beräkning av sannolikhet av olika scenarier utifrån händelseträd 
3. Beräkning av konsekvenserna av dessa scenarier avseende antalet omkomna utomhus och 

inomhus 
4. Sammanräkning av resultaten som individrisk och samhällsrisk 
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 Beräkning av sannolikhet för olycka   
Sannolikheten för en olycka med transport av farligt gods beräknas utifrån de av Trafikverket angivna 
sannolikheter för personskadeolyckor per fordonskilometer på en vägsträcka av den aktuella typen 
(Vägverket 2008). Olycksrisken för enstaka fordon har beräknats ur risken per fordonskilometer för 
olyckor på vägsträckan med antagandet en viss andel av olyckorna är singelolyckor och resten 
olyckor har två fordon inblandade. Uppgifterna om hur stor andel av olyckorna är singelolyckor fås från 
rapporten Farligt gods – Riskbedömning vid transport (SRV 1996).   

Antal transporter med de olika klasser farligt gods ger sedan antalet olyckor med transporter av de 
olika klasser farligt gods per kilometer. Att sannolikheten beräknas per kilometer beror på att 
vägsträckan som skall användas i sannolikhetsberäkningar varierar beroende på vilket scenario som 
är aktuellt. Ingångsdata och beräkningsresultaten för sannolikhet för olyckor finns i figur 1. I figur 1 
framgår också ungefärliga avstånd till planområdet samt uppskattning av bredd på hus.   

 
Figur 1.   Ingångsdata för riskberäkning  

Ingångsdata 
Uppdrags

namn: 2020-11-16

Olycksrisk

Risk för olycka 1,53E-07 1/fordonskm, år

Andel singelolyckor 0,15

Olycksrisk fordon 3,11E-07 1/km, år

Område enl nedan 3 ange siffervärde

Sannolikhet utströmning > 100 kg

Område

Kondenserade 

gaser Vätskor

Motorväg 1 0,052 0,101

Utanför tätort 2 0,034 0,077

Inom tätort 3 0,006 0,021

Mellan Motorväg 90 km/h 4 0,043 0,089

Beräkning olycksrisken per klass, dag tid och nattetid

Andel transporter dagtid 0,7

antal 

transport

er totalt risk>100 kg

utsläppsr

isk 

dag/km,å

r

utsläppsr

isk 

natt/km,

år

Klass 1, massexplosiv 1,0 1 2,2E-07 9,3E-08

Klass 2.1 150,0 0,006 2,0E-07 8,4E-08

Klass 2.3 10,0 0,006 1,3E-08 5,6E-09

Klass 3, bensin 1125,0 0,021 5,1E-06 2,2E-06

Klass 5.1, explosionsrisk 30,0 0,021 1,4E-07 5,9E-08

Bredd på hus första raden [m] 40

Medelavstånd till område inne [m] 31

Medelavstånd till område ute [m] 27

Områdets längd längs leden [m] 90

Riskutredning Lillängen
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I figur 2 visas vindrosen som används vid beräkningar av vissa scenarier med gasutsläpp. 
Beräkningen av andelen av tiden som vinden kan föra gasen mot området respektive längs vägen 
framgår. Närmaste mätstation där det finns tillgänglig vindstatistik från SMHI (SMHI 2006) har använts 
i beräkningarna.   

 

 
Figur 2.   Vindros för planområdet. 

  

Vindros olycksplatsen Riskutredning Lillängen 2020-11-16

Vindros Gårdsjö

N 6,2% 6%

NO 8,3% 9%

O 12,9% 13%

SO 12,1% 12%

S 9,2% 9%

SV 18,6% 19%

V 21,3% 22%

NV 8,5% 9%

Summa 97% 100%

Ledens orientering V-O

Områdets riktning i förhållande till leden S

Vindriktning mot området 24%

Vindriktning längs leden 35%

Bort från leden 41%

100%

Gårdsjö 6,2 8,3 12,9 12,1 9,2 18,6 21,3 8,5 2,8

0%

5%

10%

15%

20%

25%
N

NO

O

SO

S

SV

V

NV

Vindros Mariestad



 Uppdragsnr: 107 22 71   Version: Bilaga Väg 
 Riskutredning Lillängen 2:1 och 6:1  |    

n:\107\22\1072271\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\bilaga väg lillängen.docx 2020-11-23  |  5(16) 

 Händelseträd  
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 har kopierats från RBM II och presenteras i avsnitt 2.1. 
Händelseträden för klasserna 1.1 och 5.1 är till viss del baserade på uppgifter från RBM II och 
beskrivs mer i detalj under deras underkategori. I beräkningsmodellen finns händelseträd för dag och 
nattscenarion och det som skiljer dem åt är den initiala olycksfrekvensen som kan ses i figur 1.  

 Händelseträd från RBM II  

Den initiala olycksfrekvensen för händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 beräknas enligt avsnitt 1 och 
resterande delen av händelseträdet baseras på RBM II. RBM II skiljer på om utsläppet sker 
momentant eller kontinuerligt för de berörda klasserna. Om utsläppet sker momentant släpps hela 
innehållet av det farliga godset ut på en gång. Om utsläppet däremot sker kontinuerligt släpps 
innehållet ut över en längre tid och baseras på att ett hål på 5 cm uppkommer i tanken på tankvagnen. 
För klass 3 skiljer man på utsläppets storlek istället för om utsläppet är momentant eller kontinuerligt. 
Händelseträden för klass 2.1, 2.3 och 3 kan ses i figur 3 – figur 5. 

 Klass 2.1 

 
Figur 3.  Händelseträd olycka brandfarlig gas. 

 

Händelseträd klass 2.1

Väg
Händelseträd klass 2.1
Utströmning Typ av Direkt Försenad Sannolikhet Scenario
> 100 kg utströmning antändning antändning

0,8
7,6E-10 BLEVE

ja
0,105

Momentan 0,6
1,1E-10 Molnbrand M

0,2 brand

nej
0,4 Gasmolns-

7,6E-11 explosion M
explosion

0,8
9,1E-09 1,4E-09 Jet

ja
Utströmning 0,195
> 100 kg

Kontinuerlig, 50 mm hål 0,6
2,1E-10 Molnbrand K

0,2 brand

nej
0,4 Gasmolns-

1,4E-10 explosion K
explosion

0,7
6,3E-09 Inget

Ej relevant
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 Klass 2.3 

 
Figur 4.  Händelseträd för olycka giftiga gaser. 

 Klass 3 

 
Figur 5.  Händelseträd för mycket brandfarliga vätskor i klass 3. 

Händelseträd klass 2.3

Väg
Händelseträd klass 2.3

Sannolikhet Scenario

0,105
4,1E-07 Momentant

Momentant utsläpp

3,9E-06
0,195

7,6E-07 Kontinuerligt
Kontinuerligt utsläpp
5 cm hål

0,7
Ej relevant 2,7E-06 Inget

Olycksfrekvens Utströmning

Händelseträd klass 3.1

Väg
Händelseträd klass 3
Utströmning Typ av Direkt SannolikhetScenario
> 100 kg utströmning antändning  (per km)

0,13
2,7E-06 Pölbrand

ja
0,15

Hela innehållet

0,87
1,8E-05 Ingen

nej

0,13
1,4E-04 1,1E-05 Pölbrand

ja
0,60

5,0 m3

0,87
7,3E-05 Ingen

nej

0,25
3,5E-05 Ingen

0,5 m3
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 Klass 1 

Sannolikheten för en olycka med massexplosiva sprängämnen framgår av figur 1. 

Vid en olycka finns olika utfall som här förenklas till följande:  

• ingen brand eller explosion,  
• explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan,  
• brand i fordon som inte leder till explosion, 
• brand i fordon som leder till explosion. 
 

Sannolikhet för explosion på grund av den mekaniska påverkan vid olyckan 

Sprängämnen som transporteras antas vara av emulsionstyp som är den typen som huvudsakligen 
används inom gruvindustrin. Ett antal studier har rapporteras (ERM 2008, FOA 2000) som visar att 
den hastighet som krävs för att en stöt skall leda till explosion av sprängämnet är jämförbara med 
typiska hastigheter för kulor från skjutvapen (500 m/s dvs. 1800 km/t). Vid förhöjda temperaturer 
sänks visserligen denna hastighet men ligger fortfarande vida över vad som förekommer vid en 
olycka.  

Tidigare studier har visat att den kritiska hastigheten för att en projektil skall leda till en explosion för 
ett emulsionssprängämne är några tiotals gånger större än för dynamit. En studie med fallvikter på 
nitroglycerinbaserade sprängämnen har visat att sannolikheten för antändning låg under 0,1 %. I 
studien simulerades den stöten som skulle orsakas av ett fall på 12 m.  

Sammantaget bedöms det att sannolikheten för detonation på grund av stöt vid en olycka med 
emulsionssprängämnen ligger under 0,1 %. Detta värde kommer att användas vid 
sannolikhetsberäkningarna. 

Sannolikhet för detonation på grund av brand 

Sannolikheten för att en olycka leder till en fordonsbrand beräknas utifrån statistik från USA då pålitlig 
svensk statistik saknas. Enligt statistiken (NFPA 2012, FEMA 2008, USCB 2012) förekom det under 
perioden 2005–2009 ca 52,7 miljoner trafikolyckor på motorvägar i USA. Av dessa var lastbilar 
inblandade i ca 3,1 % eller 1,6 miljoner olyckor. Av trafikolyckorna på motorväg under perioden 2005–
2009 ledde ca 1,13 miljoner till brand i fordon. Av dessa olyckor med brand i fordon berörde ca 6,4 % 
eller 72 600 lastbilar. Andelen trafikolyckor med lastbilar som ledde till brand är således 
72 600/1 600 000 = 4,5 % under 2005–2009 i USA. Denna siffra används som sannolikhet för att 
lastbil fattar eld vid en olycka. 

Sannolikheten att en brand leder till detonation av sprängämnet uppskattas grovt till 10 %.  
Händelseträdet för hela händelseförloppet vid olycka med sprängämnen visas i figur 6. 
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Figur 6.  Händelseträd för olycka med sprängämnen, klass 1.1. 

 Klass 5.1 

Detta scenario baseras på att transporterna sker som ammoniumnitrat som vid blandning med 
dieselolja kan leda till en explosion som motsvarar 3 ton TNT vid ett stort utsläpp av ammoniumnitrat 
och cirka hälften vid ett mindre utsläpp. Detta överskattar explosionens kraft eftersom den blandning 
som kommer att ske om båda ämnena rinner ut vid en olycka inte räcker för att åstadkomma ett 
effektivt sprängämne vilket egentligen kräver en ganska exakt blandning av dessa ämnen.  

För att en olycka med en transport med oxiderande ämnen skall leda till betydande konsekvenser 
krävs att det oxiderande ämnet blandas med dieselolja och att blandningen antänds. För att detta skall 
ske måste flera förutsättningar vara uppfyllda: 

1. Ett betydande utsläpp av oxiderande ämnen måste ske. 
2. Utsläpp av dieselolja måste ske. 
3. Blandningen måste antändas. 
 
Sannolikheten för detta framgår av händelseträdet i figur 7 nedan. Händelseträdet är baserat på 
statistik för tunnväggiga tankbilar. 

Händelseträd klass 1

Väg
Händelseträd klass 1.1

Olycka 

med 

klass 1.1

Sannolikhet 

per 

kilometer Konsekvens

ja

1,5E-09 Explosion

0,001

1,5E-06 ja

6,8E-09 Explosion

ja 0,1

0,045

nej

nej 6,1E-08 Ej explosion

0,9

0,999

nej

1,4E-06 Ej explosion

0,955

8,3E-09

Summa 

explosion

Stötvåg ger detonation Bilen antänder Brand ger detonation
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Figur 7.  Händelseträd oxiderande ämnen i klass 5.1 som kan orsaka explosion. 
  

Händelseträd klass 5.1

Väg
Händelseträd klass 5.1
Sannolikhet Utströmning Bränsletanken Antändning Sannolikhet Scenario
olycka skadad per km

ja
0,045

ja 1,8E-08 Explosion
0,75

nej
Stor 0,955
0,15 3,9E-07 Inget

nej
0,25

1,4E-07 Inget
ja

3,6E-06 0,045
ja 7,3E-08 Mindre

0,75  explosion

nej
Liten 0,955
0,6 1,5E-06 Inget

nej
0,25

5,4E-07 Inget
Ej relevant

0,25 9,0E-07 Inget
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 Konsekvenser av scenario  
Detta steg görs i QGIS där antalet omkomna i var och ett av scenariona beräknas med ekvationen 
nedan.  

𝑁 = Ö𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 𝑥 𝑠𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑚𝑛𝑎 𝑥 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡  

Det överlappande området är det område som påverkas av ett effektområde för de olika scenariona. 
Sannolikheter för omkomna (P) samt effektområdens form och storlek kan ses i figur 8. För klass 2.1, 
klass 2.2 och klass 3 har sannolikhet för omkomna och effektområdens storlek tagits från den 
nederländska beräkningsmetoden RBM II. För klass 1.1 och klass 5.1 beskrivs mer i detalj hur 
sannolikheterna och effektområdens storlek har beräknats i avsnitt 3.1 respektive 3.2. 
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Figur 8.  Effektområdenas form och sannolikhet för omkomna. Figuren är ej skalenlig.  

 Klass 1  

Vid beräkning av explosionslast utgås från en explosion av 16 ton TNT. Mängden sätts till 16 ton då 
detta är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras i en vägtransport. Att välja TNT görs för 
att inte underskatta explosionsstyrka, ämnet som transporteras mest är ANFO vars explosionsstyrka 
ligger på ca 82 % av TNT. För att inte underskatta riskerna väljs dock TNT. 
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Explosionens övertryck och impuls har beräknats nedan. Både oreflekterade och reflekterade värden 
har beräknats. De reflekterade värdena är aktuella när explosionen träffar en yta som är riktat vinkelrät 
mot explosionen. De oreflekterade värdena gäller för ytor som är riktade i samma riktning som 
explosionen.  

Explosionsstyrkan beräknas med hjälp av figur 9 och 10 som tagits från rapporten Dynamisk 
lastpåverkan – Referensbok (SRV 2005). För en närmare förklaring av beräkningsmetoden hänvisas 
till denna rapport.  

Z är det ska skalade avståndet enligt nedan 

 

𝑍 =
𝑅

𝑀1/3
 

 

R = avstånd från explosionscentrum (m) 

M = mängd sprängämne i explosionen (kg) 

Figur 9 ger övertrycket p+ 

 
Figur 9.   Reflekterat och oreflekterat övertryck som funktion av det skalade avståndet Z (från SRV 2007). 

Figur 10 ger den skalade impulsen delat med kubikroten ur mängden sprängämne: i+/M1/3. Den 
skalade impulsintensiteten räknas sedan ut genom att multiplicera med M1/3 = 160001/3 = 25,2 kg1/3. 
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Figur 10. Reflekterat och oreflekterat impulsintensitet som funktion av det skalade avståndet Z (från SRV 

2007). 

Resultaten visas i tabell 1. 

Tabell 1. Reflekterat och oreflekterat tryck och impultstäthet som funktion av avståndet till 
explosionscentrum. 

Avstånd Z p+ pr i+ ir 

m m/kg1/3 kPa kPa kPas kPas 

25 1,0 900 5000 4,8 14,0 

50 2,0 200 750 2,3 6,3 

63 2,5 120 400 1,8 4,3 

75 3,0 80 220 1,6 3,3 

100 4,0 45 110 1,3 2,6 

125 5,0 33 70 1,0 2,0 

150 6,0 23 50 0,9 1,8 

175 6,9 20 40 0,8 1,5 

200 7,9 15 33 0,7 1,3 

 

 Skador på bebyggelsen 

Enligt amerikanska undersökningar (EAI 1997) rasar hus vid ett övertryck (p+) på 25-35 kPa medan en 
vanlig stadsbebyggelse bedöms få allvarliga skador vid ungefär samma övertryck. Detta tryck uppnås 
enligt tabell 1 ungefär 125 m från platsen för explosionen.  
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Sammantaget antas att byggnader närmast vägen får allvarliga skador inom 125 m från explosionen. 
Bebyggelsen bakom skyddas i stor utsträckning av husen framför och antas inte få lika betydande 
skador. 

Inom området där husen skadas allvarligt antas att husens raszon sträcker sig in mot ungefär halva 
huset och att det i raszonen omkommer cirka en tredjedel av de personer som vistas där (FOA 1997). 
Detta innebär att cirka en sjättedel av de boende inom detta område antas omkomma vid en explosion 
med sprängämnen. Antalet omkomna beräknas utifrån antal i husraden närmast vägen 

 Skador utomhus 

Direkta skador pga. tryck  
Människan tål tryck relativt bra. Gränsen för lungskador anges vara ca 70 kPa, döda på grund av 
lungskador förväntas vid 180 kPa och 50 % omkomna vid 260 kPa. Detta innebär att inga omkomna 
förväntas pga. lungskador på ett avstånd på mer än 50 m från explosionen (FOA 1997). 

Indirekta skador 
Indirekta skador kan uppstå genom att någon kastas mot något hårt föremål av tryckvågen eller att 
personer träffas av nedfallande byggnadsdelar.  

Som skademått för skador pga. att någon kastas av tryckvågen tas skallskador. Enligt FOA får en 
person med kroppsvikt 70 kg skallfraktur på ca 50 m från explosionen, se figur 11 och tabell 1. På 75 
m har sannolikheten avtagit till 50 % och minskar till 10 % på ca 90 m.  

 
Figur 11.  Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet som ger allvarliga skador vid slag mot 

huvudet (från FOA 1997). 

Personer utomhus kan även omkomma av fallande byggnadsdelar eller splitter och vi antar därför att 
alla personer som befinner sig kring hus som förväntas rasera omkommer i explosionen.  

 

 



 Uppdragsnr: 107 22 71   Version: Bilaga Väg 
 Riskutredning Lillängen 2:1 och 6:1  |    

n:\107\22\1072271\5 arbetsmaterial\01 dokument\u\bilaga väg lillängen.docx 2020-11-23  |  15(16) 

En gynnsam omständighet som inte beaktats i detta scenario är att det kommer att ta tid innan en 
brand i ett fordon med sprängämnen sprider sig till lasten och ger upphov till en explosion. Under 
denna tidsperiod finns möjligheter att evakuera personer från området. Praktiska erfarenheter från 
olyckor med sprängämnen visar att evakueringen ofta har kunnat genomföras och lett till en reduktion 
av antalet omkomna. Det här beskrivna scenariot ger därför konservativa värden för det förväntade 
antalet omkomna. 

 Klass 5.1  

Två scenarier finns beroende på storleken på utsläppet av det oxiderande ämnet. Storleken på 
utsläppet av den brandfarliga vätskan är av mindre vikt eftersom en explosiv blandning endast kräver 
en mindre mängd brandfarlig vätska (ca 1 del brandfarlig vätska på 7 delar oxiderande ämne).  

Konsekvenserna av en stor explosion har antagits vara desamma som för en explosion av 3 ton TNT. 
Konsekvenserna avseende individrisk och samhällsrisk beräknas på samma sätt som i scenariot för 
klass 1.1.  

Konsekvenserna för en mindre explosion har antagits vara hälften av konsekvenserna av en stor 
explosion. 

 Individrisk  

Individrisken beräknas med hjälp av följande ekvation: 

𝐼𝑅(𝑥) = 𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 × 𝑣𝑖𝑛𝑑 × 𝑏 (𝑥) ÷ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

I individrisken beräknas bredden b(x) med bredden som anges i figur 8. För effektområden där 
centrum av ellipserna eller cirklarna inte är på transportvägen räknades bredden b(x) som maximala 
bredd fram till centrum.  

Eftersom bredden b(x) baseras på distans från transportvägen så beräknas individrisken med 5 
meters mellanrum.   
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Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål för granskning under perioden 4 maj 2020 till 1 juni 2020. De 
synpunkter som inkommit under granskningstiden redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

Länsstyrelsen befarar däremot att bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och 
säkerhet och till risken för olyckor.

Länsstyrelsen yttrade sig kring frågan om farligt gods i samrådsskedet. Då omfattade 
planen enbart bostäder och skyddsavståndet till riskkälla (Stockholmsvägen) var ca 70 
m. Med dessa förutsättningar rekommenderade Länsstyrelsen riskreducerande åtgärder i 
form av särskild placering av friskluftsintag och utrymningsvägar.

Dessa åtgärder finns nu inarbetade i plankartan. I den nu föreslagna detaljplanen har 
dock risknivån för planområdet ökat, eftersom skyddsavståndet har krympt från 70 till 30 
meter och förutom bostäder tillåts nu även centrum och skola.

Med dessa i granskningsskedet nya förutsättningar är det inte givet att de tidigare föreslag-
na riskreducerande åtgärderna är tillräckliga för att erhålla en acceptabel risknivå. Riskbil-
den vid 70 och 30 meter ser normalt mycket olika ut, och det är olika typer av konsekven-
ser som är dominerande för risknivån vid de olika avstånden.

Vidare finns en diskrepans mellan föreskriven åtgärd och identifierad risk. Enligt plan-
beskrivningen bedöms farligt godstransporterna främst omfatta petroleumprodukter 
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och liknande till drivmedelsstationer. Den ena av de föreskrivna åtgärderna är dock 
”högt placerad ventilation, placerad bortvänd från Stockholmsvägen”. Denna åtgärd 
är främst kopplad till konsekvenser av gasutsläpp och inte av petroleumprodukter. Om 
gastransporter (giftig eller brännbar gas) inte kan uteslutas eller bedömas bidra till ett för-
sumbart risktillskott är åtgärden dock skälig, men alltså inte nödvändigtvis tillräcklig för 
att erhålla acceptabel risk. (Notering: primärt är det friskluftsintag som kan vara lämpliga 
att placera enligt ovan, för avluft finns normalt inte samma behov).

Länsstyrelsen befarar utifrån ovanstående beskrivning att det finns risker för människors 
hälsa och säkerhet med avseende på den närliggande farligt godsleden. Länsstyrelsen 
anser därmed att en riskbedömning med avseende på farligt godstrafiken på Stockholms-
vägen bör utföras.

Kommunen behöver visa vilka riskreducerande åtgärder som krävs för att risknivån för 
planområdet ska kunna bedömas som acceptabel och föreslagna åtgärder ska vara kopp-
lade till identifierade risker. Eventuella tillkommande åtgärder ska föras in på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att detaljeringsnivån på riskbedömningen styr hur konservativ kom-
munen bör vara när det gäller vilka åtgärder som föreskrivs.

Om en kvantitativ riskanalys utförs är det möjligt att nyansera åtgärdsförslagen mot be-
räknad risknivå. I en sådan riskanalys betraktas risk som sammanvägningen av sannolikhet 
och konsekvens av en negativ händelse.

Om det istället görs en mer övergripande och kvalitativ riskbedömning är det rimligt att 
ha en mer konservativ ansats och att föreskriva åtgärder som baseras på tänkbara konse-
kvenser (och inte i samma utsträckning på sammanvägningen av sannolikhet och konse-
kvens).

Vanliga säkerhetshöjande åtgärder beskrivs i vägledningsrapporten ”Säkerhetshöjande 
åtgärder i detaljplaner”, utgiven av Boverket och Räddningsverket 2006. Exempel på 
åtgärder som kan vara aktuella i ett fall där petroleumprodukter bedöms vara den över-
hängande risken är:

 - Dike som förhindrar brännbar vätska att rinna mot planområdet (Åtgärd A-3 i  
 ovan nämnd rapport)
 - Vall eller mur som fungerar som strålningsskärm m.m. (Åtgärd B-4 eller B-6 i  
 ovan nämnd rapport)
 - Ej öppningsbara fönster samt brandskyddad fasad (Åtgärd D-2 och D-3 i ovan  
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 nämnd rapport) för byggnader som vetter mot Stockholmsvägen.

Synpunkter på granskningshandlingen
Länsstyrelsen anser att kommunen bör införa en upplysning på plankartan om att ”vid 
utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta 
projekteringen”.

Buller
För förskole- och skolgård utgår Länsstyrelsen från att riktvärden i Naturvårdsverkets 
vägledning (NV-01534-17) ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” 
kommer att efterlevas. Enligt trafikbullerutredningen kommer ljudnivåerna inte bli högre 
än att riktvärdena kan innehållas om utformning av skola och skolgård planeras så att 
skolgården anläggs där ljudnivån understiger 50 dBA.

Naturvärdesbedömning
En exploatering av ett naturområde behöver föregås av en fullgod naturvärdesbedömning 
av det aktuella området. Även om området är mindre än vad som ursprungligen var redo-
visat och buskskiktet i området nyligen röjts innebär inte det att området per automatik 
saknar förekomst av skyddade arter och andra naturvärden. Lillängsskogen som helhet 
utgör ett värdefullt tätortsnära grönområde, med förutsättningar att hysa betydande na-
turvärden. Länsstyrelsen anser att det är en brist att kommunen inte har gjort en fullskalig 
och fullständig naturinventering. Att exploatera en del av ett stort naturområde bör ske 
med hänsyn till bland annat de ekosystemtjänster som finns inom hela området.

Gestaltad livsmiljö, kulturmiljö
Aktuell plan syftar till boende i flerbostadshus (50-60 lgh), centrum och skola genom 
förtätning längs Stockholmsvägen, vilket lyfts fram som en övergripande princip för 
utveckling av staden. Länsstyrelsen vill även nämna en av översiktsplanens övergripande 
fyra principer för utveckling - Utveckla karaktärsdragen för utvecklingsområdena – där 
olikheterna och de lokala kvaliteterna i kommunens olika delar ska utvecklas,… så att det 
unika inom varje område förstärks och mångfalden av miljöer för bostäder och verksam-
heter tas till vara. Det anges i översiktsplanen att principerna ska vara vägledande i beslut 
och val av förändringar.

Intilliggande området Johannesberg är ett kulturhistoriskt intressant institutionsområde, i 
sin helhet i parkmiljö, där kommunen via en detaljplan beslutat om en hög bevarandeam-
bition. Till bakgrund av det skulle Länsstyrelsen vilja uppmuntra kommunen att inom 
planarbetet genomföra en aktiv bedömning av förslagets påverkan på upplevelsen och 
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förståelsen av Johannesberg och dess kulturhistoriska värden. Exempelvis görs denna 
bedömning av eventuell påverkan på stadsbild och landskapssiluett genom 3D-visualise-
ringar.

På grund av betydelsen att fortsatt kunna uppleva Johannesberg som solitär i stadsbilden, 
via bebyggelse i parkmiljö, föreslås naturmark runt kvartersmarken. Förslagsvis bör det 
även framgå av planhandlingarna hur denna naturmark avses skötas/bibehållas för att 
fortsatt kunna säkerställa en tydlig vegetationsridå som avgränsning mot Johannesbergs-
området.

Länsstyrelsen ser med fördel även att planarbetet inkluderar en gestaltningsmässig profil 
att eftersträva i byggnadernas utformning och material. Med anledning av det nya områ-
dets placering i ett naturområde samt intill en kvalitativ parkmiljö med särskilt kulturhisto-
riskt värde, som bland annat används för rekreation

Detta beslut har fattats av funktionschef  Nina Kiani Janson efter föredragning av arkitekt 
Mehdi Vaziri. I den slutliga handläggningen har även Linnea Söderberg, Naturavdelning-
en, Henrik Persson, Vattenavdelningen, Stefan Gustafsson,

Kommentarer
Till antagandeskedet har en kvantitativ riskutredning tagits fram, föreslagna skyddsåtgär-
der har inarbetats i planhandlingarna.

Till antagandeskedet har markanvändning skola utgått.

Kommunens bedömning är att det aktuella området som planen omfattar i huvudsak 
är av intresse för rekreation framför naturvärden. Lillängsskogen som helhet har högre 
värden för natur och rekreation och det aktuella området är placerat i utkanten av skogs-
området och är påverkat av näraliggande bebyggelse och infrastruktur. Utifrån kommu-
nens mål för bostadsförsörjning och översiktliga planering bedöms området lämpligt för 
exploatering utan att påverka allmänna natur- och rekreativa intressen på ett oacceptabelt 
sätt. Eftersom området är beläget i utkanten av skogsområdet Lillängen och saknar gröna 
kopplingar norrut (området gränsar till bebyggelse) är bedömningen att området inte har 
stort värde som spridningskorridor.

Kommunen gör bedömningen att Johannesberg har höga kulturmiljövärden. Gällande 
detaljplan bestyrker detta. Avsikten med tillkommande bebyggelse är att utgöra nytt till-
skott till området och ska inte läsas in med varken Johannesberg eller Ladukärr. Mot den 
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bakgrunden har planen utformats till att medge en högre bebyggelse. 

Lantmäteriet
Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade april 2020) har följande noterats:

Delar av planen som bör förbättras

UPPDATERING AV FASTIGHETSFÖRTECKNINGEN OCH PLANBESKRIV-
NING
I granskningshandlingarna har omfattningen på planområdet förändrats. I fastighets-
förteckningen står att ledningsrätter till förmån för Väner Energi berörs och finns inom 
planområdet. Med nuvarande utformning på planområdet ligger dessa rättigheter utanför 
aktuellt planområde. Se därför över fastighetsförteckningen så att den är uppdaterad.
Information om planområdets omfattning bör också uppdateras i planbeskrivningen.

KONSEKVENS FÖR BEFINTLIGA DETALJPLANER
På s. 10 i planbeskrivningen står det kort att nuvarande planförslag kommer ersätta gäl-
lande detaljplaner inom planområdet. Kommunen skulle kunna förtydliga vilken markan-
vändning som de gällande detaljplanerna redovisar, för att ge en tydligare bild av vilka 
konsekvenser genomförandet av planförslaget medför.

HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen.

Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lag-
stadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)

DELA UPP OLIKA BESTÄMMELSER
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och för att underlätta digitalisering av 
detaljplaner bör varje reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse med eget 
lagstöd samt redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. Se exempelvis använd-
ningen BCS som innehåller tre olika bestämmelser. I listan är rekommendation att redovi-
sa bestämmelserna var för sig, därefter kan bestämmelserna kombineras i plankartan.

Kommentarer
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Fastighetsförteckningen uppdateras så den innehåller rätt information. Konsekvenser av 
planförslaget gentemot gällande planer för området vidareutvecklas enligt lantmäteriets 
synpunkter. Planbeskrivningen kompletteras med information om vilken version av plan- 
och bygglagen detaljplanen handläggs med. 

Då endast bostäder är aktuellt inom detaljplanen till antagandeskedet har C och S helt 
tagits bort ur planhandlingarna.  

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter: 

Lillängsskogen
Det är viktigt att förbindelsen mellan Stockholmsvägen och rekreaktionsområdet i Lill-
änggskogen urformas på ett tydligt och bra sätt. Det nya bebyggelseområdet kan komma 
att upplevas som en barriär, som avhåller besökande till skogsområdet. 

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
fått ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheterna Lillängen 2:1 och 6:1 i Mariesrads 
kommun. 
Förslagen detaljplan syftar till att möjliggöra cirka 50-60 bostäder i flerbostadshus, cen-
trumverksamheter och skola i utkanten av Lillängsskogen, mot Stockholmsvägen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf  bygglovschef  Pia Ekström och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av tf  vygglovschef  Pia Eksträm och miljöutredare Håkan 
Magnusson 2020-05-20, Granskningsyttrande - Förslag till detaljplan för del av Lillängen 
2:1 och 6:1, Mariestad centralort, Mariestads kommun

Planbeskrivning

Plankarta
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Samrådsredogörelse 

Naturvårdsutlåtande 

Trafikbullerutredning 

Översiktlig skyfallsstudie. 

Kommentarer
Vikten av att Lillängsskogen fortsatt ska upplevas som lättillgänglig har skrivits in i plan-
handlingarna. 

Naturskyddsföreningen
Granskningsremiss Detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1
KS 2016/419

Mariestads kommunstyrelses arbetsutskott lämnar förslag på detaljplan för Lillängen 2:1 
och 6:1 för granskning. Mariestads naturskyddsförening vill lämna följande synpunkter på 
förslaget.

Lillängsskogen är ett viktigt område för närrekreation. Ca 5000 personer, nästan en tredje-
del av tätortens invånare, bor i direkt anslutning till skogen som också fungerar som grön-
stråk mellan bostadsområdena. Området används för motion men även som skolskog.

I den befintliga detaljplanen (nr 435) över Lillängsskogen hänvisas det till en text i en 
annan detaljplan; den över Johannesberg. Denna text tar dock direkt avstånd från tanken 
på byggnation i området p.g.a.de höga naturvärdena och att skogen verkligen används av 
allmänheten.

Naturvårdsverkets metod för bedömning av värde av tätortsnära grönområden och 
skogar ger vid handen att Lillängsskolen kan tillhöra ett klass A område d.v.s. ett område 
mycket värt att spara. Området utgör såväl ett bostadsnära grönområde som rekrea-
tionsområde i staden. Det innehåller skyddsvärd natur och det är en förbindelsekorridor 
mellan Madlyckan/Högelidsområdet och Grangärdet.

Den naturvärdering som genomförts känns otillräcklig då den inte överensstämmer med 
de iakttagelser som gjorts av växtligheten i området samt är gjort under en årstid då det 
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är svårt att avgöra vilken flora som finns i området. Det framhålls också i beskrivningen 
att värderingen inte lever upp till den standard som kan krävas. Den överensstämmer inte 
heller med den inventering som gjordes 1989. I den inventeringen framhålls de grova 
tallarna, hasseln och lövskogskänslan i området. Den naturvärderingen kommer fram till 
som slutsats att området bör skyddas mot exploatering och att en skötselplan bör upprät-
tas. Av särskilt värde framhåller man är att bevara gammelskog och hagmarksrester samt 
att upprätta slutna hasselpartier i den norra ändan. Detta till trots så är slutbedömningen i 
den nu gjorda naturvärderinge att

” Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där 
tallskogar är en viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör 
hur och om Lillängsskogen bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värde-
trakten. Detta kan göras med täthetsanalys och konnektivitetsanalys av tallbestånden i 
Mariestads kommun – särskilt med en inzoomad presentation av stadsnära bestånd.
Mariestad saknar en heltäckande inventering av skyddsvärda träd i tätorten. Vid olika 
typer av planering liksom vid landskapsekologiska täthetsanalyser och konnektivitetsanaly-
ser är ett sådant inventeringsunderlag värdefullt.
Lillängsskogens bidrag till olika ekosystemtjänster bör också utredas.”

Det blir tydligt i granskningen av detaljplanen för Lillängsskogen att det saknas en gröny-
teplan i Mariestad och att grönytor inte renderar ett högre värde i stadsplaneringen. Målet 
att bygga 2000 nya bostäder i Mariestad får ha ett högre värde än att skydda natur, rekrea-
tionsområden och tätortsnära natur. Vikten av spara skog/parkmiljöer som gröna lungor 
i stadsmiljön står inte lika högt på agendan. Lillängsskogen utgör ett av de nu allt färre 
stadsnära skogspartierna i Mariestad. De naturnära skogsområdena hjälper till att hantera 
utsläpp av koldioxid från trafik, minska trafikbuller och upprätthålla den småskalighet i 
boendemiljön som är Mariestads största tillgång och kännetecken.

Med tanke på Stockholmsvägens täta trafikflöden såsom den huvudsakliga infarten till 
Mariestad norrifrån är det särskilt viktigt att se naturen som en tillgång för att uppehålla 
en god stadsmiljö. Våra ”gröna lungor” är det som ger oss god luftkvalitet och fågelsång 
istället för trafikbuller.

Under coronapandemin har vi också ytterligare sett värdet av att ha naturen så nära att 
alla lätt kan gå ut i naturen och få både frisk luft, rörelse och stimulans utan att befinna sig 
bland andra människor. När vi ska undvika allmänna kommunikationer måste naturen fin-
nas nära även för de som inte har/inte längre har bil men som ändå vill komma utanför 
bostaden.
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Med tanke på ovanstående syns det som ett bättre alternativ att öka tätheten i området 
Sjölyckan där all naturlig skog redan avverkats och den naturliga miljön förstörts än att 
skövla fler tätortsnära skogsområden i tätorten. Den grön och blåyteplan som kommunen 
säger sig ha för avsikt att genomföra behöver genomföras innan man har exploaterat de 
befintliga grönytorna och inte efter då inget längre går att återställa.
 

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen har värden för natur och rekreation. 
Lillängsskogen omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som föreslås 
exploateras är cirka 8 000 m2, detta ger att den planerade exploateringen utgör drygt 5,7 
% av området. Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att mins-
ka dess påverkan på rekreation. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gammelskog 
m.m.) återfinns mer centralt i skogsområdet och bedöms inte påverkas negativt av den fö-
reslagna exploateringen. Utifrån bedömningen av allmänna och enskilda intressen, natur- 
och friluftsliv, exploatering, bostadsförsörjning med mera är kommunens bedömning att 
Lillängsskogens funktion som tätortsnära naturområde kan kvarstå efter den föreslagna 
detaljplanens genomförande.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:
− Räddningstjänsten har inget att erinra i aktuellt ärende utöver det som tidigare beskri-
vits i yttrande 2019-000614 när ärendet var på samråd.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Kommentarer
Noteras.

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av Lill-
ängen 2:1 och 6:1 i Mariestad och har inga synpunkter att framföra.

Kommentarer
Noteras.
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Vänerenergi 
Elnät
Inga elkablar finns inom området för detaljplanen. Möjlighet att ansluta fastigheten finns 
antingen mot Ladukärrsvägen eller direkt från transformatorstationen

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns i när området och vi har kapacitet att ansluta planerade bostadshus och 
övriga byggnader.

Stadsnät
Se fjärrvärme då fiberkablarna ligger i samma schakt. 

För övrigt finns inget att anmärka mot detaljplanen,. 

Kommentarer
Informationen tillförs planbeskrivningen.

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av granskningshandlingen för det förslag till detaljplan som 
Mariestads kommun har upprättat för del av Lillängen 2:1 och 6:1. Mariestad kommuns 
diarienummer KS 2016/419.
Kommunen har noterat våra tidigare synpunkter och Västtrafik har inga ytterligare syn-
punkter på detaljplanen.

Kommentarer
Noteras. 

Ada Arenander yttrande ett
Kommunen bryter mot miljöbalken!
Politikerna vill utveckla staden med nya bostads- och industriområden. De flesta håller 
med om att det är bra. Dessa nya områden planeras dock ofta i den tätortsnära naturen 
som används av stadens innevånare för rekreation. Naturens läkande och helande kraft är 
så viktig att det till och med står i lagen! I Miljöbalken kap. 3 §6 läser man ”…. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas”.’

När det gäller Mariestad så slår det mig att det saknas en genomarbetad grönplan för 
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tätorten. För att ta Lillängsskogen som exempel. Jag har läst det underlag som nu ligger 
ute på kommunens hemsida och förvånas över att Lillängskogen på något sätt kommit 
bort i hanteringen av Johannesbergsområdet som stort. I grönplanen från 2009 nämns 
inte Lillängskogen…! I den bef  detaljplanen (nr 435) över Lillängsskogen hänvisas det till 
en text i en annan detaljplan; den över Johannesberg. Denna text tar dock direkt avstånd 
från tanken på byggnation i området pga de höga naturvärdena och att skogen verkligen 
används av allmänheten.

Lillängsskogen är ett jätteviktigt område för närrekreation. Ca 5000 personer (nästan en 
tredjedel av tätortens invånare!) bor i direkt anslutning till skogen, som också fungerar 
som grönstråk mellan bostadsområdena.

Naturvårdsverket har tagit fram en metod på hur man kan värdera naturområden och 
på så sätt kunna göra prioriteringar av naturområden. Man kartlägger områdestyper och 
Lillängsskogen uppfyller tre kategorier:
 • bostadsnära lek- och rekreationsområde
 • tätortsnära natur
 • grönstråk och grönkorridorer

Vidare har man tagit fram olika värderingskriterier, bl a:
 • Antal besökare i området/ närhet.
 • Storlek/ omgivning/ form
 • Upplevelseskvalitéer av naturen
 • Områdets möjligheter/ olika typer av friluftslivs-aktiviteter.
 • Områdets kvaliteter med avseende på att lära mer om natur och kultur.
 • Områdets tillgänglighet för olika brukargrupper.
 • Områdets sårbarhet, risken att värden för friluftsliv minskar eller förstörs
 • Förbindelse mellan stadsdelar
 • Ingrepp störning (mänsklig påverkan tex bebyggelse)

När man sammanställt all information så gör man en värdering från 1 till 3 av de olika 
kriterierna. På så sätt kan man klassificera olika naturområden och få ett bättre beslutsun-
derlag i detaljplanearbetet.

Klassificering i fyra klasser:
A. Mycket viktigt område. Minst två kriterier med värdet 3 
B. Viktigt område. Minst två kriterier med värde 2, alternativt ett kriterium med värdet 2 
och ett med värdet 3. 
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C. Övrigt friluftsområde. Uppfyller inte kraven för A och B. 
D. Ej klassificerat område. Värdering är inte möjlig/genomförd.

Jag testade denna metod på Lillängsområdet och kom fram till att området med god mar-
ginal uppfyller kraven för A-mycket viktigt område.

En byggnation, om än ”så liten” skulle förstöra mycket;
 • tillgängligheten från områdena på norra sidan av Stockholmsvägen skulle av 
 sevärt försämras; byggnaderna skulle utgöra en barriär både på ett fysiskt och ett  
 visuellt plan
 • områdets storlek och attraktion skulle påverkas
 • en avverkning av 150-åriga tallar påverkar inte bara miljömässigt utan även  
 pedagogiskt – var finner vi skog som är så gammal?

Lillängsskogen måste bevaras intakt i sin helhet.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen utgör ett viktigt tätortsnära natur-
område. Lillängsskogen omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som 
föreslås exploateras är cirka 8 000 m2, detta ger att den planerade exploateringen utgör 
drygt 5,7 % av området. Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för 
att minska dess påverkan på rekreation. De högsta naturvärdena i Lillängsskogen (gam-
melskog m.m.) återfinns mer centralt i skogsområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av den föreslagna exploateringen. 

Kommunen håller på att arbeta fram en grön- och blåstrukturplan. I kommunens över-
siktsplan redogörs övergripande för vilka områden som kommunen avser utveckla, bevara 
och skydda. En av planeringsprinciperna som redovisas avser förtäta längs befintliga stråk 
och infrastruktur. Ett sådant område är Stockholmsvägen som besrivs ha goda förutsätt-
nignar för att utvecklas. Detaljplanen ligger i anslutning till Stockholmsvägen och bedöms 
bidra till att översiktsplanens intentioner uppfylls.

Ada Arenander yttande två med 54 underskrif-
ter
SLÅ VAKT OM MARIESTADS STADSNÄRA NATUR

Den stadsnära naturen är en av Mariestads många fina kvalitéer. Plottra inte bort den 
natur vi har inpå knuten genom mer förtätning!
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Det är viktigt att också leva upp till att vara en hållbar kommun! Vi ska självklart förbe-
reda för fler industri- och bostadsområden, men de måste planeras utifrån ett helhetsper-
spektiv!
De centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i 
takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Mariestads politiker måste se till att vi får till 
en grönplan, där tätortsnära natur säkras också för kommande generationer! Agera nu!

Varför är det viktigt?
Dalaområdet/ Lekevi, Johannesbergsskogen, Lillängsskogen och Katthavsviken är några 
av de aktuella områden där det finns planer på förtätning. Dessa områden ligger på pro-
menad- och cykelavstånd för stora delar av befolkningen.
Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scout-
er och skolklasser kan vi se dagligen.
Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir
tillgängligheten maximal.
Utmed E20 planeras det stora industriområden. Här finns mycket skog som kan komma 
att avverkas. Hur påverkar detta den biologiska mångfalden, ekosystemtjänster och
koldioxidbindning?
Allt detta måste ses i ett sammanhang! Vi behöver en grönplan som säkrar tätortsnära 
natur också för våra barnbarn!

Undertecknat av 54 personer: 

Kommentarer
Kommunen håller på att arbeta fram en grön- och blåstrukturplan. 

Vad som sker inom andra planeringsprocesser faller inte inom ramen för den här de-
taljplanen. Kommunens översiktsplan från 2018 redovisar övergripande kommunens stra-
tegi för utveckling, förvaltning och bevarande av bebyggelse och miljö. I planen redovisas 
områden för exploatering och områden som är undantagna från exploatering och avsedda 
för till exempel tätortsnära natur.

Agneta Christensen och Conny Alvar
Synpunkter på detaljplan för del av Lillängen 2:1 och 6:1” - diarienummer KS 2016/419

Vi motsätter oss all form av bebyggelse i Lillängsskogen och i Ladukärrskogen. Lillängs-
skogen används som strövområde av boende, hundar och barn och motionsslingan är den 
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enda som finns på gångavstånd.

Bor man i Ladukärr eller vid Stockolmsvägen är det väl inte meningen att man ska behöva 
ta bilen för att gå en promenad i en skog? Bygger ni i Lillängskogen blir det fallet. Närms-
ta skog är Snapen.

Biologisk mångfald försvinner när ni tar bort 100-150 år gamla träd. Ni tar dessutom bort 
en del av stadens kulturhistoria då denna skog ingick i Johannesbergsområdet.

Dessutom har kommunen planer på att ta bort skogen norr om oss, Ladukärrskogen 
mot avfallsanläggningen. Idag kan vi höra E20 och känna lukten av avfallsanläggningen 
när vinden ligger på. Med bara 60 meter kvar av skogen kommer vi bo i ett bullrigt och 
illaluktande kvarter. Idag kan vi promenera i denna skog.

Tar ni bort både Lillängsskogen och i Ladukärrskogen finns inga promenader eller natur-
områden kvar alls.

Är det inte meningen att en liten ort som Mariestad ska ha nära till skog, tyst och buller-
fritt? Det är väl det som lockar att bo i en småstad. Om vi vill ha buller, lukt och stadsmil-
jöer utan naturområden kan vi ju lika gärna flytta till Skövde.

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande. Endast en 
mindre del av Lillängsskogen är föreslagen att exploateras, huvuddelen av skogsområ-
det kommer vara kvar och fortsatt utgöra tätortsnära natur för boende i Ladukärr med 
omnejd.

Synpunkter på andra planärenden kan inte hanteras i denna detaljplan utan får hanteras i 
respektive ärende. 

Agneta och Jan Möller
Vi är emot Höghusbygge i Lillängskogen!

Det är en fin rekreationsplats med promenadvägar, joggingvägar o pulkabacke för barnen. 
En avkopplande skog att gå i för alla åldrar.

Skogen gör gott och är människans lungor!
Låt Lillängskogen vara i fred och leva !
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Kommentarer
Kommunen håller med om att Lillängskogen har värden för rekreation. Lillängsskogen 
omfattar totalt cirka 140 000 m2. Det aktuella planområdet som föreslås exploateras är 
cirka 8 000 m2, den planerade exploateringen utgör alltså drygt 5,7 % av hela området. 
Planområdet har även lokaliserats i utkanten av skogsområdet för att minska dess på-
verkan på rekreationsmöjligheterna. Kommunen anser därför att Lillängsskogen fortsatt 
kommer kunna användas som rekreationsområde.  

Annika Fredsdotter Karlsson, Lennart Karlsson 
och Fia Karlsson
Vi motsätter oss planerna på bebyggelse i och omkring Lillängsskogen.
Största fördelen och enda orsaken till att vi bosatte oss i Ladukärr var tillgängligheten till 
skogen trots närheten till centrum. Det känns som att bo på landet fast vi bor i stan. Vi 
vistas där året om, vi plockar bär, promenerar, springer och strosar runt för att få en paus 
i vardagen.

Mariestads yta är för stor för att vi/ni behöver ta bort en skog. Det finns betydligt bättre 
platser där bebyggelse passar och där det inte innebär att en skog som används av både 
gamla, unga, privatpersoner, skolor, förskolor, idrottsföreningar m.fl behöver försvinna 
(helt eller delvis).

Kommentarer
Lillängsskogen kommer i allt väsentligt fortsatt finnas kvar som tätortsnära naturområde. 
Endast en mindre del av skogsområdet är föreslagit bebyggas med nya bostäder. Se utför-
ligare svar till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande

Annika och Tommy Palmér 
Det är positivt att man vill satsa i Mariestad. Placeringen av ett högt flerfamiljshus i Lill-
ängskogen är däremot mindre positiv.

Lillängskogen används flitigt av flera skolor i Mariestad: Lillängskolan, Ekhamra, 
Grangärdesskolan, Lövhagen och Högelidsskolan samt förskolorna i närområdet. Lilläng-
skolan bedriver, förutom idrottslektioner, många lektioner där och undervisar med hjälp 
av naturen.

Det finns ett fint, kuperat, centralt och välanvänt motionsspår på nästan två kilometer 
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(1935 meter) i Lillängskogen. Detta spår används av många både för promenad, löpning 
och backträning. Om den delen av spåret försvinner blir det inte mycket av spår kvar för 
motion. Spåret används också av flera idrottsföreningar för fys- och konditionsträning.

Lillängskogen är ett fint skogsparti centralt i Mariestad som erbjuder rekreation och av-
koppling i anknytning till Johannesbergsområdet. En fantastisk tillgång idag.

Att bo så nära Stockholmsvägen som är en starkt trafikerad väg med mycket buller kan 
inte vara det mest lockande alternativet. Det finns många outhyrda lägenheter i Mariestad. 
Kommer det att gå att hyra ut dessa lägenheter?

Ett så högt hus innebär skugga för de närboende och en helt annan ”utsikt” än den de 
har idag.

Kommentarer
Föreslagen bebyggelse har placerats i utkanten av skogsområdet för att påverka området 
och angivit motionsspår i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som nya bostäder 
kan tillkomma.

En bullerutredning har gjorts och denna visar på att planområdet uppfyller de bullerkrav 
som ställs för bostäder. 

Kommunens bedömning är att det finns behov av nya bostäder. Detaljplanen innebär 
att det ges förutsättningar för att bygga nya bostäder men det är inte kommunen som 
genomför byggnationen.

Kommunen har utrett planerad bebyggelses påverkan på närliggande bostadsbebyggelse 
vad gäller skuggning, studien har tillförts planhandlingarna. Planen antas inte medföra 
några oacceptabla konsekvenser för närboende vad gäller skuggförhållanden eller utsikt.

Camilla Sjölander Nordin
Har nu studerat planen för hur Mariestads kommun tänker för Ladukärr 6:1

Upplever att denna plan går mot hur kommuner och samhällen tänker i stort i dessa tider.
Självklart behöver samhällen tänka att de ska ge utrymmer för att växa, men man väljer 
inte ett område av detta slag.
Man ska inte planera för exploatering i ett område som besitter särskilda värden.
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En kommuns uppgift är att planera för hållbarhet, värna, vårda och värdesätta det Marie-
stad naturligt har att erbjuda.
Den här planen går i helt fel riktning och ser inte på något sätt till att bevara och värdesät-
ta en fantastiskt tillgång för Mariestad.

Jag ser att Mariestads kommun inte tar hänsyn till att vi har ett ansvar i att värna om vår 
biologiska mångfald. Tro inte att den mångfald som finns idag kommer att finnas kvar 
med hjälp av det lilla skogsparti som planeras att finnas kvar. Ni planerar på så sätt för 
utarmning och utslagning av fin natur som är naturligt anlagd på naturens egna villkor.

Lillängsskogen är ett lugnt och tryggt rekreationsområde med fina spår/stigar med gott 
underlag som året runt är väl nyttjat såväl av ung som gammal. Rekreationsområdet är lätt 
tillgängligt och nås lätt via att man går eller cyklar dit. För oss som finns i denna närhet 
kommer vi bli tvungna att ta bil för att komma till ett liknande rekreationsområde som 
besitter liknande värde.

Detta område innefattar flertalet kulturminnesmärken som vi måste respektera och beva-
ra.

Kommentarer
Yttrandet avser i huvudsak ett annat planärende som tas fram parallellt med detta. Lill-
ängsskogen kommer till absolut största del bibehållas intakt efter detaljplanens genom-
förande, endast drygt 5,7 % av skogen kommer bebyggas, dessutom i utkanten av skogs-
området. Kommunens bedömning är skogsområdet fortsatt kommer vara tillgängligt för 
rekreation och friluftsliv och dessa värden går inte förlorade till följd av exploateringen.

Carolina Musmeci
Jag tycker inte det är en bra idé överhuvudtaget att hugga ner så mycket värdefull skog för 
att bygga bostäder. Tycker det är väldigt tråkigt att ni inte ser värde i naturen för alla som 
bor i närområdet. Naturen är det viktigaste vi har och vi bara hugger ner mer och mer för 
varje år utan att förstå konsekvenserna av våra handlingar. Låt träden få stå där dem alltid 
stått. Skogen är en plats för barn att leka och djur att leva, inte vår ägodel att förstöra..

Snälla gör något vettigt, låt lillängskogen få vara kvar.

Kommentarer
Planförslaget innebär att en begränsad del av Lillängsskogen bebyggs med bostäder. Lill-
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ängsskogen som helhet kommer fortsatt finnas kvar och utgöra tätortsnära naturområde.

Emelie Chöler Larsson och Mats Larsson
Vi vill protestera mot förslaget på att bygga höghus i Lillängsskogen.

Vi har bott i Ladukärr i 20 år och en av anledningarna till att vi flyttade hit var närheten 
till grönområdet. Under de här åren har vi tillbringat mycket tid i spåret och i skogen. Det 
började med ”Knyttarna”, pulkaåkning, skoljogg, löpträning med tennisklubben och nu 
är det så gott som dagliga promenader där. Oavsett om du går där på morgonen, mitt på 
dagen eller kvällen så möter du personer som är ute och rör på sig och njuter av närheten 
till naturen. Det är en härlig känsla, och ett miljövänligt alternativ, att kunna motionera 
utan att behöva ta bilen till något spår eller skog utanför stan.

Det här är ett viktig plats för återhämtning för många av stans invånare och den nyttjas av 
både ung och gammal.
Låt bli Lillängsskogen, låt den få fortsätta göra Ladukärr till ett attraktivt område att bo i!

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer för Agneta och Jan Möller.

Eva Haggerty
Yttrande över Detaljplan för Del av Lillängen 2:1 och 6:1
Mariestad ska förtätas! Vi måste få fler invånare! Vi måste ha tillväxt! Mer skatteintäkter! 
Hitta ditt drömläge i Mariestad!
Politikerna ger i uppdrag att hitta ställen som kan bebyggas och verkar inte bry sig det 
minsta om hur mycket de förstör för många av oss som redan bor här, vi som redan har 
hittat våra drömlägen när det gäller boende och område!

Sluta med de bortförklaringar som används för att det ska låta som om det inte kommer 
att påverka området i någon större utsträckning. Det är väl självklart att det kommer på-
verka mycket för de som bor i området och de som dagligen går i skogen eller motionerar 
i Lillängsspåret!

Det har redan förstörts mycket genom gallring och nedtagning av träd i den norra delen 
mot Stockholmsvägen. Det var väldigt lummigt förut, man såg varken byggnader eller väg 
och skogsljuden dämpade ljudet från bilar, det kändes verkligen att man var i skogen!

Man vill lägga om motionsspåret, hur ska det se ut i framtiden?
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Ska det bli kortare, det är bara 2 km i nuläget så det blir inte mycket kvar...
Ska det dras runt eller igenom eventuell ny bebyggelse och förstöra hela upplevelsen av 
att vara i skogen...

Nästa steg är att det blir höghus med tillhörande komplimentbyggnader och parkering 
m.m. Tittar man sedan på hur en del tidigare byggprojekt gjorts i Mariestad, så kan politi-
ker i framtiden säga att ”nu är Lillängsskogen redan delvis bebyggd, vi kan bygga lite till”. 
Det finns då inget som stoppar mer byggnation”!

Folkhälsa.
Människor i områdena Grangärdet, Nyestan, Madlyckan, Högelid m.fl. kommer att förlo-
ra något som är värdefullt för väldigt många. Tillgång till motionsspåret i nuvarande form 
betyder oerhört mycket för många människor. Jag gick i Lillängspåret häromdan och på 
en halvtimma räknade jag 16 andra personer samt 2 hundar, det visar på att många nyttjar 
detta område. Ska man istället behöva ta bilen för att ta sig till ett motionsspår i naturen?
Lillängsskogen och motionsspåret får människor att må bra, vilket är oerhört viktigt för 
att vi ska orka med den höga takten som jobb och samhälle kräver av oss idag när så 
många blir sjuka av stress.

Djur- och Natur.
Området i nuvarande form är alldeles för värdefullt för att förstöras med bebyggelse. Det 
kanske inte är några ovanliga arter som finns där, men det är i Lillängsskogen de lever och 
de betyder mycket för området. 

Miljömål.
-Friluftsliv. Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.
-Natur- och grönområden. Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.
-Nära till naturen. År 2020 ska avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde 
om minst 1 hektar, inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor. Det 
är viktigt att den bostadsnära naturen innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa 
människans behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge.
-Bevarad tätortsnära skog och brukningsvärd jordbruksmark. År 2020 ska städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö, anläggningar och transportinfrastruktur utvecklas utan att tät-
ortsnära skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde eller att tätortsnära bruknings-
värd jordbruksmark tas i anspråk så att möjligheten till stadsnära odling och rekreation 
inte försämras.
-God vardagsmiljö. Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger
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skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur.

Jag är väl medveten om att en del kommer kalla mig ”nejsägare” och ”bakåtsträvare” men 
jag är inte emot all förtätning. Jag sa inte nej till nya huset i kvarteret Alen, fast det gjorde 
att jag numera endast har betongväggar som utsikt runt omkring mig.
Jag förstår bara inte varför ni vill förstöra ett område som så många människor använder 
och som betyder så mycket för hälsa och välmående?
Jag tror också att många möjligen kan acceptera att det byggs en fördröjningsdamm men 
inte hus!

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer för Ada Arenaders yttrande.

Hanna Lindström
Lillängsskogen har används av hundägare, skolor, fritids, förskolor, ideella föreningar, 
barn och familjer sen flera flera decennier tillbaka. Spåret används för orientering, pulka-
åkning, skogsmulle, skoljoggen, skolidrott, för att enkelt komma ut i naturen för barn och 
vuxna, barn bygger kojor, letar växter, djur och svamp. Motionsspåret är guld värt då det 
nås på ett fåtal minuter av de i Mariestad som bor i området, högelid, ladukärr, madlyckan 
med omnejd…Att ha närhet till en sådan liten skog betyder oerhört mycket för de allra 
flesta som har valt att bosätta sig i området.

Bevara naturen i stadsmiljön, den är viktig och den uppskattas.
Skogen och spåret används flitigt varje dag av Mariestads kommuns invånare.
Lillängsskogen är ett betydelsefullt när rekreationsområde för nästan en tredjedel av tätor-
tens invånare.

Kommentarer
Svar hänvisas i kommentarer för Agneta och Jan Möllers yttrande.

Henrik och Lotta Nyman
Vi motsätter oss planerna på bebyggelse i Lillängen 2:1 och 6:1.
Vi har under många år använt den ”lilla” lagom stora skogen mellan Ladukärrsområdet 
och Johannesbergsområdet, våra barn har under hela sin uppväxt kunnat promenera och 
upptäcka skogen både sommar och vintertid vilket har varit mycket uppskattat för oss 
alla. Tror att en bebyggelse skulle hämma denna naturliga tillgång till naturen för många. 
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Lilliängspåret används dagligen av motionärer, förskolor och skolor skulle det då bli ett 
höghus som tar upp en stor del av denna naturliga lunga i området tror vi det skulle göra 
mer skada än nytta.

Kommentarer
Svar hänvisas i kommentarer för Agneta och Jan Möllers yttrande.

Ingvar Persson
Ett av Mariestads mest värdefulla naturområden med 100-150 årig skog måste bevaras för 
våra barnbarn.En byggnation skulle förstöra både naturen och tillgängligheten till områ-
det.Ett viktigt närrekreationsområde för nästan en tredjedel av tätortens invånare.Bevara 
den biologiska mångfalden.Hela Ladukärrsområdet blir påverkat av detta och vi proteste-
rar verkligen mot detta beslut.Skogen är så viktig för oss alla här med alla blommor och 
fina stigar att vandra på.Jag vet att alla tycker som jag i detta ärende! Hoppas ni tar ert 
förnuft till fånga!!

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Karina Andersson
En stor tillgång för Mariestad är dess vackra och artrika naturområden och efter att ha 
tagit del av de planer Mariestads kommun har för Lillängen 2:1 och 6:1, anser jag att det 
vore mycket olyckligt att gå vidare med dessa, då en avsevärd del av ett av Mariestads 
mest värdefulla naturområden med gammal skog skulle gå förlorat. Byggnation i detta 
område skulle såväl förstöra naturen som tillgängligheten till området. Vidare är Lillängs-
skogen ett viktigt närrekreationsområde för en stor del av tätortens invånare men som 
med ovan nämnda planer skulle påverkas mycket negativt.

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Kristina Enocksson 
Jag ställer mig starkt kritisk till bebyggelse av Lillängen!
Det finns inte många grönområden i Mariestad så att ens komma på tanken att bygga 
där är för mig helt obegriplig! Detta är ett värdefullt naturområde med gammal skog, ett 
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område som besöks av nästan en tredjedel av tätortens invånare, där finns ett motionsspår 
som man faktiskt kan gå eller cykla till...man behöver inte ta bilen... miljötänk.
Jag utgår ifrån att ni, precis som jag, vill bevara den biologiska mångfalden som finns i 
detta grönområde....

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Kristina Jonsson
Tycker fortfarande att det är ett dåligt förslag. Man förstör fin natur för skola och dagis

Kommentarer
Noteras. 

Linda Sandberg
Hej.Lillängsskogen är väldigt betydelsefull för många. Många använder spåren i skogen 
för att promenera eller springa. Att få komma ut i skog är väldigt viktigt för både den 
psykiska och fysiska hälsan. I området finns flera skolor och förskolor som går till skogen 
med barnen. Jag arbetar själv på en av förskolorna och vi går dagligen till lillängsskogen 
med barnen. Många städer satsar på att de boende ska ha tillgång till skog och natur. Det 
är attraktivt boende. Om Mariestad håller på och tar bort den lilla skog som finns centralt 
så försvinner tyvärr detta attraktiva läge. Jag tror att många kommer att vilja flytta och de 
blir svårare att få folk att vilja flytta till Mariestad. Man ska inte behöva ta bilen till naturen 
när man bor i en liten stad som Mariestad. Människor i alla åldrar uppskattar tillgången till 
Lillängsskogen. Många äldre kommer ut och går i skogen. Jag tror att många av dem kom-
mer komma ut mycket mindre då alla inte uppskattar att promenera på trottoarer eller 
cykelbanor vid vägar. Argumenten till att bevara skogen är många och att bevara skogen 
måste ge mycket högre vinning i längden än vad några lägenhetshus gör. Jag hoppas att 
kommunen tänker om. Hälsningar Linda

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Magnus Svensson
En byggnation förstör natur och tillgänglighet till den 150åriga skog för oss å våra barn-
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barn osv...

Kommentarer
Svar hänvisas till första stycket i kommentarer till Ada Arenanders yttrande. 

Marcus Kronlund
Det är så fint och med naturområde ända in på knuten. Här kan vi se djur som harar, 
rådjur mm på morgonkvisten. Ett område att andas ut i, en oas.
Det är en del svar som man hör på frågan ”varför flyttade du hit?”. Man hör inte att här 
ligger ett höghus precis bredvid som skymmer, underbart med betong och mycket trafik.

Jag säger behåll grönskan och naturområdena och planera för byggnader där det inte 
påverkar oss så mycket tomtägare och invånare i Mariestad.

Detta ligger i linje med att i Mariestad ska man bo även fast man jobbar i en annan stad. 
Vi, och jag säger vi eftersom det är vi som göra Mariestad, hamnade på 10 i topp listan 
över bästa sommarstaden 2020. Vi hamnade där för vår fina natur och grönska samt våra 
goa invånare, inte för betongen och tätt trafik.

Synpunkter
• Finns det inga lediga/tomma byggnader i centrum?
• Ökad trafik på Stockholmsvägen istället för minskning av trafik.
• Skolverksamhet finns redan i området. Finns andra delar av staden där det bättre 

behövs.
• 24m högvåningshus/bebyggelse omöjliggör insynsskydd för omkring liggande tom-

ter. Och utgör som en sol blockare i en sommar stad.
• Kapar värdet på alla tomter runt omkring och gör att det blir mindre attraktivt områ-

de att bo, vilket i sin tur leder till att värdet på tomterna går ner men även huspriser-
na generellt. Detta gör att Mariestad blir mindre attraktiv att flytta till och bo i eller 
besöka som turist.

• Människor som mår bra blir en mindre kostnad för samhället och kommunen.
• Förslag på andra områden där 24m byggnader, skola kan lämpa sig.
• Sjölyckan/Nolhagen 3:6, i detta område kommer det komma behov av skola, affärer 

mm. Bygg hyreslägenheter i området vilket bidrar till att fler flyttar in till stan men 
även att olika skikt i samhället kan integreras. Hyreslägenheter kan också ha bra läge.

• Hundrastgården utmed Stockholmsvägen. Här stör inte höga byggnader omgivning-
en. Flytta hundrastgården till andra sidan av vägen och lägg den bredvid dammen 
med fontänen.



26

• Katthavet och Strandgården. Inga bostäder som blockeras av höga byggnader.
• Byggnaderna vid lillängsskolan verkar inte vara i bruk. Varför inte göra iordning dem 

och använda till bostäder.

Vi flyttade till vårat hus/tomt för att det finns naturområde nära med en lantlig känsla 
mitt i stan. Detta kommer förstöras totalt och nu funderar på om man ska flytta!

Kommentarer
Föreslagen detaljplan reglerar hur tillkommande bebyggelse kan utformas och hanterar 
inte eventuella lediga/tomma byggnader i centrum.

Att bygga bostäder centralt lägger grunden för goda förbindelser med kollektivtrafik, 
gång och cykel. På så sätt kan kommunen minska behovet av bilen och istället möjliggöra 
och underlätta för andra mer miljövänliga transportsätt. 

Planområdet är inte längre aktuellt för skolverksamhet, planförslaget möjliggör nu endast 
bostäder. 

Det går inte i upprättande av detaljplan att bedöma framtida värdeförändringar. 

Kommunen har i den här detaljplanen utrett om planområdet är en lämplig plats för 
bebyggelse av bostäder. Andra aktuella platser blir därför inte relevanta inom den här 
detaljplaneprocessen.  

Maria och Inga Sandberg 
Hej! Min mor Inga 88 år och jag vill lämna synpunkter på att Kommunen planerar att 
bygga i Lillängsområder och därmed skada en naturligt uppvuxen liten skog där man kan 
ströva gammal som ung och även ta sig fram med rullator, barnvagn och rullstol då det 
finns bra stigar som är tillräckligt breda. Jag är 52 år och är uppvuxen i högelid och har 
under alla år sprungit, promenerat, åkt skidor och orienterat i denna skog.. Tyvärr tog 
man bort belysningen så kvällstid är det inte möjligt under mörkare period. Ett stenkast 
från bebyggelsen kan man uppleva ett rikt växt och djurrike. Senaste promenaden med 
mamma såg vi koltrast och ekorrar och hörde en mängd andra fåglar. Vi strosade ner till 
kyrkogården genom denna fantastiska lilla pärla. Snälla förstör inte denna skog!! Ta er 
ut och gå runt i skogen så får ni säkert bättre förståelse för oss som protestera! Vi som 
betalar skatt till denna kommun och borde bli lyssnade på! 

Kommentarer
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Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Mattias Ekman 
Jag vill härmed lämna in min protest mot byggnation i Lillängsskogen.

Som uppvuxen i Grangärdet och numera boende i Ladukärr så har jag gått och sprungit i 
den skogen sedan barnsben och vill så kunna fortsätta resten av livet.

Med tanke på hur många man möter dagligen i spåret så delar många samma uppfattning.

Även med tanke på den kommande byggnationen i Ladukärrsskogen så behöver boende i 
området slå vakt om grönområdena i närheten innan allt blivit exploaterat.

Så vänligen, bibehåll Lillängsskogen och hitta någon annanstans att bygga.
Varför inte närmare Mariagatan, just ovanför Ingo?

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Kommunen har i den här detaljplanen utrett om planområdet är en lämplig plats för 
bebyggelse av bostäder. Andra aktuella platser blir därför inte relevanta inom den här 
detaljplaneprocessen.  

Monica
För drygt ett år sedan köpte jag hus i Ladukärr. En stor anledning till att jag valde att bo 
just där var dessa fina grönområden runt området. Precis nedanför mig där det är tänkt 
att bygga bostäder finns ett så fint grönområde där jag ofta tar promenader. Skulle detta 
försvinna är det inte alls samma värde för mig att bo här. Det måste finnas andra platser 
till både bostäder och industrier. Hoppas att ni tänker om i detta, de vackra grönområden 
som finns inne i Mariestad är hur mycket värt som helst...

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Pär och Martina Åkerström
Synpunkter på bygge 2:1 och 6:1 i Lillängsskogen, Mariestad. 
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Höghusbygge i Lillängsskogen skulle förstöra den skog och grönområde som lillängssko-
lan idag ger samt påverka djur och natur negativt. 

Dagligen använder vi oss av lillängsskogens motionsspår och barnen har nära till naturen 
och leker ofta och gärna där, året runt. På vintern används backen på berget till pulkaåk 
och på sommaren till intervall träning. 

Bygget innebär även mer trafik in till ett lugnt villaområde med mycket barnfamiljer samt 
skolmiljöer. 

Höghuset kommer även ta bort kvällssolen för flertal fastigheter samt passar ej in i 
miljön. Lillängskogen används även av skola och dagis som dagligen har aktiviteter och 
lektioner där. 

Detta höghus bör och kan byggas på andra ställen i Mariestads kommun 

Vad är det som skiljer sig från 1989 års inventering där de skrev att man bör ej använda 
sig av lillängsskogens skogsmiljö för vidare exploatering? 
Idag år 2019 är det än viktigare att motion, friluftsliv och rekreation ska finnas nära till 
hands samt att bevara biologisk mångfald. 

Vi motsätter oss i högsta grad att detta bygge genomförs. 

Kommentarer
Läs stycke ett i kommentar för Ada Arenander yttrande ett. 

Att bygga bostäder centralt lägger grunden för goda förbindelser med kollektivtrafik, 
gång och cykel. På så sätt kan kommunen minska behovet av bilen och istället möjliggöra 
och underlätta för andra mer miljövänliga transportsätt. Kommunen gör bedömningen 
att den trafikmängd som tillkommer området inte kommer vara i sådan omfattning att det 
påverkar området negativt. 

Planhandlingarna har till antagandeskedet kompletterats med en redovisning av sol- och 
skuggstudier. Resultatet är att angränsande bebyggelse inte påverkas så negativt  och att 
de generella rekommendationerna om solljus för bostäder uppfylls. 
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Bebyggelsen har föreslagits ges en högre bygghöjd för att minska ianspråktagande av 
mark i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunen har i översiktsplanen angett Stockholmsvägen som ett område/stråk för för-
tätning av ny bebyggelse. Det är med utgångspunkt i detta som detaljplanen tagits fram.

Rune Johansson
Som boende i Ladukärr och gammal naturvårdare (f  d naturvårdsdirektör) har jag idag 
med förskräckelse tagit del av granskningsförslaget till detaljplan för del av Lillängssko-
gen. Lillängsskogen med dess rika och spännande natur utgör ett av de värdefullaste 
grönområdena i Mariestads centrala och östra delar. På grund av den varierade och rika 
naturen, motionsspåren och läget nära bostadsområden är området flitigt utnyttjat för 
rekreation, vandring, motion, lek, utbildning, naturupplevelser etc såväl vintertid som 
sommartid. Det är helt förkastligt att förlägga nya bostäder i detta särskilt värdefulla grön-
område. Det måste istället bevaras intakt i sin helhet och dess kvalitéer som attraktivt grö-
nområde måste tas tillvara. Även en begränsad utbyggnad enligt förslaget skulle minska 
Lillängsskogens värde som grönområde med ostörd och attraktiv natur.

Lillängsskogen har inte bara värden för friluftsliv och som grönområde. Naturvärdena 
är också stora. Naturvårdsutlåtandet från ProNatura bygger på endast två fältbesök i 
november 2019, en olämplig tid för dokumentation av floran. Utlåtandet är inte heller en 
naturvärdesbedömning enligt standarden. Stora delar av aktuellt planområde utgörs av 
hassellund (delvis röjd), en ovanlig naturtyp i Mariestad och dess närhet, ofta med höga 
naturvärden. Vårfloran är rik i planområdet med bland annat mattor av vitsippor samt 
förekomster av blåsippor, ormbär och skogstry, som inne i tätorten annars bara påträffas 
på enstaka platser i övriga Lillängsskogen. Förekomst av fågelbär samt vårfloran indikerar 
att de biologiska värdena inom planområdet kan vara större än vad som uppges i natur-
vårdsutlåtandet.

Spara hela Lillängsskogen som grönområde och ta vara på dess höga friluftsvärden och 
spännande och varierade natur! Jag kan inte godta bebyggelse där enligt planen.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen har höga värden för rekreation och 
natur. För att anpassa bebyggelsen till dessa förutsättnignar samt för att bidra till att upp-
nå kommunens mål om bostadsförsörjning och byggnation har bebyggelsen placerats i 
utkanten av området, i en del som är påverkad av befintlig bebyggelse och miljö.
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Simon Wadebäck
Detta mejl är med anledning av planen om att riva ner Lillängsskogen för att bygga 
bostäder. Jag är själv uppvuxen på Grangärdet och har tillbringat åtskilliga timmar i 
Lillängsskogen. Lillängsspåret utnyttjas av väldigt många boende på både Grangärdet och 
Ladukärr. Inte minst av skolor och idrottslag.

Jag själv har gått i skolan på både Grangärdesskolan, Mariaskolan och Ekhamra. Nästintill 
varje idrottslektion när vi skulle vara utomhus tillbringande vi i Lillängsspåret. Löpning, 
orientering osv osv. Var ska skolorna i närheten ha utomhusidrott? Ska dom också åka till 
snapenspåret som alla andra boende i området kommer att få göra? Tänk hur viktigt det 
är att barnen får röra på sig.

Sen, antar jag, kommer det väl bli Mariehus som bygger bostäderna. Hur många fler bo-
städer med deras hutlösa hyror ska kommunen tillåta detta bolag att bygga?

Utveckla i sådana fall området Johannesberg där det finns massor med plats att bygga bo-
städer. Hela bruna lägenhetslängan (där boendet Luna låg) går att rustas upp till exempel.

Bevara den lilla skog vi har på Grangärdet/Ladukärr. Om Lillängsskogen rivs, var ska alla 
boende och barn kunna gå ut och leka i skogen?

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Lillängsskogen kommer till övervägande majoritet finnas kvar och kommer inte rivas. 
Aktuellt planområde omfattar cirka 8 000 m2 av Lillängsskogens totala areal om cirka 140 
000 m2.

Vilka som kommer bygga bostäderna står ännu inte klart och är ingenting som regleras 
genom detaljplanen.

Huruvida det går att upprusta eller uppföra lägenheter på andra områden faller utanför 
den här detaljplanen. I den här processen utreds det endast om planområdet är en lämplig 
plats för bostadsbebyggelse. 

Sofie Hvass och Anton Andersson
Jag, min sambo, Anton och många andra med oss motsätter oss starkt detta förslag. Jag 
upplever inte att ni tar värdet av Lillängsskogen på allvar och misstar er angående den 
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påverkan exploateringen skulle innebära. 
Oavsett om byggnationen inte avser hela skogsområdet eller inte så påverkas det i sin 
helhet. Skogen nyttjas av en mängd olika åldersgrupper, däribland skolor och förskolor i 
området (Högelid, Ekhamra, Österåsen, Grangärdet, Hasselbacken m.fl.). Flera idrottsfö-
ringar (t.ex. Bois, MBK, Tennisklubben för att nämna några) utnyttjar skogen till löp- och 
intervallträning där det sistnämnda sker främst i den del ni planerat att bygga.

På Mariestads kommuns hemsida finns under fliken ”Kultur och fritid > Idrott- och fri-
tidsanläggningar” en lista med stadens olika motionsspår i natur. Listan låter som följer:

Motionsspår, naturspår
• Lillängsspåret, vid skogskapellet, 2 000 meter.
• Sandvikens friluftsområde, 6 500 meter, 5 500 meter, 1 250 meter.
• Snapenskogen, 10 000 meter, 5 000 meter
• Torsö, 2 000 meter

Ni nämnder 4 slingor varav 3 ligger i stadens utkanter eller är ännu mer otillgängliga än 
så och den 4e ska då alltså förstöras för gott. Alla har inte tillgång till bil och även om så 
vore fallet bör man göra allt för att behålla denna typen av motionsspår för att männ-
iskorna som bor här ska ha möjlighet att må bra utan att behöva ta bilen. Närheten till 
naturen har aldrig varit viktigare med både barn och vuxna som spenderar mer tid än 
någonsin framför skärmar av olika slag. Närheten som finns här innebär att många fler 
enkelt och snabbt kan ta sig ut en stund i naturen varesig det är för en promenad, för lek 
och stoj, motion eller bara för att lyssna på fågelkvitter. Många som kanske aldrig tagit sig 
ut om det innebar en bilfärd eller längre cykeltur för att nå fram, många som kanske inte 
har möjligheten alls.

De fältbesök som gjorts har inte ansetts godkända och i dokumentet som finns att tillgå 
på er hemsida, ”Naturvårdsutlåtande” står bl.a. 

”Den sena årstiden gjorde att endast delar av markfloran kunde dokumenteras. Årstiden 
är också olämplig för dokumentation av flera andra aspekter av den biologiska mångfal-
den.

Det ska framhållas att det gjorda arbetet inte är en naturvärdesbedömning (NVI) enligt 
svensk standard. Därför har inga naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats, dokumente-
rats eller naturvärdesbedömts. Genomgången av befintligt underlag har inte genomförts 
enligt NVIstandarden.
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Eventuella kulturmiljövärden, sociala värden och geologiska värden har ej undersökts. I 
just detta fall är detta viktiga aspekter då det är ett viktigt närströvområde.”

samt

”En kort beskrivning av naturvärdena i Lillängsskogen finns i Naturvärdesbedömning – 
Natur i vår stad (Mariestads kommun 1989). Här konstateras att någon detaljerad invente-
ring av växt- och djurliv i området inte gjorts. Det som framhålls som vetenskapligt värde 
är mer näringsrika partier med löv och arter som blåsippa och skogstry. I detta arbete 
konstateras också att Lillängsskogen har kulturella, sociala och pedagogiska värden. ”

Det står också att ”Inga artfynd finns registrerade på området vid Stockholmsvägen. 
Drygt 300 artfynd finns registrerade på den resterande delen av Lillängsskogen. ” De 300 
arter kommer utan tvivel påverkas utav denna byggnation även om den delen av skogen 
inte exploateras. Byggnationer och sprängingar kommer att ske i direkt anslutning till den 
skog som blir kvar och djuren kommer med stor säkerhet skrämmas bort från platsen. 
Även om djuren skulle hitta tillbaka så kommer inte området att vara detsamma.

Att delen ni valt att bygga på inte anses vara av högre värde är kanske heller inte så kon-
stigt med tanke på att ni stört området redan i förväg. 
Även här en del av Naturvårdsutlåtandet : 

”Markskiktet har störts och eventuellt påverkats av grävningar eller jordfyllningar. Grusi-
ga jordytor finns i beståndet närmare Stockholmsvägen. Efter avverkningarna finns också 
en del körspår. ” 

Texten fortsätter : 
” Den sena årstiden gjorde att endast ett axplock av förekommande arter har kunnat no-
teras. (...) Som beskrivits ovan så är skogen i norr vid Stockholmsvägen kraftigt påverkad. 
”

Med detta är det självklart inte så svårt att påstå att den delen av skogen inte har något 
värde. Men skulle man låta skogen återhämta sig skulle säkerligen en annan slutsats kun-
nats dragits.

Detta sägs bl.a. om den övriga delen av skogen ”Den övriga delen av Lillängsskogen (i 
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söder) beskrivs inte närmare här men den har ett äldre trädskikt, är tätare, är avsevärt 
mindre påverkad och varierar mellan mer örtrik skog och skog av ristyp. Enligt
skogsbruksplanen (Sydved 2016) är skogens ålder 145 år. I detaljplanen för Östra begrav-
ningsplatsen (Mariestads kommun 2004) så anges Lillängsskogen vara ett av de äldsta 
skogsområdena i Mariestads tätort. ” 

Att påstå att denna del inte påverkas är bortom min förståelse. Jag har endast bott i La-
dukärr under en kortare tid, inte ens i två år men har under hela mitt liv och uppväxt ändå 
befunnit mig i just denna skogen. Varesig det varit frivilligt för att leka med lekkamrater, 
beskåda blommor, bege mig på utflykt, ta en fika uppe på kullen med mormor och mor-
far eller åka pulka men också ofrivilligt i högstadiet för löpträning. Oavsett så har skogen 
varit av stort värde och jag och många med mig har många fina minnen och vill kunna 
fortsätta skapa minnen där.

Det står dessutom följande i dokumentet ”En naturvärdesinventering bör omfatta hela 
Lillängsskogen även om endast delar av den är föremål för planering. Det är ett rimligt 
utfall av en naturvärdesinventering att hela Lillängsskogen söder om den bedömda delen 
vid Stockholmsvägen kommer att omfatta hela den resterande delen av Lillängsskogen.” 
(..) ”Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där 
tallskogar är en viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör 
hur och om Lillängsskogen bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värde-
trakten. ”

Under rubriken ”Hur bedöms uppförandet av två hus strax söder om Stockholmsvägen 
påverka naturvärdena?” skrivs att det kommer att bli svårare att integrera stignätet med 
övriga Lillängsskogen på ett attraktivt och pratiskt sätt samtidigt som det på många andra 
ställen nämns att slingan inte kommer att direkt påverkas alls i stort sett. Lillängsskogen 
beskrivs också som ett mycket viktigt strövområde för boende i denna del av Mariestad, 
där vill jag tillägga att betydligt fler områden än Ladukärr utnyttjar skogen. Speciellt sedan 
exploateringen av Sjölyckan. Boende i Högelidsområdet, Madlyckan, Grangärdet, Mugge-
bo och Johannesberg t.ex. nyttjar skogen varje dag, vinter som sommar, vår som höst. 

Läser man sedan i dokumentet ”Samrådsredogörelse” står följande : ”Plankartan innehåll-
er inga angivelser för markens bearbetning för dessa suterränghus. Om flerbostadshus 
(enligt planbeskrivningen) inte blir av och enskilda tomter byggs med villor tillstöter 
tillgänglighetskrav som kan göra anslutning från nedre nivån i väster problematisk. Risk 
finns då att önskemål om stora utfyllnader kommer i bygglovsskedet. Områdets naturliga 
terräng och naturanpassning kan då påverkas negativt.”
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Vi är många som är rädda vad denna byggnation kommer att medföra och vad är det som 
säger att resterande skog inte kommer att bli föremål för vidare planering i framtiden. När 
motionsspåret och skogen krymper kommer värdet och användandet av skogen också att 
krympa och djurlivet minska. Efter en tid kommer en ny bedömning kunna fastslå att inte 
heller den resterande delen längre har något värde och exploateras även den. Värdet med 
skogen försvinner med dessa byggnationer även om det inte är planerat för hela områ-
det. En dålig kanske men förenklad liknelse, man bygger i ena änden av en fotbollsplan 
och menar att hälften ju faktiskt finns kvar att använda. En halv fotbollsplan är en halv 
fotbollsplan. Den går inte att använda trots att hälften finns kvar och blir därmed oan-
vändbar. Då kan man med lätthet fortsätta bygga vidare eftersom den resterande halvan 
ju inte längre nyttjas. 

Under rubriken ”Naturvärden” står: 
”Länsstyrelsen konstaterar att det aktuella området utgör ett tätortsnära grönområde med 
motionsspår, som är väl utnyttjat av Mariestadsborna. Det är olämpligt att förlägga nya 
bostäder till sådana områden, och därmed försämra tillgången till tätortsnära grönområ-
den i staden. Enligt 3 kap 6 § ska behovet av grönområden i tätorter beaktas särskilt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om ett tilläggsmål till det nationella 
miljömålet God bebyggd miljö som säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utvecklas utan att tätortsnära skogsmark som har högt socialt/ekologiskt värde tas 
i anspråk, så att möjligheten till stadsnära rekreation inte försämras. Ett annat regionalt 
tilläggsmål är att ekosystemtjänster ska synliggöras i fysisk planering. Ekosystemtjänster är 
alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. Grönskan och vattnet i staden ger till exempel renare luft, bättre 
lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och möjlighet till närodlad 
föda.

Exploatering av tätortsnära rekreationsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och 
motverkar arbetet med miljömålen. Kommunen behöver ta ett större grepp vad gäller sta-
dens grönområden och de ekosystemtjänster de tillhandahåller, och i första hand undvika 
att förstöra dem och i andra hand kompensera för de värden som förstörs.” 

Dessa stycken kan inte läsas nog för många gånger. Budskapet är tydligt, rör inte skogen! 

I dokumentet nämns också att arkeologisk utredning krävs vilket jag inte läst någonstans 
kommer att genomföras p.g.a. att området minskats ner. 
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Vidare under rubriken ”Kulturmiljö” står : 
”Naturmark föreslås runt kvartersmarken. Det bör framgå av planhandlingarna hur den-
na naturmark avses skötas/bibehållas. Finns risk att framtida boenden önskar att träd och 
vegetation i planområdets västra del tas ner (...)”

Med detta i åtanke kommer jag tillbaka till ovissheten för vad detta kommer att föra med 
sig. Fler tomter, mer skogröjning, utökade byggnationer och ännu sämre förutsättning-
ar för redan bosatta i området. Värdesänkningar på befintliga bostäder och ett mindre 
attraktivt område att flytta till som t.ex. barnfamilj. Det som blir kvar av ladukärrsområdet 
är ett vägnät.

Dokumentet fortsätter :

”När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskriv-
ningen innebär det: att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin 
lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida 
mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. att de som är berörda av planen inte har någon möj-
lighet att överblicka de konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. 
vid genomförandet av detaljplanen” 

Det står också att ”En standardiserad naturinventering behöver genomföras innan på-
verkan på naturmiljön kan bedömas.” Men kan inte se att någon sådan utförts. Ni säger 
att området är nedminskat och därför behövs inte detta, av ren nyfikenhet undrar jag hur 
mycket ni behövde skala bort för att slippa detta? Jag tolkar det dessutom som att områ-
det snarare ökat i storlek från ”Naturvårdsutlåtandet” till ”Bedömningsbeskrivingen”.

Mariestads Friluftsklubb ställer sig starkt emot exploatering av någon sort i Lillängssko-
gen och pekar på att skogen används fligigt av ungomar och barn i staden. Dom nämner 
också en rapport som skogsstyrelsen lämnat till regeringen där man poängterar vikten av 
att kommunerna behöver bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar.

Vadsbo Hembygds- och forminnesförening fortsätter :

” Ladukärrsområdet är ett av de områden i Mariestad som har kulturhistoriska skyddsvär-
den i form av enhetlig småhusbebyggelse” (...) ”Lillängsskogen har under lång tid utveck-
lats till ett uppskattat rekreationsområde. Här finns också spår av den tidiga bosättningen 
under 1800-talet på små odlingsenheter inom stadens gemensamma skog. Landshövding 
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Karl Frithiofson lät under sin tid som hövding för Skaraborgs Län anlägga ett aktivt 
rekreationsspår i skogen.

Eftersom kommunen har som ambition att förtäta staden med höga bostadshus blir det 
extra viktigt att planera för ett bevarande av nödvändiga stadsnära skogar och andra gröna 
stråk. Lillängsskogen är en tydlig sådan skog. Planområdet förminskar kraftigt rekrea-
tionsvärdet. Den södra delen av planområdet är höglänt och brant. Partiet är synnerligen 
olämpligt att exploatera med bebyggelse.” och anser vidare att hela planområdet skall 
säkerställas som natur.

Tittar man vidare i dokumentet ”Behovsbedöming” har planområdet utökats från planen 
som finns att tillgå i ”Naturvårdsutlåtande” trots att ni hela tiden hävdar att området 
minskat. Har jag kanske missförstått?

I checklistan under rubriken ”Förordnanden och skyddsvärden” hamnar krysset i ”Ja” 
efter en fråga om det finns riksintressen som berörs. Där tilläggs att skogen räknas som 
en del av geografiskt riksintresse för Vänern.

Vidare under rubriken ”Effekter på mijlön” kryssas ”Nej” i efter frågan: ”Berörs område 
som utpekas i Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde?” 
trots att det i ”Naturvårdsutlåtandet” står att Lillängsskogens biotopvärden indikerar på 
höga naturvärden.

Det kryssas fortsatt i ”Nej” efter en fråga om kulturhistorisk värdefull miljö berörs. Detta 
trots Vadsbo Hembygds- och forminnesförenings uttalande som jag tidigare nämnt och 
som finns i ”Samrådsredogörelsen”. Även om det inte planeras att riva något så påverkas 
ju självklart området ändå. Det gamla området med gamla hus, gamla byggnader och 
ännu äldre spår av tidigare byggnader ska nu omges av flera nybyggnationer som inte alls 
passar in med hus som redan finns.

Efter frågan om viktiga transport- eller kommunikationsleder påverkas kryssas ”Nej” i. 
Trots att ni själva bedömer att trafiken kommer att öka, vilket den ju självklart kommer 
att göra i och med 60-70 nya bostäder. Många har säkert flera fordon per hushåll dessut-
om. Det är svårt att ta sig ut på Stockholmsvägen ifrån Ladukärrsvägen och Klippvägen 
som det är redan idag så att påstå att trafiken förblir oförändrad känns inte sanningsenligt.

Under rubriken ”Rekreation och rörligt friluftsliv” kryssas ”Ja” i efter frågan om risk 
finns att projektet påverkar kvalitéten eller kvantiteten på rekreationsmöjligheter trots att 
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det upprepade gånger sägs att så inte kommer att ske. Som kommentar till detta skrivs 
”Skogspartiet utgör den norra delen av ett större rekreationsområde. Området är upp-
taget i en inventering från 1989 där det konstateras stora värden som närströvområde. 
Området bör enligt inventeringen skyddas från exploatering.”

Under ”Växter och svampar” ställs frågan om förändringar i antalet eller i sammansätt-
ningen av växtarter eller växtsamhällen riskeras. Där kryssas såklart ”Nej” i eftersom det 
inte finns något kvar att bedöma i området då det röjts och förstörts på förhand.

Under rubriken ”Djurliv” hävdar ni att projektet inte innebär en risk för antalet eller sam-
mansättningen av djurarter. På vilka grunder då undrar jag då den övriga delen av skogen 
inte ens undersökts. Det nämns bl.a. i ”Naturvårdsutlåtandet” att ” Åtta olika rödlistade 
fågelarter har observerats i området, varav åtminstone hälften bör kunna häcka. ”. Men 
jag ser ingen utredning på hur byggnationerna skulle kunna påverka djurlivet i resterande 
del av skogen mer än att ni påstår att så inte kommer ske. Helt oförändrad kan då ingen 
påstå att den kommer att vara.

Tilbaka till ”Behovsbedömningen”, under rubriken ”Miljöpåverkan från omgivningen”. 
Där ställs frågan om målpunkt eller transportled för farligt gods finns inom 150m varpå 
svaret är ja, men längre ner i sammanställningen anges sedan ”Nej”.

Under ”Trafiksäkerhet” anges också att ni anser att det inte finns risk för någon ökning i 
trafiken. Hur menar ni då? Minst en bil per hushåll kan man väl nästan räkna med? Som 
alla ska fram och tillbaka till jobb varje dag, handla, träna (vilket dom för övrigt kommer 
behöva ta bilen till snapen eller torsö för att göra) m.m.

I sammanställningen blir sedan såklart alla kryss i ”Nej” trots att det kryssats för ”Ja” på 
samma fråga längre upp i dokumentet men nu med några bortförklaringar om varför de 
tidigare svaren inte räknas. Trots detta så nämns i förklaringen till varför ni inte anser att 
projektet påverkar kvalitén (...) på rekreationsmöjligheter att området specifikt utpekats 
som värdefullt och inte bör bli föremål för exploatering.
Där nämns också att området redan ligger i direkt anslutning till Stockholmsvägen och 
därför inte kannuppfattas som värdefull rekreationsplats. Det är ju just där skon klämmer. 
Området som planeras för byggnation bidrar till att skogen inte upplevs ligga där den 
ligger. Området med skog ni anser vara oviktigt bidrar med avstånd till Stockholmsvägen 
och andra byggnationer. Området fungerar som en barriär för att stänga ute känslan av 
att vara mitt i stan när du befinner dig i Lillängsskogen och är en stor faktor till att skogen 
är populär och inte går att jämföra med grönområden i närheten. Du kan springa varv 
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på varv utan att knappt se, och än mindre komma i närheten av någon typ av bebyggelse. 
Exploatering av den norra delen av skogen skulle bidra till att skogskänslan försvinner i 
delen som blir kvar. Istället för att höra fågelkvitter och se rådjur och harar ser man två 
höghus och andra nybyggnationer. Området som blir utsatt är även den del där pulka-
backen finns som också används för backintervaller, samt dom kortare spåren som bidrar 
till varierad löpträning.

Jag har sett och läst era svar och kommentarer på alla uttalanden jag nämnt men det ni 
oftast ger som svar är att området minskats ner och att någon påverkan inte kommer att 
ske. Ni besvarar inte riktigt frågorna och undviker eller verkar rent av ignorera människ-
ors rädsla för att detta som genomföras och vad det kommer att ha för påverkan på deras 
vardag.

Jag anser att ni starkt behöver fundera över vad ni vill att Mariestad ska vara för stad i 
framtiden. Många flyttar hit eller stannar kvar här p.g.a. närheten till naturen men den 
tas ständigt ifrån oss. Att jämföra Lillängsskogen med Johannesberg som ni gjort i dessa 
dokument är orättvist och det vet ni själva. Sjöängen har bidragit till ett försvårande att 
ta sig ut i naturen för boende i framför allt Högelid, Madlyckan och Snuggen men också 
boende i Ladukärr. Boende i dessa områden söker sig nu till andra skogar för att kunna 
må bra men ni är mer intresserade av pengar. Ni planerar samtidigt att röja och exploatera 
så mycket som är även av skogen som finns öster om Ladukärr, ingenting lämnas kvar. 
Människor väljer att köpa hus för flera miljoner kr p.g.a. närheten till skog och natur, 
familjer som ser möjligheten att kunna vara utomhus med sina barn året runt utan att 
behöva ta bilen eller korsa stora vägar. Människor med hundar som dagligen går flertalet 
promenader i skogarna kring Ladukärr, långa som korta, på kortare lunchraster och på sin 
fritid. Vart som dom ta vägen och hur bra kommer dom att trivas?

Det nämns också att bra förbindelser med kollektivtrafik finns att tillgå från stockholm-
svägen men i nuläget passerar ytterst få bussar stockholmsvägen då dom flesta går förbi 
Högelidsskolan. Däribland stadsbussen som aldrig passerar där över huvud taget. 

Mariestad är en liten stad där närhetskänlsan i staden är en stor del till varför staden är 
omtyckt av många. Många grönområden, nära till natur och vatten, ett stort idrotts- och 
friluftsintresse samt rikt föreningsliv som ni starkt förespråkar men samtidigt driver ni allt 
detta härifrån. Många redan befintliga bostäder och lägenheter står tomma och blir varken 
uthyrda eller sålda men ändå ska det bara byggas mer och mer. 

Jag tror ni behöver fundera över vad det är som gör att människor faktiskt väljer att bo i 
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Mariestad, fortsätter ni i denna takt kommer folk så småning om att flytta härifrån. Många 
med mig uppskattar att vara utomhus men ni gör det svårare och svårare framför allt för 
yngre och äldre som inte alltid kan ta sig runt själva eller för boende utan tillgång bil.

Staden ska vara till för alla.

Vi hoppas med allt vi bara kan att ni tänker om och värdesätter detta skogsområde betyd-
ligt högre än ni i nuläget gör och förstår hur viktigt området och andra stadsnära skogs-
områden är för boende i trakten och för Mariestadsborna i stort.

Kommentarer
Kommunen har förståelse för att närboende värnar om närmiljön och Lillängsskogen. 
Utöver det allmänna intresset av skogsområdet har även kommunen i uppgift att verka 
för bostadsförsörjning, tillväxt och bostadsbyggnation. Att väga dessa intressen gentemot 
varandra är komplext och kommunen har utifrån detta placerat bebyggelsen i utkanten 
av skogsområdet. Bebyggelsen kommer likväl få påverkan på skogsområdet men bedöm-
ningen är vid avvägning av dessa intressen att påverkan inte blir oacceptabel och Lillängs-
skogen bibehålls intakt i allt väsentligt.

Kommunen äger inte marken inom planområdet (endast ett mindre område som berörs). 
Skogliga åtgärder har genomförts av den privata markägaren.

Planområdet omfattar en begränsad del av Lillänmgsskogen och det är inom planområ-
det som påverkan beskrivs. Lillängsskogen i övrigt planeras inte exploateras utan fortsatt 
utgöra tätortsnära naturområde. Den angivna 145-åriga gamla skogen berörs således inte.

Synpunkter från samråd har inarbetats och planförslaget ändrades till stora delar efter 
samråd till granskning, bland annat minskades planområdet.

Resonemangen kring ianspråktagande av resterande skog är förståeliga men kommunen 
har ingen avsikt att explaotera dessa områden. Som framgår bedöms dessa områden ha 
högre värden än nu aktuellt planområde.

Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen och länsstyrelsen har meddelat 
kommunen att myndigheten delar bedömningen att genomförande av detaljplanen inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Därmed behöver inte detaljplanen genomgå en 
strategisk miljöbedömning och heller inte miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Hur 
detaljplanen påverkar miljön redovisas och beskrivs istället i planbeskrivningen.
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Solveig Kåhed
Ja synpunkter på detta finns i massor. Grönområdet utgör ett fantastiskt ställe för prome-
nader i grönskan i det området man bor. I miljötänk så slipper jag ta bilen för att ta mig ut 
i grönskan någon annan stans. Just dessa små grönområden gör stan till det fina stället det 
är. Med bostäder blandat med grönt. Så låt bli att trycka in höghus på denna lilla gröna 
yta. Inte nödvändigt på att alla bostäder ska ligga så nära torget. Det förstör på så många 
olika sätt. Grönskan försvinner- Små villor får höghus inpå knuten. NEJ TACK. Finns ju 
plats som inte gör någon nytta på strandvägen tex- Sjölyckan tryck in där några höghus. 

Lämna Lill’ngsskogen ifred. 

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Staffan Nordin
Jag måste verkligen protestera mot det planerade bygget på Ladukärr 6:1. Jag och min fru, 
liksom många andra ser den lilla skogen som vår gröna lunga i stadsmiljön. Vi är i dagslä-
get pendlare till Mariestad och har länge tänkt att när vi snart ska bli pensionärer så ska vi 
bo permanent på Tivedsgatan i Mariestad. Men om kommunen ska bygga detta groteska 
och förfulande bygge som dessutom tar bort ett naturligt grönområde för oss som bor 
kring Stockholmsvägen, är det frågan om man inte ska snabbt fundera på en annan stad. 
Gräsmattorna längs ner i backen är långt ifrån någon ersättning som grönområde då stora 
behållningen är att kunna gå i skogen och bl.a lyssna på fåglar samt det finns massor med 
forskning på hur helande en skogspromenad är för människan. Det bör beaktas att detta 
område är enda möjligheten för äldre att få lite skogs känsla och alla har inte möjlighet att 
åka bil. De unga måste ha en skog att leka i det är viktigt att unga har ett tryggt område 
med skog för att kunna stimulera sina sinnen i och ett bra alternativ till betong. Är det 
tanken att om man bor i Mariestad måste ta bilen för att nå ett grönområde? Det är emot 
allt vad ett ekologiskt hållbart samhälle ska var! Vi har verkligen sett fram emot att bo i en 
mindre stad med närhet till skog och grönområdet i Ladukärr 6:1. Om det blir ett stort 
område med höghus så kommer kommunen förfula och förstöra den vackra stad som 
Mariestad kan vara. 

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.
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Susanne Blom
1. Mariestads kommun marknadsför sig som en inflyttningskommun men stora och fina 
möjligheter att bo eller bygga sjönära. Det finns inget annat än att gratulera alla som kom-
mer till vår fina stad och våra möjligheter att bo bra och fint. Vi behöver det. Det vi också 
behöver är fina rekreationsmöjligheter som bl a Lillängsskogen. Det är en oas för stora 
och små människor och djur. Det är många personer som går i det spår som löper genom 
hela skogsremsan. Barnen från skolan är går till skogen på endast någon minut. Det finns 
inget hinder. Att bygga i den närmsta delen vid Stockholmsvägen kommer att förstöra 
området, även om det är beläget i ytterområdet. Det blir en byggnation som höjer sig över 
allt annat i området. Det blir en byggnation som kommer skugga över många hus i om-
rådet. Det blir en byggnation som ska ”klämmas in” på en mycket liten yta. Är det fint? 
Passar det in? Jag vet svaret och det vet ni också!

2. I tätorten Mariestad har under senare år byggts nytt men också har stora renoveringar 
gjorts på befintliga hus. Hur har det gått med inflyttningen? Försäljning av bostadsrätter? 
Mariehus kämpar på och kommer att få kämpa på betydligt mer om det blir ytterligare 
bostäder i Lillängsspåret. Känns lite underligt! Ska vi inte fundera på vad vi har istället 
för att bygga nytt. Har inga problem med att nya intressenter vill exploatera i Mariestad 
men varför just i Lillängsskogen. Om det ska byggas så bygg där hus passar in och inte i 
Mariestads finaste rekreationsområde.

3. Sjölyckan seglar nu upp som Mariestads finaste nybyggnationsområde och det är och 
kommer att bli det finaste. Säker på det!! På Hemnet går att läsa om radhus och kedjehus 
som går att köpa som bostadsrätt. Är det inte en bra idé att låta dessa bli verklighet och 
sålda istället för att bygga nya lägenheter i ett område där ett hus inte ens passar in.

4. Slutligen ber vi er att tänka om och känna in de synpunkter som kommer till er angåen-
de nybyggnationen i Lillängsskogen.

Kommentarer
Kommunen delar bedömningen att Lillängsskogen som helhet utgör en viktig plats för 
rekreation och natur. Absolut majoriteten av skogsområdet kommer finnas kvar och en 
mindre del föreslås bebyggas. Kommunen arbetar för att få till nybyggnation, tillväxt och 
fler kommuninvånare och har pekat ut stråket längs Stockholmsvägen som en lämplig 
plats för förtätning av bostäder. Planprocessen innebär att olika intressen vägs samman 
och i detta fall handlar det specifikt om intresset av nya bostäder och bland annat natur- 
och rekreationsintressena på den aktuella platsen. Det är en komplex plan i detta avseen-
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de men kommunen bedömning är att nya bostäder kan tillkomma utan att det påverkar 
grönområdet så pass negativt att det riskerar förlora sin funktion. Investeringsbeslut om 
byggnation görs av byggherrar och inte av Mariestads kommun. 

Theres Moberg och Bobby Hellström
Angående höghus i Lillängsskogen

Vi är mycket besvikna över att det finns planer på att bygga höghus i Lillängsskogen. 
Lillängsskogen används av oss flera gånger i veckan. Vi använder skogen för motion och 
rekreation. Vi är så glada att ha en skog så nära där vi bor som vi och våra barn flitigt an-
vänder. Skogen finns bara på ett par minuters promenad från hemmet. Vi kan inte tänka 
oss hur det skulle vara om skogen försvinner. Då får vi ta bil eller cykel för att ta oss till 
naturen och motionsspår. Våra barn använder skogen både för lek med kompisar på friti-
den men även i förskolan och skolverksamheten används skogen av våra barn, deras kom-
pisar och pedagoger. Varje gång vi vistas i skogen möter vi alltid någon. Skogen används 
av många i vår närhet. Vi anser därför att det är olämpligt att ta bort skogen och bygga 
höghus där. Vi skulle mycket hellre se att motionsspåret rustas upp och att vi återigen får 
ett elljusspår och nytt utegym längs spåret som det var en gång i tiden. Grönområden är 
också viktiga i en stad.

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Therese Andersson 
Har väldigt svårt att förstå hur kommunen vill ta bort våra fina skogsområden överallt för 
att bygga massa bostäder hela tiden.
Gamla cirkusplatsen ser ju bedrövlig ut, bygg där istället om det är nödvändigt att bygga 
nytt överallt.

Kommentarer
Läs första stycket i kommentar för Ada Arenander yttrande ett. 

Att bygga bostäder går i riktining med kommunens översiktsplan och kommunen under-
söker i och med den här detaljplanen planområdets lämplighet för bebyggelse av bostäder. 
Övriga områden blir därför inte relvanta inom den här detaljplanen. 
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Ulf Andersson 
En stor tillgång för Mariestad är dess vackra och artrika naturområden och efter att ha 
tagit del av de planer Mariestads kommun har för Lillängen 2:1 och 6:1, anser jag att det 
vore mycket olyckligt att gå vidare med dessa, då en avsevärd del av ett av Mariestads 
mest värdefulla naturområden med gammal skog skulle gå förlorat. Byggnation i detta 
område skulle såväl förstöra naturen som tillgängligheten till området. Vidare är Lillängs-
skogen ett viktigt närrekreationsområde för en stor del av tätortens invånare men som 
med ovan nämnda planer skulle påverkas mycket negativt.

Kommentarer
Planområdet ligger i utkanten av Lillängsskogen och bedöms inte påverka gammelskogen 
som ligger längre in i skogsområdet.

Virpi Kronlund
Jag röstar NEJ för denna plan att bygga flerbostadshus i Lillängsskogen.
När våra barn hörde oss vuxna prata om denna plan sade de att de vill att skogen ska få 
vara kvar. Denna skog använder vi nästintill dagligen. Det är en oas av grönska och ger 
karaktär till både Högelids- samt Ladukärrsområdet. Det gäller att bevara den lilla grönska 
vi har i vår vackra stad som då både ger liv och energi till växter, djur och människor.
Att få ha en skog med stigar samt ett löpspår nära sitt boende är få förunnat när man bor 
inne i en stad.

Jag röstar för att byggandet sker på annan lämpligare plats, till exempelvis där hundrast-
gården är (bredvid Riksbyggens kontor) eller vid Strandgårdshuset.

Kommentarer
Svar hänvisas till kommentarer till Agneta och Jan Möllers yttrande.

Sammanfattning
Under granskningsperioden har många närboende inkommit med synpunkter på plan-
förslaget och framfört det aktuella områdets värden för natur, rekreation med mera och 
motsatt sig den planerade utvecklingen och bebyggelsen. Enligt plan- och bygglagen ska 
kommunen innan ett beslut om att anta en detaljplan låta samråda och granska planför-
slaget. Vid samråd och granskning redovisar kommunen ett planförslag och ger läns-
styrelsen, lantmäteriet, sakägare, allmänhet med flera möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. Enligt plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga 
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användningen av mark och vatten, det är därmed kommunen som, inom vida ramar, 
avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen. 

Kommunen bedömer att Lillängsskogen utgör ett viktigt tätortsnära naturområde för 
boende i Ladukärr, Madlyckan, Högelid, Grangärdet med flera stadsdelar. Lillängssko-
gen är lättilgängligt för många och har ett stort upptagningsområde. I området finns en 
iordningställd motionsslinga på cirka två kilometer, vidare erbjuder området en varierad 
topografi och innehåll. I kommunens översiktsplanering redovisas mål om bostadsför-
sörjning och bostadsbyggande. En av kommunens planeringsprinciper utgår från att 
lokalisera ny bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse detta för att på ett resursef-
fektivt sätt tillvarata befintlig infrastruktur. Ett utpekat område för detta är Stockholmsvä-
gen som beskrivs ha potential till förtätning i översiktsplanen. Det aktuella planområdet 
ligger i anslutning till Stockholmsvägen och i utkanten av Lillängsskogen. Intresset av att 
utveckla kommunen med nya bostäder i enlighet med översiktsplanen och intresset av det 
tätortsnära naturområdet har övervägts genom detaljplaneprocessen. 

Under arbetet med detaljplanen har olika bebyggelseförslag undersökts, utretts och 
presenterats. Det slutliga förslaget har anpassats utifrån de synpunkter som framkommit 
vid samråd. Bebyggelsen har från samrådsskedet flyttats och minskats i omfattning för att 
minska påverkan på naturområdet. Bebyggelsen har flyttats till utkanten av naturområ-
det vilken bedöms vara det område som blivit mest påverkat av befintlig bebyggelse och 
miljö. Området är mer utsatt för buller och risker kopplade till farligt godsolyckor men 
utredningar visar på att området inte överskrider gällande riktvärden för buller och eko-
nomiskt försvarbara åtgärder för att nå acceptabel risknivå för olyckor med farligt gods 
har hanterats och reglerats i detaljplanen.
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Kommunstyrelsen 

Ks § 45                                                   Dnr 2020/00505  

Flytt av kart- och mätenheten från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen  

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kart- och mätverksamheten från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  
Organisatoriskt placeras kart- och mätenheten under planchefen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 1 120 000 kronor från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun i budget för år 2021 och 
framåt. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Törebodas och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 
sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 
uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att kart- och 
mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 
planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är 
fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 
januari 2021.  

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner beslutar i ärendet.  

Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 
samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

 Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och 
mätverksamheten från tekniska nämndens reglemente från och med  
2021-01-01.  
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 Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

 Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 73/21 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektören daterad 2021-02-23 

Anteckningar från MTG styrgrupp 2020-12-15 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef daterad 2020-12-10 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef) 
(Teknisk chef) 
(Samhällsbyggnadschef) 
(Ekonomichef) 
(Controller kommunstyrelsens verksamheter) 
(Controller tekniska nämndens verksamheter) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
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 Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Flytt av kart- och mätverksamheten från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kart- och mätverksamheten från 

tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

Organisatoriskt placeras kart- och mätenheten under planchefen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 1 120 000 kronor från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun i budget för år 2021 och 

framåt. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

Törebodas och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.                

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 

nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 

verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 

uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 

kan uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att kart- och 

mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 

planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 

arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 

organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 

från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen 

är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 

januari 2021.  

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 

kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 

Mariestads, Töreboda soch Gullspångs kommuner beslutar i ärendet.  
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Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 

kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 

samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 

revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 

beslutade då följande: 

- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 

från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 

samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 

kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 

börja gälla 2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning 

av budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommundirektören daterad 2021-02-23 

Anteckningar från MTG styrgrupp 2020-12-15 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef daterad 2020-12-10 

          

 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Planchef  
Teknisk chef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Controller kommunstyrelsens verksamheter 
Controller tekniska nämndens verksamheter 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun  
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Kommunstyrelsen 

Ks § 46                                                   Dnr 2021/00088  

Nytt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan 
Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner (med 
anledning av flytt av kart- och mätverksamheten) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt samverkansavtal inom 
området samhällsbyggnad inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. Det nya avtalet omfattar samverkan inom plan samt kart- och mät. 

2. Avtalet ersättare det tidigare samverkansavtalet om gemensam planenhet. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Törebodas och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs 
kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 
organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten ingår i 
Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 
planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, det vill säga översikts- och 
detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens 
inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef 
samt fyra planarkitekter.  

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 
sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik, där syftet är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 
uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 
visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-
gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 
det strategiska arbetet.  

Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt 
placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från 
och med 1 januari 2021. En verksamhetsflytt mellan nämnder måste godkännas av 
fullmäktige. I detta fall, då verksamhet flyttas från en MTG-nämnd måste samtliga 
fullmäktigeförsamlingar godkänna flytten.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen, krävs även att samverkansavtalet om en gemensam 
planenhet revideras så att det även innefattar kart- och mätverksamheten. Tekniska 
chefen föreslår att det utökade samarbetet regleras i ett nytt samverkansavtal som 
heter ”Samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, 
Törebodas och Gullspångs kommuner” (med anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten. Detta innebär att nuvarande samverkansavtal för gemensam 
planenhet upphör att gälla. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 

 Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och 
mätverksamheten från tekniska nämndens reglemente från och med  
2021-01-01.  

 Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

 Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 74/21 

Tf kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Förslag till samverkansavtal inom samhällsbyggnadsområdet inklusive bilaga 1 och 2 
som avser plan respektive kart- och mät 

Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Töreboda kommun) 
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(Gullspångs kommun) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Nytt samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Törebodas 
och Gullspångs kommuner (med anledning av 
flytt av kart- och mätverksamheten) 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till nytt samverkansavtal inom 

området samhällsbyggnad inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 

kommuner. Det nya avtalet omfattar samverkan inom plan samt kart- och mät. 

2. Avtalet ersättare det tidigare samverkansavtalet om gemensam planenhet. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

Töreboda och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.               

Bakgrund 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs 

kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 

organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten ingår 

i Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 

samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 

planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, det vill säga översikts- och 

detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 

rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens 

inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef 

samt fyra planarkitekter.  

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 

nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 

verksamhet teknik, där syftet är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 

uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   
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En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 

kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 

visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-

gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 

det strategiska arbetet.  

Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt 

placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt 

förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 

2021. En verksamhetsflytt mellan nämnder måste godkännas av fullmäktige. I detta 

fall, då verksamhet flyttas från en MTG-nämnd måste samtliga 

fullmäktigeförsamlingar godkänna flytten.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 

planenheten, under planchefen, krävs även att samverkansavtalet om en gemensam 

planenhet revideras så att det även innefattar kart- och mätverksamheten. Tekniska 

chefen föreslår att det utökade samarbetet regleras i ett nytt samverkansavtal som 

heter ”Samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, 

Törebodas och Gullspångs kommuner” (med anledning av flytt av kart- och 

mätverksamheten. Detta innebär att nuvarande samverkansavtal för gemensam 

planenhet upphör att gälla. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 

- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 

från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 

samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 

kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 

börja gälla 2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning 

av budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10  

Förslag till samverkansavtal inom samhällsbyggnadsområdet inklusive 

bilaga 1 och 2 som avser plan respektive kart- och mät 

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   
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Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun             
 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-12-10 
Dnr:  
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 Teknisk chef 
Michael Nordin 

MTG-styrgrupp 

 

Tjänsteskrivelse Nytt samverkansavtal om 
gemensam planenhet för MTG där Kart- och 
Mätningsverksamhet inkluderas 

Förslag till beslut 

1. MTG-styrgrupp föreslår respektive kommunfullmäktige att lyfta bort 
Kart- och Mätningsverksamheten från Tekniska nämndens reglemente 
från och 2021-01-01. 

2. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att göra erforderliga 
justeringar i samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för 
att även inkludera Kart- och Mätningsverksamheten för beslut i 
respektive kommunfullmäktige att börja gälla 2021-01-01. 

3. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att ta fram ett 
underlag gällande omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i 
respektive kommunfullmäktige 

 

Bakgrund 

Kart- och Mätningsverksamheten har ingått i den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet. I samband med en organisationsförändring där 
tekniska nämnden vill stärka förmågan inom projektarbete genom att skapa en 
renodlad projektavdelning där projektledare och projektörer samlas uppstår 
behov om flytt av Kart- och Mätningsverksamheten till Kommunstyrelsen i 
Mariestad. 
I analysen om vilka möjliga samordningseffekter som kan uppnås kopplat till 
Kart- och Mätverksamheten har det blivit tydligt att denna bäst hör hemma 
tillsammans med den nu MTG-gemensamma Planenheten där starka kopplingar 
finns i såväl det dagliga som i det strategiska arbetet vilket gör att förslaget läggs 
att organisera in Kart- och Mätverksamheten under chefen för planenheten. 
För att legalisera organisationsförändringen behöver såväl tekniska nämndens 
reglemente som samverkansavtalet om gemensam planenhet justeras. 
Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt att 
gälla från och med 1 januari 2021. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där Kart- och 
Mätningsverksamhet inkluderas. 
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Avtal gällande samverkan inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 
 

Omfattning 

1 § Genom detta avtal (avtalsreglerad samverkan) är Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner överens om att samverka inom delar av området 

samhällsbyggnad vilket specificeras i tjänstebilagor. Avtalet ersätter det tidigare 

Samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 

kommuner som ingicks 2020-01-01. 

 

Parter 

2 § Denna samverkan omfattar kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

 

Organisation och styrning 

3 § Tjänsterna som avtalas inom detta avtal utförs av Mariestads kommun och säljs till 

Töreboda respektive Gullspångs kommun. Tjänsterna är organiserade under 

Kommunstyrelsen i Mariestads kommun, sektor Samhällsbyggnad där 

Samhällsbyggnadschefen ansvarar för leveransen. Den köpande partens motpart är 

kommunstyrelsen i respektive kommun och representeras av kommunchefer för 

Töreboda och Gullspångs kommuner. Uppföljning av samverkansavtalet ska ske minst 

en (1) gång per år för att säkerställa att avtalets syfte nås där Samhällsbyggnadschefen 

är sammankallande. Inom ramen för detta samverkansavtal tillsätts en styrgrupp 

bestående av Kommuncheferna i respektive kommun samt Samhällsbyggnadschefen i 

Mariestads kommun som har till uppgift att samordna och prioritera bland uppdragen. 

Styrgruppsmöten genomförs på anmodan av någon av deltagande kommuner. 
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Kostnader och kostnadsfördelning  

4 § Kostnaderna och kostnadsfördelning för de olika tjänsterna anges i respektive 

tjänstebilaga och ska vara transparant, där tjänsterna säljs till självkostnadspris. 

 

Betalning 

5 § Fakturering ska ske kvartalsvis. 

 

Inventarier 

6 § De inventarier som används i verksamheten ska tillhöra Mariestads kommun. 

 

Avtalstid och uppsägning 

7 § Avtalet ska gälla från 2021-01-01 och löpa tillsvidare. Deltagande kommun kan säga 

upp samverkansavtalet. Uppsägning lämnas till övriga deltagare i avtalet. En 

uppsägning blir gällande vid månadsskiftet 12 (tolv) månader efter det att avtalet sagts 

upp. 

 

För Mariestads kommun För Töreboda kommun För Gullspångs kommun 

2021-     -      2021-    -  2021-    - 

 

Johan Abrahamsson Bengt Sjöberg   Carina Gullberg 

 

Thomas Johansson Per-Ola Hedberg  Per-Olof Hermansson 
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Tjänstebilaga 1: Gemensam Planverksamhet 
 

Tjänsten 

1 § Denna tjänstebilaga utgör del av ”Avtal gällande samverkan inom området 

samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner” och 

reglerar tjänsten Gemensam Planverksamhet som ska svara för kommunernas 

uppgifter inom området fysiska planering. Med fysisk planering avses i detta avtal 

sådan planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, dvs. översikts- och 

detaljplanering samt områdesbestämmelser. 

Syftet med att samverka inom detta område är att säkerställa en effektiv och rättssäker 

planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens inom 

sakområdet.  

 

Bemanning 

2 § Planverksamhetens basorganisation kommer initialt att bestå av fem personer: 

Planchef och fyra planarkitekter.  

Planchefen ska leda och samordna enhetens arbete. 

Planchefen rapporterar till samhällsbyggnadschefen som i sin tur rapporterar till 

kommunchefen i Mariestads kommun.  

 

Kostnader och kostnadsfördelning  

4 § Den gemensamma planverksamheten fördelas dels enligt vedertagen 

fördelningsnyckel inom MTG, dels utifrån det behov av planarkitekter som respektive 

kommun redovisat. 

Kostnader för planchef, arbetsplatser i Mariestad, kompetensutveckling, resor och logi, 

data och telefoni, licenser och programvaror, förbrukningsvaror och dylikt fördelas 
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enligt fördelningsnyckeln 60/25/15. Det innebär att Mariestads kommun står för 60 % 

av kostnaderna medan Töreboda kommun och Gullspångs kommun bär 25 respektive 

15 % av kostnaderna. För år 2021 beräknas dessa kostnader att uppgå till ca 600 000 kr 

är kostnaden för chefstjänsten (50 % av en heltidstjänst) Planchefen är tillika 

geodatachef 50 % och finansieras till 50 % även av kart- och mätverksamheten. 

Redovisning av kostnader utifrån 2021 års budget fördelat enligt fördelningsnyckel 

60/25/15. 

 

Lönekostnaderna inklusive personalomkostnader och semesterlön för planarkitekterna, 

totalt 4 heltidstjänster beräknas uppgå till 2 700 000 kr och fördelas enligt det behov 

som respektive kommun angett. 

 Behov av tjänster (exkl. planchef) Kostnad (kr) 

Mariestad 3 2 100 000 

Töreboda 0,7 400 000 

Gullspång 0,3 200 000 

 4 2 700 000 

 

Kostnaden för den gemensamma planenheten beräknas enligt ovan uppgå till 3 300 
000 kr (2 700 000 + 600 000) och fördelas enligt följande: 

 Gemensamma kostnader Kostnader för plantjänster (kr) Summa 

Mariestad 360 000  2 100 000 2 460 000 

Töreboda 150 000 400 000 550 000  

Gullspång 90 000 200 000 290 000 

 600 000 2 700 000 3 300 000 

 

Mål och budget för planenheten fastställs av fullmäktige i Mariestads kommun efter 

samråd mellan kommunstyrelsernas presidier i de samverkande kommunerna. 

Verksamhetens inriktning, kvalitet och kostnader planeras och följs upp i dialog med 

styrgruppen (§ 9), på det sätt som följer av Mariestads kommuns policy för 



Sida: 3 (4) 
 
 

verksamhets- och ekonomistyrning. Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske 

per tertial. 

Eventuella överskott/underskott från verksamheten ska samma budgetår återgå/täckas 

av de samverkande kommunerna efter samma fördelning som ovan. 

När behov av aktualitetsförklaring, revidering eller tillägg till respektive kommuns 

översiktsplan finns, ska uppdrag om detta även innefatta särskilt beslut om finansiering 

av kostnaderna för sådana insatser som inte kan hanteras med egen personal.  Det 

samma ska gälla planuppdrag som kräver tillgång till extern expertis. 

Kostnader som uppkommer i samband med gemensamt beslutade projekt fördelas 

enligt fördelningsnyckeln 60/25/15 om inget annat avtalas. 

 

Intäkter 

5 § Intäkter från planbesked, planavtal och planavgifter i antagna detaljplaner i de 

samverkande kommunerna ska tillföras respektive kommun intäkten uppstår i. 

 

Taxor 

6 § Taxan för planbesked och timdebitering ska fortsatt vara lika i alla tre kommunerna.  

Taxan för planavgifter och liknande är reglerad i ”Taxa enligt plan- och bygglagen 

inklusive kart- och mättaxa”, antagen av respektive kommunfullmäktige. 

 

Servicenivå 

7 § Servicenivån ska vara lika i alla tre kommunerna. Ambitionsnivån i arbetet med den 

fysiska planeringen ska vara i enlighet med den nivå som de samverkande kommunerna 

uttalar i budget och andra styrdokument. 

Planenheten ska svara för beredning och verkställighet av mottagna planuppdrag. 

Enhetens personal ska ha en samlad kompetens inom området fysisk planering och ha 

god lokalkännedom inom det territorium som de samverkande kommunerna omfattar. 
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Om behov föreligger ska planheten upphandla externa tjänster för genomförande av 

planläggningsuppdrag.  

Vid planläggning i samarbete med exploatör har exploatören möjlighet att anlita egen 

planarkitekt. De närmare förutsättningarna för sådant samarbete med ska regleras i 

planavtal. 

Resursåtgång ska vid behov kunna redovisas på kommunnivå. 

Planchef och planarkitekter ska vara fysiskt tillgängliga för deltagande kommuners 

verksamheter när så krävs och i övrigt tillgängliga via telefon, e-post eller Skype (eller 

motsvarande). Deltagande kommuner ska tillse att planenhetens medarbetare har de 

fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta i respektive kommun. 

 

Diarieföring och arkivering 

8 § Var och en av de samverkande kommunerna är själv ansvarig för diarieföring av 

ärenden kopplat till samverkansavtalet. 

 

Styrning 

9 § Planuppdrag ska utföras på uppdrag av kommunstyrelsen i respektive kommun.  

Beslut om samråd och utställning av planer regleras i delegationsordningen för 

respektive kommunstyrelse. Behörighet att ingå planavtal samt avtal om inköp av varor 

och tjänster regleras också i respektive kommunstyrelses delegationsordning.  

 

För Mariestads kommun För Töreboda kommun För Gullspångs kommun 

2021-     -      2021-    -  2021-    - 

 

Johan Abrahamsson Bengt Sjöberg   Carina Gullberg 

 

Thomas Johansson Per-Ola Hedberg  Elisabeth Olsson 
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Tjänstebilaga 2: Gemensam Kart- och 
Mätningsverksamhet 
 

Tjänsten 

1 § Denna tjänstebilaga utgör del av ”Avtal gällande samverkan inom området 

samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner och reglerar 

tjänsten Gemensam Kart- och Mätningsverksamhet som innefattar kartering, 

beräkning, adressättning och GIS-utveckling (Geografiska Informationssystem). 

 

Organisation 

2 § Kart- och Mätningsverksamheten är organiserad under Geodatachefen som ska leda 

och samordna verksamhetens arbete. Geodatachefen som är tillika Planchef vid 

avtalets upprättande rapporterar till samhällsbyggnadschefen som i sin tur rapporterar 

till kommunchefen i Mariestads kommun.  

 

Kostnader och kostnadsfördelning  

4 § Den gemensamma Kart- och Mätningsverksamheten har en gemensam budget 

vilket uppgår till 1 468 000 kronor vilket fördelas enligt den vedertagna 

fördelningsmodellen där Mariestad står för 60%, Töreboda för 25% och Gullspång för 

15%. Således faktureras Töreboda och Gullspångs kommuner 25% respektive 15% av 

den tilldelade budgeten. 

Mål och budget för den gemensamma Kart- och Mätningsverksamheten tilldelas från 

Mariestads kommunstyrelses budgetram. Verksamhetens inriktning, kvalitet och 

kostnader planeras och följs upp i dialog med styrgruppen, på det sätt som följer av 

Mariestads kommuns policy för verksamhets- och ekonomistyrning. Uppföljning av 

verksamhet och ekonomi ska ske per tertial. 
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Eventuella överskott/underskott från verksamheten fördelas specifikt till respektive 

kommun som överskottet/underskottet gäller. 

 

Intäkter 

6 § Intäkter från externa kunder så som till exempel Lantmäteriet, privatpersoner 

delfinansierar verksamheten i sin helhet. 

 

Taxor 

7 § Taxan för tjänster och timdebitering ska fortsatt vara lika i alla tre kommunerna.  

Taxan för kart- och mättjänster och liknande är reglerad i ”Taxa enligt plan- och 

bygglagen inklusive kart- och mättaxa”, antagen av kommunfullmäktige i respektive 

kommun. 

 

Servicenivå 

8 § Servicenivån ska vara lika och i paritet med varje kommuns kostnad för 

verksamheten. Servicenivån i respektive kommun utgår från servicenivån för år 2020.  

Resursåtgång ska vid behov kunna redovisas på kommunnivå. 

 

Diarieföring och arkivering 

9 § Kart- och Mätningsverksamheten ansvarar för diarieföring som rör uppdraget. 

 

Styrning 

10 § Kart- och mätningsverksamhetens uppdrag följs upp av styrgruppen inom ramen 

för avtalet.  
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För Mariestads kommun För Töreboda kommun För Gullspångs kommun 

2021-     -      2021-    -  2021-    - 

 

Johan Abrahamsson Bengt Sjöberg   Carina Gullberg 

 

Thomas Johansson Per-Ola Hedberg  Elisabeth Olsson 
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Samverkansavtal om gemensam planenhet 
inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 
 

 

Syfte 

1 § Genom detta avtal (avtalsreglerad samverkan) är Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner överens om att samverka om en gemensam planenhet som ska 

svara för kommunernas uppgifter inom området fysiska planering. Med fysisk planering 

avses i detta avtal sådan planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, dvs. 

översikts- och detaljplanering samt områdesbestämmelser. 

Syftet med att samverka inom detta område är att säkerställa en effektiv och rättssäker 

planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens inom 

sakområdet.  

 

Parter 

2 § Denna samverkan omfattar kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

 

Organisation och bemanning 

3 § Planläggningen ska utföras av en gemensam planenhet som ingår i Mariestads 

kommuns förvaltningsorganisation, med placering i Mariestad. Planenhetens 

basorganisation kommer initialt att bestå av fem personer: Planchef och fyra 

planarkitekter.  
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Planchefen ska leda och samordna enhetens arbete och samtidigt ha handläggande 

uppgifter som bland annat planförfattare. Inriktningen ska vara att planchefens 

arbetstid fördelas lika mellan chefskap och handläggning.  

Planchefen rapporterar till samhällsbyggnadschefen som i sin tur rapporterar till 

kommunchefen i Mariestads kommun.  

 

 

 

Kostnader och kostnadsfördelning  

4 § Kostnaderna för den gemensamma planenheten fördelas dels enligt vedertagen 

fördelningsnyckel inom MTG, dels utifrån det behov av planarkitekter som respektive 

kommun redovisat. 

Kostnader för planchef, arbetsplatser i Mariestad, kompetensutveckling, resor och logi, 

data och telefoni, licenser och programvaror, förbrukningsvaror och eventuella 

inventarier samt vissa planutredningar fördelas enligt fördelningsnyckeln 60/25/15. Det 

innebär att Mariestads kommun står för 60 % av kostnaderna medan Töreboda 

kommun och Gullspångs kommun bär 25 respektive 15 % av kostnaderna. För år 2020 

beräknas dessa kostnader att uppgå till 600 000 kr var av 350 000 kr är kostnaden för 

chefstjänsten (50 % av en heltidstjänst). Kostnaden fördelas enligt följande: 

 Kostnad (kr) Fördelning (%) 

Mariestad 360 000 60 

Töreboda 150 000 25 

Gullspång 90 000 15 

 600 000 100 

 

Lönekostnaderna inklusive personalomkostnader och semesterlön för planarkitekterna, 

totalt 4,5 heltidstjänster beräknas uppgå till 2 700 000 kr och fördelas enligt det behov 

som respektive kommun angett. 
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 Behov av tjänster (exkl. planchef) Kostnad (kr) 

Mariestad 3,5 2 100 000 

Töreboda 0,7 400 000 

Gullspång 0,3 200 000 

 4,5 2 700 000 

 

Kostnaden för den gemensamma planenheten beräknas enligt ovan uppgå till 
3 300 000 kr (2 700 000 + 600 000) och fördelas enligt följande: 

 Gemensamma kostnader Kostnader för plantjänster (kr) Summa 

Mariestad 360 000  2 100 000 2 460 000 

Töreboda 150 000 400 000 550 000  

Gullspång 90 000 200 000 290 000 

 600 000 2 700 000 3 300 000 

 

Mål och budget för planenheten fastställs av fullmäktige i Mariestads kommun efter 

samråd mellan kommunstyrelsernas presidier i de samverkande kommunerna. 

Verksamhetens inriktning, kvalitet och kostnader planeras och följs upp i dialog med 

styrgruppen (§ 9), på det sätt som följer av Mariestads kommuns policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske 

per tertial. 

Eventuella överskott/underskott från verksamheten ska samma budgetår återgå/täckas 

av de samverkande kommunerna efter samma fördelning som ovan. 

När behov av aktualitetsförklaring, revidering eller tillägg till respektive kommuns 

översiktsplan finns, ska uppdrag om detta även innefatta särskilt beslut om finansiering 

av kostnaderna för sådana insatser som inte kan hanteras med egen personal.  Det 

samma ska gälla planuppdrag som kräver tillgång till extern expertis.  

Kostnader som uppkommer i samband med gemensamt beslutade projekt fördelas 

enligt fördelningsnyckeln 60/25/15 om inget annat avtalas. 
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Betalning 

5 § Fakturering ska ske kvartalsvis. 

 

Intäkter 

6 § Intäkter från planbesked, planavtal och planavgifter i antagna detaljplaner i de 

samverkande kommunerna ska tillföras planenheten och användas för finansiering av 

planutredningar.  

 

Taxor 

7 § Taxan för planbesked och timdebitering ska vara lika i alla tre kommunerna.  

 

Servicenivå 

8 § Servicenivån ska vara lika i alla tre kommunerna. Ambitionsnivån i arbetet med den 

fysiska planeringen ska vara i enlighet med den nivå som de samverkande kommunerna 

uttalar i budget och andra styrdokument. 

Planenheten ska svara för beredning och verkställighet av mottagna planuppdrag. 

Enhetens personal ska ha tillgång en samlad kompetens inom området fysisk planering 

och ha god lokalkännedom inom det territorium som de samverkande kommunerna 

omfattar.  

Om behov föreligger ska planheten upphandla externa tjänster för genomförande av 

planläggningsuppdrag.  

Vid planläggning i samarbete med exploatör har exploatören möjlighet anlita egen 

planarkitekt. De närmare förutsättningarna för sådant samarbete med ska regleras i 

planavtal. 

Resursåtgång ska vid behov kunna redovisas på kommunnivå. 

Planchef och planarkitekter ska vara fysiskt tillgängliga för deltagande kommuners 

verksamheter när så krävs och i övrigt tillgängliga via telefon, epost eller Skype (eller 
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motsvarande). Deltagande kommuner ska tillse att planenhetens medarbetare har de 

fysiska förutsättningarna som krävs för att arbeta i respektive kommun. 

 

Styrning 

9 § Planuppdrag ska utföras på uppdrag av kommunstyrelsen i respektive kommun.  

Samordning och prioritering av meddelade planuppdrag ska ske i en styrgrupp 

bestående av kommuncheferna i Gullspång och Töreboda kommuner samt 

samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. Styrgruppen ska träffas på anmodan av 

deltagande kommun.  

Beslut om samråd och utställning av planer regleras i delegationsordningen för 

respektive kommunstyrelse. Behörighet att ingå planavtal samt avtal om inköp av varor 

och tjänster regleras också i respektive kommunstyrelses delegationsordning.  

Det är kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om 

antagande av planer.  

 

Diarieföring och arkivering 

10 § Var och en av de samverkande kommunerna är själv ansvarig för diarieföring av 

planhandlingar och arkivering av laga kraftvunna planer som berör den egna 

kommunen. 

 

Inventarier 

11 § De inventarier som används i verksamheten ska tillhöra Mariestads kommun. 
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Avtalstid och uppsägning 

12 § Avtalet ska gälla från 2020-01-01 och löpa tillsvidare. Deltagande kommun kan 

säga upp samverkansavtalet. Uppsägning lämnas till övriga deltagare i avtalet. En 

uppsägning blir gällande vid månadsskiftet 12 (tolv) månader efter det att avtalet sagts 

upp. 

 

För Mariestads kommun För Töreboda kommun För Gullspångs kommun 

2019-11-  2019-11-  2019-11- 

 

Johan Abrahamsson Bengt Sjöberg   Carina Gullberg 

 

Kristofer Svensson Per-Ola Hedberg  Elisabeth Olsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 47                                                   Dnr 2021/00089  

Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska 
nämnden (med anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av tekniska nämndens 
reglemente. 

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av samverkansavtal för 
gemensam teknisk nämnd. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Töreboda och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 
sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 
uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 
visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-
gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 
det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten 
flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten 
flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från 
och med 1 januari 2021.  

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. Som 
en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver även 
nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

 Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

 Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 75/21 

Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av samverkansavtal och reglemente 
för tekniska nämnden (med anledning av flytt av 
kart- och mätverksamheten) 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av tekniska nämndens 

reglemente. 

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av samverkansavtal 

för gemensam teknisk nämnd. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i Töreboda 

och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.         

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 

sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 

verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 

uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 

kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 

visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-

gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 

det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten 

flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten 

flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från 

och med 1 januari 2021.  

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 

kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 

fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner. Som 

en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver även 

nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
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Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 

beslutade då följande: 

- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 

från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 

samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 

kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja 

gälla 2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning 

av budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Tf kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 

Teknisk chef Michael Nordin 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Nämndsekreterare Ylva Grönlund  
 



 

 

Reglemente 

Tekniska nämnden 

Mariestad, Töreboda och Gullspång
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Reviderat av: 

Kommunfullmäktige 
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Reglemente för gemensam teknisk 

nämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam 

teknisk nämnd. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

§ 1  Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns 

organisation. 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 

medlemskommun. 

 
Tekniska nämndens verksamhet 

§ 2 

Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

värdkommunens fullmäktige har bestämt, de regler som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente.  

 

§ 3 Ändamål 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverk, gator, vägar, parker, och 

allmänna platser samt kart- och mätningsverksamheter. 

 

§ 4 

Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av 

lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är 

kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende 

nybyggnad samt större om- och tillbyggnader. 
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§ 5 Uppgifter i enlighet med § 3 

För verksamhetsområdet enligt tredje paragrafen åligger det tekniska nämnden särskilt att: 

- Förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, allmänna 
platser och stomnät och primärkartverk. 
 

- Ansvara för att underhållsplaner upprättas och följs för kommunernas gator, vägar och 
allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och liknande 
anläggningar och parkeringsövervakning, (trafikfrågor) och kart- och mätverksamhet. 
 

- Upprätta förslag till utbyggnad av ovannämnda objekt samt, inom ramen för anvisade medel, 
verkställa utbyggnad enligt fastställda planer. 
 

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för att bruka 
kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga taxor inom nämndens 
verksamhetsområden. 
 

- Verkställa av fullmäktige i respektive kommun antagna regler om bidrag till enskild väghållning. 
 

- Vara kommunernas väghållningsmyndighet. 
 

- Bevaka kommunernas rätt vid vägföreningar och samfälligheter, 
 

- Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
 

§ 6 Uppgifter i enlighet med § 4 

För den i fjärde paragrafen angivna husbyggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen åligger 

det tekniska nämnden att till respektive kommun: 

- Yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och 
tillbyggnad. 
 

- Lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektets genomförande. 
 

- Tillse att vederbörliga tillstånd och beslut inhämtas samt att framställningar och rekvisitioner i 
förekommande fall upprättas för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggobjektets 
genomförande. 
 

- Anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektets genomförande. 
 

- Kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen vad avser omfattning, standard och ekonomi 
av byggobjekten. 
 

- Vara huvudansvarig för att byggobjekt hålls inom givna ekonomiska ramar. 
 

- Så snart byggobjektet färdigställts anmäla detta till kommunstyrelsen och till fullmäktige 
slutredovisa uppdraget (efter garantibesiktning). 
 

- Förvalta kommunernas fastigheter samt svara för kommunernas inhyrda lokaler/fastigheter. 
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- Verka för att kommunernas lokaler utnyttjas ekonomiskt och rationellt. 
 

- Upprätta underhållsplaner och tillse att dessa följs. 
 

- Besluta i ärenden angående utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av lokal/fastighet 
som faller under nämndens förvaltning. 
 

- Svara för kommunernas behov av lokalförsörjning. 
 

- Svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunernas egna och förhyrda lokaler såvida den 
inte åligger annan nämnd eller styrelse. 

 
§ 7 

Utöver vad som har angetts i §§ 1-6 åligger det tekniska nämnden att med uppmärksamhet följa 

utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och hos respektive kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller andra nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar som 

bedöms påkallade. 

 

§ 8 Övrig verksamhet 

I tekniska nämndens styrfunktion ingår att: 

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka tekniska nämnden 
ansvarar. 

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 
ska delges övriga medlemskommuner. 
 
 

§ 9  

Tekniska nämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta förslag till taxor och avgifter. 
 

- Upprätta verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov. 
 

Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen. 
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§ 10 Personalansvar 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 

Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 

beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 

värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 

kommunala tjänster. 

 

§ 11 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de 

personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

 

Tekniska nämndens arbetsformer 

§ 12  Sammansättning 

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja 

sju ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ledamöter och fem ersättare och Gullspångs 

kommun tre ledamöter och tre ersättare. 

 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en 

andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 

avser.  

 

Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande 

samt andre vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 

 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte 

valts proportionellt. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 

från ett annat parti. 
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§ 14  

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 på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

§ 15  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till 

nämndsekreteraren eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). Det åligger 

därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och 

som inte redan kallats in. 

 

§ 16 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller nämndens första eller andra vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden 

fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är 

äldst vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under 

en längre tid får tekniska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

§ 17 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 

 

§ 18 Sammanträden - Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron 

”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

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. 



 

 6 
 

 

Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den som varit ledamot längst tid i nämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 

tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde. 

 

§ 19 Justering av protokoll och anslag 

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor. 

Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 

§ 20 Närvaro- och yttranderätt 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid 

nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 

antecknad i protokollet.  

 

§ 21 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 

justeringen av protokollet. 

 

§ 22 Arbetsutskott 

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska 
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter 
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en 
ledamot och en ersättare. 
 
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 
 

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 

tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, 

får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

ordförandes uppgifter. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 

Paragraferna 12-21 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.  

 
§ 23  Arbetsutskottets sammanträden 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer och i övrigt när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. Justeringen av 

arbetsutskottets protokoll tillkännages på samma sätt som gäller för nämndens protokoll.  

 

§ 24 Beslutsförhet 

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna 

är närvarande. 

 

§ 25 Beredning 

Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 

värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess. 

Arbetsutskottet ska regelmässigt lägga fram förslag till beslut i de ärenden som avgörs av tekniska 

nämnden. 

 

§ 26 Delgivningsmottagare 

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd 

som nämnden bestämmer. 

 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska nämnden ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 28 Delegation 

Av tekniska nämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken 

ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 

 

§ 29 Inhämtande av yttranden 

Tekniska nämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas 

organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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Samverkansavtal för gemensam  

Teknisk nämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska 
verksamheterna.  

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam 
teknisk nämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet fastställdes av kommunfullmäktige i de 
samverkande kommunerna i maj 2007.  

Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den 
gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner  

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, 
nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna 
Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, kart- och mätningsverksamhet, städ, bostadsanpassning 
(avser Töreboda och Gullspångs kommuner), byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.  

Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande av 
en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning. 
 

§ 2  Värdkommun  

Tekniska nämnden ska ingå i Mariestads kommun och dess politiska organisation. Administration 
och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ska ingå i Mariestads kommuns förvaltning och 
vara lokaliserad i Mariestad.  
 
 

§ 3  Ändamål och verksamhet  

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att säkerställa att tekniska nämnden fullgör 
medlemskommunernas uppgifter inom verksamheterna enligt § 1. 

Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta till att: 

- Verkställa en väl fungerande kommunal teknisk verksamhet till minst den nivå som gällande 
lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger.  
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- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om 
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig. 
 

- Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunaltekniska frågor för var och 
en av medlemskommunerna.  
 

§ 4 Ansvar  

Till tekniska nämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild 
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.  

Servicenivån mot allmänheten ska anpassas till överenskommelsen med respektive 
medlemskommun.  

Verksamhet teknik ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 
administrera nämndens verksamhet.  

När medlemskommun har behov av kompetens som tekniska nämnden har tillgång till, men som 
går utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid. 
Med nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och 
upprättat reglemente. 

Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta 
inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster som 
inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.  
 

§ 5 Egendom  

Fast egendom 

Anläggningar såsom fastigheter, gator, parker, reningsverk m.m. ska ägas och handläggas av 
respektive kommun. Ny- eller reinvestering i sådan typ av anläggning ska även fortsättningsvis 
bokföras på detta sätt.  

De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs kommun ska 
faktureras Mariestad regelbundet, då det är där som den totala kostnaden ska ligga. 
 

Lös egendom 

I samband med att den gemensamma tekniska nämnden etablerades 2008-01-01 övertog 
värdkommunen mindre anläggningar såsom maskiner, fordon, inventarier samt lager från Töreboda 
och Gullspångs kommuner till det bokförda värdet. Eventuell nyinvestering budgeteras och bokförs 
i Mariestads investeringsbudget och kapitalkostnaden bokförs i Mariestads kommuns driftbudget för 
respektive kommun. 
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§ 6 Försäkring  

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid tekniska nämnden hålls försäkrad 
samt att tekniska nämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp.  Försäkring avseende fast egendom ansvarar respektive kommun för. 
 

§ 7 Arkiv  

Efter 2008-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i tekniska 
nämndens vård.  

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2008-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun. 
Tekniska nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.  

Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan 
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i 
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.  

Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad 
som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.  
 

§ 8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet  

 

Driftbudget 

De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill säga vilket uppdrag 
respektive samverkanskommun givit tekniska nämnden. Budgeten ska avgränsas tydligt mellan 
kommunerna och mellan de olika verksamheterna. 
 

Investeringsbudget  

Respektive kommun beslutar om investeringsbudget avseende fasta anläggningstillgångar. Avseende 
lösa anläggningstillgångar (maskiner, fordon) beslutar tekniska nämnden om budget och 
investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun. Mariestad kommun är även huvudman vid 
leasing. Kapitalkostnad respektive leasingkostnad redovisas i Mariestads kommuns driftbudget för 
respektive kommun. Kapitalkostnaden kommer att finnas med som underlag vid prissättning av 
maskiner och fordon. 
 

Attesträtt 

Teknisk personal som ansvarar för investeringar i fasta anläggningar ska erhålla en speciell 
delegations- och attesträtt av Töreboda respektive Gullspångs kommun då det avser två juridiska 
personer. Personal anställd av Mariestads kommun kan ta beslut om/attestera en investering som 
kommer att bli en anläggningstillgång ägd av Töreboda eller Gullspångs kommun. 
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Tekniska nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd 
avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 9 kap 26 § ske med de samverkande 
kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för MTG-styrgrupp.  

Värdkommunen ska, efter rekommendation från MTG-styrgrupp, fastställa drift- och 
investeringsbudgeten för Tekniska nämnden. Värdkommunen ska kommunicera förslaget till 
budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen. 
 

§ 9 Taxor 

Differentierade taxor skall tillämpas. Respektive samverkanskommun beslutar om gällande taxor 
inför verksamhetsåret vilka skall anpassas till kostnaderna inom respektive taxekollektiv. Det åligger 
kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om taxor.  
 

§ 10 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig revision 
sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.  

Tekniska nämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Töreboda och Gullspångs kommuner kommer fyra gånger per år att överföra kommunala 
skattemedel till Mariestad. Det ska ske mot faktura en gång per kvartal, den 15: e i kvartalens andra 
månad. De skattemedel som överförs är de budgeterade medel respektive kommun avsatt för 
teknisk verksamhet. Förutsättningen för de beloppen är att uppdragen inte förändras. För att 
kontinuerligt kontrollera ekonomin mot uppdragen ska tekniska nämnden till respektive fullmäktige 
i medlemskommunerna kvartalsvis vid de tillfällen som kommunerna bestämmer, rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  

Om någon av kommunerna blir tvungna att justera detta belopp måste även uppdraget justeras och 
tvärtom. Vid årets slut kommer resultatet att regleras mot respektive medlemskommun. 
 

§ 11 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse sju 
ledamöter och sju ersättare. Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. 
Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare. 
 

§ 12 Ordförandeskap  

För tekniska nämnden ska det finnas en ordförande, en vice ordförande samt en andra vice 

ordförande bland ledamöterna. Dessa ska utgöra nämndens presidium.  
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Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande, vice ordförande respektive andra 
vice ordförande. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  

Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande: 

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Gullspångs kommun. Vice 
respektive andra vice ordförande nominerades av Mariestads respektive Töreboda kommun. 
 

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads kommun. Vice 
respektive andre vice ordförande ska nomineras av Töreboda respektive Gullspångs kommun. 

 

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun. Vice 
respektive andre vice ordförande ska nomineras av Gullspångs respektive Mariestads kommun. 

Nämndens presidium har ingen formell funktion i ärendeberedningen inför nämndens 
sammanträden utöver vad som anges i kommunallagen. Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i 
enlighet med beslut § 38/2012 i värdkommunens kommunfullmäktige. 
 

§ 13  Arbetsutskott  

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska 
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter 
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en 
ledamot och en ersättare. 

Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande 

Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
ordförandes uppgifter. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 
 

§ 14 Mandatperiod 

Mandatperioden för tekniska nämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att 
allmänna val till fullmäktige hållits i riket. 
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§ 15 Närvarorätt vid nämndens sammanträden  

Tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens 
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 
 

§ 16 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente som ska gälla för nämndens verksamhet. Reglementet 
och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att 
vara giltigt. 
 

§ 17 Anställda vid verksamhet teknik 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan 
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Mariestads kommun samråda med tekniska 
nämnden och den referensgrupp som avses i § 18. 

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 
kommunala tjänster. 
 

§ 18 Referensgrupp 

En referensgrupp bestående av kommuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att bereda 
frågor avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m. 

 

§ 19 Lokaler 

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för verksamhet teknik. 

 

§ 20 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas. 
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§ 21 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2008-01-01. 

Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod. 

Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 
 

§ 22 Avveckling/utträde 

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde sker 
förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas. 

 

§ 23 Tvist  

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.  

 
 

För Mariestads kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 

För Töreboda kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 

 

För Gullspångs kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Reglemente för gemensam teknisk 

nämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam 

teknisk nämnd. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

§ 1  Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns 

organisation. 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 

medlemskommun. 

 
Tekniska nämndens verksamhet 

§ 2 

Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

värdkommunens fullmäktige har bestämt, de regler som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente.  

 

§ 3 Ändamål 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverk, gator, vägar, parker, 

allmänna platser samt kart- och mätningsverksamheter. 

 

§ 4 

Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av 

lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är 

kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende 

nybyggnad samt större om- och tillbyggnader. 
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§ 5 Uppgifter i enlighet med § 3 

För verksamhetsområdet enligt tredje paragrafen åligger det tekniska nämnden särskilt att: 

- Förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, allmänna 
platser, stomnät och primärkartverk. 
 

- Ansvara för att underhållsplaner upprättas och följs för kommunernas gator, vägar och 
allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och liknande 
anläggningar, parkeringsövervakning, (trafikfrågor) och kart- och mätverksamhet. 
 

- Upprätta förslag till utbyggnad av ovannämnda objekt samt, inom ramen för anvisade medel, 
verkställa utbyggnad enligt fastställda planer. 
 

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för att bruka 
kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga taxor inom nämndens 
verksamhetsområden. 
 

- Verkställa av fullmäktige i respektive kommun antagna regler om bidrag till enskild väghållning. 
 

- Vara kommunernas väghållningsmyndighet. 
 

- Bevaka kommunernas rätt vid vägföreningar och samfälligheter, 
 

- Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
 

§ 6 Uppgifter i enlighet med § 4 

För den i fjärde paragrafen angivna husbyggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen åligger 

det tekniska nämnden att till respektive kommun: 

- Yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och 
tillbyggnad. 
 

- Lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektets genomförande. 
 

- Tillse att vederbörliga tillstånd och beslut inhämtas samt att framställningar och rekvisitioner i 
förekommande fall upprättas för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggobjektets 
genomförande. 
 

- Anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektets genomförande. 
 

- Kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen vad avser omfattning, standard och ekonomi 
av byggobjekten. 
 

- Vara huvudansvarig för att byggobjekt hålls inom givna ekonomiska ramar. 
 

- Så snart byggobjektet färdigställts anmäla detta till kommunstyrelsen och till fullmäktige 
slutredovisa uppdraget (efter garantibesiktning). 
 

- Förvalta kommunernas fastigheter samt svara för kommunernas inhyrda lokaler/fastigheter. 
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- Verka för att kommunernas lokaler utnyttjas ekonomiskt och rationellt. 
 

- Upprätta underhållsplaner och tillse att dessa följs. 
 

- Besluta i ärenden angående utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av lokal/fastighet 
som faller under nämndens förvaltning. 
 

- Svara för kommunernas behov av lokalförsörjning. 
 

- Svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunernas egna och förhyrda lokaler såvida den 
inte åligger annan nämnd eller styrelse. 

 
§ 7 

Utöver vad som har angetts i §§ 1-6 åligger det tekniska nämnden att med uppmärksamhet följa 

utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och hos respektive kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller andra nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar som 

bedöms påkallade. 

 

§ 8 Övrig verksamhet 

I tekniska nämndens styrfunktion ingår att: 

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka tekniska nämnden 
ansvarar. 

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 
ska delges övriga medlemskommuner. 
 
 

§ 9  

Tekniska nämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta förslag till taxor och avgifter. 
 

- Upprätta verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov. 
 

Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen. 
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§ 10 Personalansvar 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 

Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 

beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 

värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 

kommunala tjänster. 

 

§ 11 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de 

personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

 

Tekniska nämndens arbetsformer 

§ 12  Sammansättning 

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja 

sju ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ledamöter och fem ersättare och Gullspångs 

kommun tre ledamöter och tre ersättare. 

 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en 

andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 

avser.  

 

Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande 

samt andre vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 

 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte 

valts proportionellt. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 

från ett annat parti. 
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§ 14  

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 på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

§ 15  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till 

nämndsekreteraren eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). Det åligger 

därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och 

som inte redan kallats in. 

 

§ 16 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller nämndens första eller andra vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden 

fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är 

äldst vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under 

en längre tid får tekniska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

§ 17 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 

 

§ 18 Sammanträden - Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron 

”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

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. 
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Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den som varit ledamot längst tid i nämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 

tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde. 

 

§ 19 Justering av protokoll och anslag 

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor. 

Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 

§ 20 Närvaro- och yttranderätt 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid 

nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 

antecknad i protokollet.  

 

§ 21 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 

justeringen av protokollet. 

 

§ 22 Arbetsutskott 

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska 
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter 
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en 
ledamot och en ersättare. 
 
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 
 

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 

tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, 

får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

ordförandes uppgifter. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 

Paragraferna 12-21 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.  

 
§ 23  Arbetsutskottets sammanträden 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer och i övrigt när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. Justeringen av 

arbetsutskottets protokoll tillkännages på samma sätt som gäller för nämndens protokoll.  

 

§ 24 Beslutsförhet 

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna 

är närvarande. 

 

§ 25 Beredning 

Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 

värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess. 

Arbetsutskottet ska regelmässigt lägga fram förslag till beslut i de ärenden som avgörs av tekniska 

nämnden. 

 

§ 26 Delgivningsmottagare 

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd 

som nämnden bestämmer. 

 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska nämnden ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 28 Delegation 

Av tekniska nämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken 

ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 

 

§ 29 Inhämtande av yttranden 

Tekniska nämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas 

organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 48                                                   Dnr 2021/00090  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente (med anledning 
av flytt av kart- och mätverksamheten) 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens 
reglemente.  

Det nya reglementet innefattar även kart- och mätverksamheten som tidigare låg 
under tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 
sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 
uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 
visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-
gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 
det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten 
flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten 
flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från 
och med 1 januari 2021. En flytt av verksamhet mellan två olika nämnder måste 
godkännas av fullmäktige.  

Som en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen behöver styrelsens reglemente revideras för att även innefatta den 
nya kart- och mätverksamheten. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

 Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

 Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 
kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att 
börja gälla 2021-01-01. 

 Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive 
kommunfullmäktige.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 76/21 

Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen  

Befintligt reglemente för kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 

(Tf kommundirektör Thomas Johansson) 

(Planchef Adam Johansson) 

(Administrativa enheten)            
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
(med anledning av flytt av kart- och 
mätverksamheten) 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av kommunstyrelsens 

reglemente.  

Det nya reglementet innefattar även kart- och mätverksamheten som tidigare låg 

under tekniska nämnden.           

Bakgrund 

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska nämnden 

sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring inom 

verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov 

uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 

kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen 

visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-

gemensamma planenheten där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i 

det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten 

flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten 

flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från 

och med 1 januari 2021. En flytt av verksamhet mellan två olika nämnder måste 

godkännas av fullmäktige.  

Som en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden till 

kommunstyrelsen behöver styrelsens reglemente revideras för att även innefatta den 

nya kart- och mätverksamheten. 

 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 

beslutade då följande: 
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- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 

från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 

samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera 

kart- och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja 

gälla 2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning 

av budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.    

Underlag för beslut 

Tf kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen  

Befintligt reglemente för kommunstyrelsen         

 

Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 

Tf kommundirektör Thomas Johansson 

Planchef Adam Johansson 

Administrativa enheten            
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 30/19 

”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för 
ett modellområde för hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har att i samtliga 
beslut beakta att kommunen är en del av detta modellområde”. 

  
§  1 Ledningsfunktionen 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
 
§  2   
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 
 

- utvecklingen av den kommunala demokratin 
- personalpolitiken 
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
- kart- och mätverksamheten 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
- kommunikationsverksamheten 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
- arbetet med att effektivisera administrationen 
- utvecklingen av system för information och kommunikation 
- utvecklingen av brukarinflytande 

 

 



Sida: 3 (14) 

 
 

 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 
 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
- omsorgsverksamheten och verka för god kommunal omsorgsverksamhet 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet 

i kommunen 
 

 
§  3   Styrfunktionen 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 

- Leda och samordna arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 
 

- Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och kostnadseffektivt. 
 

- Tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 

- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och sektorcheferna. 
 

- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i fråga om övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 
 

- Fortlöpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de 
aktiebolag kommunen innehar aktier i. 
 

- Årligen – senast den 1 april – i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som nämnts i föregående stycke, under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige i samband med årsredovisningen. Finner styrelsen att brister har 
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förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 
 

- Med undantag för sådana beslut som kommunfullmäktige enligt 10 kap  
§§ 1-4 kommunallagen ska besluta om, ha hand om kommunens 
ägarfunktion för de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. För detta arbete gäller i övrigt kommunens ägarpolicy och 
ägardirektiv. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar inte operativ 
bolagsverksamhet i vidare mån än som är oundgängligen nödvändigt för att 
uppnå koncernövergripande mål. 
 

 
Följande bolagsärenden avgörs alltid av kommunfullmäktige: 
 

1. mål och riktlinjer för verksamheten 
2. kapitaltillskott 
3. val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter 
4. grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer 

och suppleanter med undantag för yrkesrevisorerna 
5. ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt detta 
6. förvärv och bildning av dotterbolag och övriga företagsengagemang 
7. frivillig likvidation av företag 
8. fusion av företag 
9. försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse 
10. ändring av bolagsordningar 

 

 
För att få hög kostnadseffektivitet inom den samlade kommunala organisationen ska 
kommunstyrelsen - så långt det är möjligt - samordna verksamheterna både mellan 
kommunens företag och mellan företagen och kommunens övriga verksamhet. 
 
 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 
 
§  4   Ekonomisk förvaltning 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid 
följa fullmäktiges föreskrifter. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning 
av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bland annat att: 
 

- Förvalta kommunens egendom med undantag av sådan egendom som 
förvaltas av annan nämnd. 
 

- Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
 

- Handha förvaltningen av stiftelser med anknuten förvaltning. 
 

- Ansvara för kommunens centrala inköpsverksamhet och bevaka att varor och 
tjänster i övrigt köps in till fördelaktigaste villkor och enligt antagna regler. 
 

 
§  5 Personalpolitiken 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 
 

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 

- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande 
i arbetslivet. 
 

Inom andra nämnders verksamhetsområden: 
 

- Besluta om stridsåtgärd. 
 

- Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 
 

- Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 

 
 
§  6   Övrig förvaltning 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning: 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ansvarar för kommunens åligganden 
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
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händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglementet. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i 
sin verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens digitala anslagstavla. 
 
 
§  7  Övrig verksamhet 
 
Kommunstyrelsen har vidare hand om: 
 

- Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder att allmänt 
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 
 

- Kommunens centrala kommunikationsverksamhet. 
 

- Strategisk fastighetsförvaltning, inklusive uthyrning av skollokaler till 
föreningar med flera på annan tid än skoltid som inte uppdragits åt någon 
annan nämnd, mark och exploatering, parkgestaltning och 
bostadsanpassning. 
 

- Kommunens uppgifter inom planväsendet samt övergripande miljöfrågor, 
som inte innefattar myndighetsutövning. 
 

- Kommunens uppgifter inom kart- och mätområdet som bland annat 
innefattar att förvalta kommunens primärkartverk. 
 

- Kommunens turismverksamhet. 
 

- Kommunstyrelsen ansvarar för Mariestads kommuns kultur- och 
fritidsverksamhet. Kommunstyrelsen ska aktivt verka för en god kultur- och 
fritidsverksamhet i kommunen. Styrelsens primära uppgift är att se till att de 
av kommunfullmäktige fastställda kultur- och fritidspolitiska målen verkställs. 
 

- Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt 
lotterilagen. 
 

- Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 
fullmäktiges handlingar. 
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- De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 
 
 

 
§  8  Delegering från kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt och därvid beakta de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige har 
angivit. 
 

- Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 
 

- Styrelsens förvaltningsorganisation enligt Policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning för Mariestads kommun. 
 

- Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel. 
 

- Tecknande av kontrakt vid externförhyrningar för samtliga kommunala 
verksamheter. 
 

- Upplåta fastigheter med tomträtt i de fall tomträtt har angetts som 
upplåtelseform i detaljplan. 
 

- I ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte 
avser att utöva förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 
 

- Avge yttranden enligt lagen om övervakningskameror med mera. 
 

- I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 

- Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 
 

- Anta, ändra eller upphäva detaljplan när enkelt planförfarande enligt  
5 kap 28 § PBL kan tillämpas. 
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- Anta, ändra eller upphäva detaljplan som är av mindre omfång och som inte 
är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 
 

- Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att – beträffande 
detaljplaner som kommunstyrelsen antagit eller ändrat – förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 § PBL). Kommunstyrelsen har 
däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens 
utgång mot fastighetsägarens bestridande. 
 

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa inom kart- och mätområdet. 
 
 
§  9  Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Kommunstyrelsen 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 detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
 
§  10   Sammansättning 
 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
 
 
§  11 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 ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
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 i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
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§  12  
 
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 ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
 
§  13   Turordningen mellan ersättarna  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv kontakta ersättare för tjänstgöring. Den ersättare 
kontaktas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
 
§  14   Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta vid sammanträde, eller i en 
del av ett sammanträde, tjänstgör andre vice ordföranden. Om ingen av dessa 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 styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
§  15   Sammanträdena  - tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
 
 
§  16   Sammanträdena  - kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
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sammanträdesdagen. Kallelsen kan skickas eller tillgängliggöras digitalt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den uppgiften fullgöras av den som ersätter ordföranden enligt 
fjortonde paragrafen första stycket. 
 
 
§  17   Ordföranden  
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 

- Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning.  
 

- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
 

- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder. 
 

- Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid samtliga nämnders sammanträden. 
Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
 
§  18 Kommunalråd 
 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter ett kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd. Det kommunalråd som 
också är kommunstyrelsens ordförande uppbär för sitt uppdrag ett heltidsarvode och 
det kommunalråd som är oppositionsråd (tillika andre vice ordförande) uppbär 80 % 
av detta arvode. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunalråd 
äger dock rätt att åta sig andra uppdrag under förutsättning att det inte inverkar 
menligt på uppdraget att vara kommunalråd. 
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§ 19  Vice ordförande 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter även en förste vice ordförande på halvtid. Kommunstyrelsens vice 
ordförande uppbär för sitt uppdrag ett arvode som omfattar 50 % av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode.  
 
 
§  20   Medborgarförslag 
 
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 
överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i 
de fall som anges i 6 kap 25 § kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som har 
fattats med anledning av medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har 
avgjorts inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
 
 
§  21  Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
 
 
§  22 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 justeringen av protokollet. 
 
§  23   Delgivning 
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen, 
kommunsekreteraren eller annan anställd som styrelsen bestämmer. 
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§  24  Hur handlingar undertecknas 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne, av vice ordförande eller andre 
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
 
 
§  25   Utskott och beredningar under kommunstyrelsen 
 
Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott och en kultur- och fritidsberedning.   
 
Arbetsutskottet samt kultur- och fritidsberedningen utses av kommunstyrelsen för samma 
mandatperiod som gäller för kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tio ersättare. Arbetsutskottet utses av 
kommunstyrelsen bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna i kultur- och fritidsberedningen behöver inte vara 
ledamöter i kommunstyrelsen, men ska vara politiskt aktiva i Mariestads kommun.  
 
För kallelse till utskottet och beredningen, se § 16. 
 
 
§  26 Krisutskott 
 
Arbetsutskottet är även krisutskott. 
 
Utskottet ska ha hand om kommunstyrelsens lednings- och samordningsuppgifter 
vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 
 
Utskottet ansvarar för kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd 
med undantag av beslut om de ekonomiska ramarna för den extraordinära 
händelsen. I den frågan beslutar kommunstyrelsen. 
 
Krisutskottet äger även rätt att hänskjuta frågor till kommunstyrelsen 
(krisledningsnämnden) för beslut. 
 
§  27  
 
Alla beslut som har fattats av krisutskottet ska dokumenteras i protokoll. Protokollen 
ska justeras av de som har deltagit i besluten. Protokollen ska anmälas till 
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kommunstyrelsen så snart som möjligt. 
 
 
§  28 Ordförande 
 
För arbetsutskottet väljer kommunstyrelsen bland ledamöterna en ordförande, en 
vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
För kultur- och fritidsberedningen väljer kommunstyrelsen bland ledamöterna en 
ordförande och en vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara ordförande i arbetsutskottet och i 
kultur- och fritidsberedningen. 
 
Om ordföranden i utskottet/kultur- och fritidsberedningen på grund av sjukdom 
eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen 
utse en annan ledamot i utskottet/beredningen att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 
 
§  29 Ersättare 
 
Ersättare i utskottet och kultur- och fritidsberedningen, som inte tjänstgör har inte 
rätt att närvara vid utskottets/beredningens sammanträden. Ersättare ska inkallas till 
tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott/beredning, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
För ersättarnas tjänstgöring i utskottet/beredningen, se § 11, 12, 13 och 14. 
 
 
§  30 Sammanträde 
 
Arbetsutskottet och kultur- och fritidsberedningen sammanträder på dag och tid som 
utskottet/beredningen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden 
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
 
Utskottet/beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 
§  31 Beredning 
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas 
av utskottet och kultur- och fritidsberedningen om beredning behövs. När ärendet 
beretts ska utskottet/beredningen lägga fram förslag till beslut. 
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Ordföranden, kommunchefen eller administrative chefen överlämnar sådana ärenden 
till utskottet/beredningen. 
 

 

§ 32 Kultur- och fritidsberedningens ansvarsområde 

Kultur –och fritidsberedningen har till uppgift: 

- Att verka för ett nära samarbete med kultur- och fritidsorganisationer, föreningar och 
enskilda ideella krafter samt medverka i samhällsplaneringen. 
 

- Att med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör beredningens 
verksamhetsområden samt ta initiativ och lägga fram de förslag som beredningen 
finner påkallade. 
 

- Att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kultur- och fritidslivet. 
 

- Att verka för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar samt att kultur-, 
fritids- och naturmiljöer bevaras. 
 

- Att följa plan- och byggnadsfrågor och verka för bevarande, vård och lämplig användning 
av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt värde. 
 

- Att ansvara för kommunens konstsamling samt att anskaffa konstverk till kommunens 
offentliga miljöer. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 30/19 

”Mariestads kommun är en av tre kommuner som samverkar inom ramen för 
ett modellområde för hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har att i samtliga 
beslut beakta att kommunen är en del av detta modellområde”. 

  
§  1 Ledningsfunktionen 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
 
§  2   
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 
 

- utvecklingen av den kommunala demokratin 
- personalpolitiken 
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
- kommunikationsverksamheten 
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 
- arbetet med att effektivisera administrationen 
- utvecklingen av system för information och kommunikation 
- utvecklingen av brukarinflytande 
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Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 
 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas 
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
- omsorgsverksamheten och verka för god kommunal omsorgsverksamhet 
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet 

i kommunen 
 

 
§  3   Styrfunktionen 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 

- Leda och samordna arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 
 

- Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och kostnadseffektivt. 
 

- Tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 

- Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och sektorcheferna. 
 

- Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i fråga om övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 
 

- Fortlöpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de 
aktiebolag kommunen innehar aktier i. 
 

- Årligen – senast den 1 april – i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som nämnts i föregående stycke, under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige i samband med årsredovisningen. Finner styrelsen att brister har 
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förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 
 

- Med undantag för sådana beslut som kommunfullmäktige enligt 10 kap  
§§ 1-4 kommunallagen ska besluta om, ha hand om kommunens 
ägarfunktion för de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. För detta arbete gäller i övrigt kommunens ägarpolicy och 
ägardirektiv. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar inte operativ 
bolagsverksamhet i vidare mån än som är oundgängligen nödvändigt för att 
uppnå koncernövergripande mål. 
 

 
Följande bolagsärenden avgörs alltid av kommunfullmäktige: 
 

1. mål och riktlinjer för verksamheten 
2. kapitaltillskott 
3. val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter 
4. grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, lekmannarevisorer 

och suppleanter med undantag för yrkesrevisorerna 
5. ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt detta 
6. förvärv och bildning av dotterbolag och övriga företagsengagemang 
7. frivillig likvidation av företag 
8. fusion av företag 
9. försäljning av företag eller del av företag eller sådant företags rörelse 
10. ändring av bolagsordningar 

 

 
För att få hög kostnadseffektivitet inom den samlade kommunala organisationen ska 
kommunstyrelsen - så långt det är möjligt - samordna verksamheterna både mellan 
kommunens företag och mellan företagen och kommunens övriga verksamhet. 
 
 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 
 
§  4   Ekonomisk förvaltning 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid 
följa fullmäktiges föreskrifter. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning 
av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 
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Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bland annat att: 
 

- Förvalta kommunens egendom med undantag av sådan egendom som 
förvaltas av annan nämnd. 
 

- Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
 

- Handha förvaltningen av stiftelser med anknuten förvaltning. 
 

- Ansvara för kommunens centrala inköpsverksamhet och bevaka att varor och 
tjänster i övrigt köps in till fördelaktigaste villkor och enligt antagna regler. 
 

 
§  5 Personalpolitiken 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att: 
 

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 

- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande 
i arbetslivet. 
 

Inom andra nämnders verksamhetsområden: 
 

- Besluta om stridsåtgärd. 
 

- Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 
 

- Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 
 

 
 
§  6   Övrig förvaltning 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning: 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och ansvarar för kommunens åligganden 
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
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händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglementet. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i 
sin verksamhet och förfogar över. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens digitala anslagstavla. 
 
 
§  7  Övrig verksamhet 
 
Kommunstyrelsen har vidare hand om: 
 

- Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder att allmänt 
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 
 

- Kommunens centrala kommunikationsverksamhet. 
 

- Strategisk fastighetsförvaltning, inklusive uthyrning av skollokaler till 
föreningar med flera på annan tid än skoltid som inte uppdragits åt någon 
annan nämnd, mark och exploatering, parkgestaltning och 
bostadsanpassning. 
 

- Kommunens uppgifter inom planväsendet samt övergripande miljöfrågor, 
som inte innefattar myndighetsutövning. 
 

- Kommunens turismverksamhet. 
 

- Kommunstyrelsen ansvarar för Mariestads kommuns kultur- och 
fritidsverksamhet. Kommunstyrelsen ska aktivt verka för en god kultur- och 
fritidsverksamhet i kommunen. Styrelsens primära uppgift är att se till att de 
av kommunfullmäktige fastställda kultur- och fritidspolitiska målen verkställs. 
 

- Ansvara för tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala lotterier enligt 
lotterilagen. 
 

- Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 
fullmäktiges handlingar. 
 

- De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 
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§  8  Delegering från kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 
 

- Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt och därvid beakta de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige har 
angivit. 
 

- Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 
 

- Styrelsens förvaltningsorganisation enligt Policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning för Mariestads kommun. 
 

- Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel. 
 

- Tecknande av kontrakt vid externförhyrningar för samtliga kommunala 
verksamheter. 
 

- Upplåta fastigheter med tomträtt i de fall tomträtt har angetts som 
upplåtelseform i detaljplan. 
 

- I ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte 
avser att utöva förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 
 

- Avge yttranden enligt lagen om övervakningskameror med mera. 
 

- I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
 

- Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 
 

- Anta, ändra eller upphäva detaljplan när enkelt planförfarande enligt  
5 kap 28 § PBL kan tillämpas. 
 

- Anta, ändra eller upphäva detaljplan som är av mindre omfång och som inte 
är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

- Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att – beträffande 
detaljplaner som kommunstyrelsen antagit eller ändrat – förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 § PBL). Kommunstyrelsen har 
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däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens 
utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

 
 
§  9  Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Kommunstyrelsen 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 detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 
 
§  10   Sammansättning 
 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
 
 
§  11 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 ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
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 i stället för 
en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
 
§  12  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
 
§  13   Turordningen mellan ersättarna  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv kontakta ersättare för tjänstgöring. Den ersättare 
kontaktas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
 
§  14   Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta vid sammanträde, eller i en 
del av ett sammanträde, tjänstgör andre vice ordföranden. Om ingen av dessa 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 styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
§  15   Sammanträdena  - tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
 
 
§  16   Sammanträdena  - kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen kan skickas eller tillgängliggöras digitalt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den uppgiften fullgöras av den som ersätter ordföranden enligt 
fjortonde paragrafen första stycket. 
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§  17   Ordföranden  
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 

- Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning.  
 

- Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 
 

- Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder. 
 

- Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid samtliga nämnders sammanträden. 
Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
 
 
§  18 Kommunalråd 
 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter ett kommunalråd på heltid och ett oppositionsråd. Det kommunalråd som 
också är kommunstyrelsens ordförande uppbär för sitt uppdrag ett heltidsarvode och 
det kommunalråd som är oppositionsråd (tillika andre vice ordförande) uppbär 80 % 
av detta arvode. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Kommunalråd 
äger dock rätt att åta sig andra uppdrag under förutsättning att det inte inverkar 
menligt på uppdraget att vara kommunalråd. 
 
 
 

§ 19  Vice ordförande 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens 
ledamöter även en förste vice ordförande på halvtid. Kommunstyrelsens vice 
ordförande uppbär för sitt uppdrag ett arvode som omfattar 50 % av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode.  
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§  20   Medborgarförslag 
 
Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 
överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas i anledning av förslaget utom i 
de fall som anges i 6 kap 25 § kommunallagen. 
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som har 
fattats med anledning av medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har 
avgjorts inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska 
informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 
 
 
§  21  Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
 
 
§  22 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 justeringen av protokollet. 
 
§  23   Delgivning 
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, administrative chefen, 
kommunsekreteraren eller annan anställd som styrelsen bestämmer. 
 
 
§  24  Hur handlingar undertecknas 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne, av vice ordförande eller andre 
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
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§  25   Utskott och beredningar under kommunstyrelsen 
 
Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott och en kultur- och fritidsberedning.   
 
Arbetsutskottet samt kultur- och fritidsberedningen utses av kommunstyrelsen för samma 
mandatperiod som gäller för kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tio ersättare. Arbetsutskottet utses av 
kommunstyrelsen bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
 
Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna i kultur- och fritidsberedningen behöver inte vara 
ledamöter i kommunstyrelsen, men ska vara politiskt aktiva i Mariestads kommun.  
 
För kallelse till utskottet och beredningen, se § 16. 
 
 
§  26 Krisutskott 
 
Arbetsutskottet är även krisutskott. 
 
Utskottet ska ha hand om kommunstyrelsens lednings- och samordningsuppgifter 
vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 
 
Utskottet ansvarar för kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd 
med undantag av beslut om de ekonomiska ramarna för den extraordinära 
händelsen. I den frågan beslutar kommunstyrelsen. 
 
Krisutskottet äger även rätt att hänskjuta frågor till kommunstyrelsen 
(krisledningsnämnden) för beslut. 
 
§  27  
 
Alla beslut som har fattats av krisutskottet ska dokumenteras i protokoll. Protokollen 
ska justeras av de som har deltagit i besluten. Protokollen ska anmälas till 
kommunstyrelsen så snart som möjligt. 
 
 
§  28 Ordförande 
 
För arbetsutskottet väljer kommunstyrelsen bland ledamöterna en ordförande, en 
vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
För kultur- och fritidsberedningen väljer kommunstyrelsen bland ledamöterna en 
ordförande och en vice ordförande.  
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Kommunstyrelsens ordförande ska också vara ordförande i arbetsutskottet och i 
kultur- och fritidsberedningen. 
 
Om ordföranden i utskottet/kultur- och fritidsberedningen på grund av sjukdom 
eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen 
utse en annan ledamot i utskottet/beredningen att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 
 
§  29 Ersättare 
 
Ersättare i utskottet och kultur- och fritidsberedningen, som inte tjänstgör har inte 
rätt att närvara vid utskottets/beredningens sammanträden. Ersättare ska inkallas till 
tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott/beredning, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
För ersättarnas tjänstgöring i utskottet/beredningen, se § 11, 12, 13 och 14. 
 
 
§  30 Sammanträde 
 
Arbetsutskottet och kultur- och fritidsberedningen sammanträder på dag och tid som 
utskottet/beredningen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden 
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
 
Utskottet/beredningen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 
§  31 Beredning 
 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas 
av utskottet och kultur- och fritidsberedningen om beredning behövs. När ärendet 
beretts ska utskottet/beredningen lägga fram förslag till beslut. 
 
Ordföranden, kommunchefen eller administrative chefen överlämnar sådana ärenden 
till utskottet/beredningen. 
 

 

§ 32 Kultur- och fritidsberedningens ansvarsområde 

Kultur –och fritidsberedningen har till uppgift: 
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- Att verka för ett nära samarbete med kultur- och fritidsorganisationer, föreningar och 
enskilda ideella krafter samt medverka i samhällsplaneringen. 
 

- Att med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör beredningens 
verksamhetsområden samt ta initiativ och lägga fram de förslag som beredningen 
finner påkallade. 
 

- Att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kultur- och fritidslivet. 
 

- Att verka för att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar samt att kultur-, 
fritids- och naturmiljöer bevaras. 
 

- Att följa plan- och byggnadsfrågor och verka för bevarande, vård och lämplig användning 
av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt värde. 
 

- Att ansvara för kommunens konstsamling samt att anskaffa konstverk till kommunens 
offentliga miljöer. 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 52                                                   Dnr 2021/00094  

Ändring av taxa gällande ställplatser för husbilar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för ställplatserna till: 

 190 kronor per dygn för ställplats utan tillgång till el. 

 220 kronor per dygn för ställplats med tillgång till el. 

2. Taxan börjar gälla från 1 april 2021.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat underhåll 
och utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har byggts, ny 
latrinstation, tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats upp. År 2020 
iordningställdes ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

Kommunens turismansvariga har genomfört en översyn och jämförelse av 
kommunens avgifter med andra kommuners avgifter för ställplatser. Det kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än för många andra kommuners ställplatser i 
närområdet. Mariestads kommun bör därför höja avgiften för att den mer ska 
överensstämma med andra ställplatser samt den utökade service som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor per dygn och 
190 kronor per dygn med tillgång till el. Tekniska nämnden föreslår en höjning med  
30 kronor per dygn. 

Tekniska nämnden förslår att kommunfullmäktige höjer ställplatsavgiften till 
följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 190 kronor per dygn. 

 Ställplats med tillgång till el 220 kronor per dygn. 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 april 2021.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 80/21 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2021-02-23 § 30  

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 

 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-02-26 
Dnr: KS 2021/00094   
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 Thomas Johansson 
tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Ändring av taxa gällande ställplatser för husbilar 

Kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för ställplatserna till: 

 190 kronor per dygn för ställplats utan tillgång till el. 

 220 kronor per dygn för ställplats med tillgång till el. 

2. Taxan börjar gälla från 1 april 2021.             

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat underhåll 
och utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har byggts, ny 
latrinstation, tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats upp. År 2020 
iordningställdes ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

Kommunens turismansvariga har genomfört en översyn och jämförelse av 
kommunens avgifter med andra kommuners avgifter för ställplatser. Det kan 
konstateras att Mariestads taxa är lägre än för många andra kommuners ställplatser i 
närområdet. Mariestads kommun bör därför höja avgiften för att den mer ska 
överensstämma med andra ställplatser samt den utökade service som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor per dygn och 
190 kronor per dygn med tillgång till el. Tekniska nämnden föreslår en höjning med  
30 kronor per dygn. 

Tekniska nämnden förslår att kommunfullmäktige höjer ställplatsavgiften till 
följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 190 kronor per dygn 

 Ställplats med tillgång till el 220 kronor per dygn 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 april 2021  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-26 
 
Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2021-02-23 § 30  
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03      
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Thomas Johansson 
tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gatuchef Hanna Lamberg  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 
2021-02-23 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 30                                                   Dnr 2021/00039  

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta att:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 190 kr/dygn utan tillgång 
till el samt 220kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 april 2021 

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat underhåll och 
utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har byggts, ny latrinstation, 
tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats upp. År 2020 iordningställdes 
ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

En översyn och jämförelse gjord av kommunens turismansvariga med andra kommuners 
avgifter för ställplatser har genomförts. Där kan vi konstatera att Mariestads taxa är lägre än 
många ställplatser i närområdet. Mariestads kommun bör höja avgiften för att den mer ska 
överensstämma med andra ställplatser samt den utökade service som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor/dygn och 190 
kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning med 30 kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

- Ställplats utan tillgång till el 190 kronor/dygn 

- Ställplats med tillgång till el 220 kronor/dygn 

- Höjningen föreslås träda i kraft 1 april 2021 i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 
2021-02-23 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 34/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Taxor för ställplatser för 
husbilar i Mariestad  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor för 
ställplatser för husbilar i Mariestad”  

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Kommunfullmäktige Mariestad 

  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-02-03  
Dnr: 2021/00039   
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 Sektor samhällsbyggnad 

Verksamhet teknik 
Michael Nordin 
Teknisk chef 
 

Tekniska nämnden 

 

Taxor för ställplatser för husbilar i Mariestad  

Tekniske chefens förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta att:  

1. Höja taxan för ställplatserna i Mariestads kommun till 190 kr/dygn utan 
tillgång till el samt 220kr/dygn för ställplats med tillgång till el 

2. Taxan börjar gälla från 1 april 2021   

Bakgrund 

Verksamhet teknik har de senaste åren gjort stora investeringar, förbättrat underhåll 
och utökad service på kommunens ställplats. Nytt servicehus har byggts, ny 
latrinstation, tydligare skyltning, extra bevakning och elen har säkrats upp. År 2020 
iordningställdes ytterligare ett område med cirka 30 platser.  

En översyn och jämförelse gjord av kommunens turismansvariga med andra 
kommuners avgifter för ställplatser har genomförts. Där kan vi konstatera att 
Mariestads taxa är lägre än många ställplatser i närområdet. Mariestads kommun 
bör höja avgiften för att den mer ska överensstämma med andra ställplatser samt 
den utökade service som nu erbjuds.  

Den nuvarande avgiften för ställplats utan tillgång till el är 160 kronor/dygn och 
190 kronor/dygn med tillgång till el. Verksamhet teknik föreslår en höjning med 30 
kr/dygn. 

Verksamhet teknik föreslår att ställplatsavgiften höjs till följande: 

 Ställplats utan tillgång till el 190 kronor/dygn 

 Ställplats med tillgång till el 220 kronor/dygn 

Höjningen föreslås träda i kraft 1 april 2021 i Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Taxor för ställplatser för 
husbilar i Mariestad  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Taxor för 
ställplatser för husbilar i Mariestad”       
  

 
 

Expedieras till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ks § 53                                                   Dnr 2020/00354  

Motion om cykelvägar 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i den del av 
motionen som rör att cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning byggs 
bort i Mariestads tätort. Detta med anledning av de åtgärder som beslutats 
genomföras i cykelnätsplan.  

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en 
uppdatering och revidering av cykelkarta och cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning i Mariestads tätort. Vidare föreslås 
att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras till kommuninnevånare.  

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 26 januari 
2021, § 4/21, och lämnar redogörelse enligt nedan. 

Kommunen har en gällande cykelnätsplan. Den togs fram av planavdelningen 2015 
och gäller fram till 2030. Hösten 2020 togs ett förslag fram på förbättring av 
framkomlighet på cykel genom centrala Mariestad (tn 2019/340). Dessa åtgärder 
beslutade tekniska nämnden att de ska genomföras under 2021 (tn § 133/20).  

Verksamhet teknik arbetar löpande med utbyggnad av cykelnätet och anlägger nya 
gång- och cykelvägar och bygger hastighetssäkrade kopplingar för att skapa god 
framkomlighet och tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. Verksamhet 
tekniks mål är att binda ihop befintliga stråk med nya gång-och cykelvägar för att få 
ett cykelnät av god/hög standard. Många av de föreslagna åtgärderna i 
cykelnätsplanen som ligger på det kommunala vägnätet är genomförda. Då 
kommunen växer och förtätas har nya behov uppkommit som inte finns med i 
planen.  

Cykelkarta togs fram 2009, med en omtryckning 2017. Den togs fram av 
turismavdelningen tillsammans med dåvarande kart- och mätavdelning samt en 
tjänsteperson på gatuavdelningen. Kartan behöver ses över och revideras innan 
eventuellt nytryck. Då mycket har skett i Mariestads kommun de senaste åren finns 
ett behov av att revidera och uppdatera cykelnätsplanen samt cykelkartan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

 



 

Kommunstyrelsen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-03-15 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 81/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag tn § 4/21 

Protokollsutdrag kf § 83/20 

Motionen 

 

Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Gatuavdelningen) 

(Motionären) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-02-15 
Dnr: KS 2020/00354   
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 Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om cykelvägar 

Tf. kommundirektörens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad i den del av 
motionen som rör att cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning 
byggs bort i Mariestads tätort. Detta med anledning av de åtgärder som 
beslutats genomföras i cykelnätsplan.  

 
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en 

uppdatering och revidering av cykelkarta och cykelnätsplan.           

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning i Mariestads tätort. Vidare 
föreslås att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras till 
kommuninnevånare.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden 
för beredning. Tekniska nämnden hanterade ärendet vid sitt sammanträde den 
26 januari 2021, § 4/21 och lämnar redogörelse enligt nedan. 
 
Kommunen har en gällande cykelnätsplan. Den togs fram av planavdelningen 
2015 och gäller fram till 2030. Hösten 2020 togs ett förslag fram på förbättring 
av framkomlighet på cykel genom centrala Mariestad (Tn 2019/340). Dessa 
åtgärder beslutade tekniska nämnden att de ska genomföras under 2021 (Tn § 
133/20).  
 
Verksamhet teknik arbetar löpande med utbyggnad av cykelnätet och anlägger 
nya gång- och cykelvägar och bygger hastighetssäkrade kopplingar för att skapa 
god framkomlighet och tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. 
Verksamhet tekniks mål är att binda ihop befintliga stråk med nya gång-och 
cykelvägar för att få ett cykelnät av god/hög standard. Många av de föreslagna 
åtgärderna i cykelnätsplanen som ligger på det kommunala vägnätet är 
genomförda. Då kommunen växer och förtätas har nya behov uppkommit som 
inte finns med i planen.  
 
Cykelkarta togs fram 2009, med en omtryckning 2017. Den togs fram av 
turismavdelningen tillsammans med dåvarande kart- och mätavdelning samt en 
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tjänsteperson på gatuavdelningen. Kartan behöver ses över och revideras innan 
eventuellt nytryck. Då mycket har skett i Mariestads kommun de senaste åren 
finns ett behov av att revidera och uppdatera cykelnätsplanen samt cykelkartan.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 
 
Protokollsutdrag tn § 4/21 
 
Protokollsutdrag kf § 83/20 
 
Motionen         
 

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Gatuavdelningen 
Motionären  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 9 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 4                                                   Dnr 2020/00344  

Motion om cykelvägar, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat gällande den delen som rör att 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning byggs bort i tätort Mariestad genom 
de åtgärder som beslutats genomföras i cykelnätsplan.  

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppdatering och 
revidering av cykelkarta och cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning i tätorten Mariestad. Vidare föreslås 
att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras till kommuninnevånare. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Kommunen har en gällande cykelnätsplan. Den togs fram av planavdelningen 2015 
och gäller fram till 2030. Hösten 2020 togs ett förslag fram på förbättring av 
framkomlighet på cykel genom centrala Mariestad (Tn 2019/340). Dessa åtgärder 
beslutade tekniska nämnden att de ska genomföras under 2021 (Tn § 133/20).   

Verksamhet teknik arbetar löpande med utbyggnad av cykelnätet och anlägger nya 
gång- och cykelvägar och bygger hastighetssäkrade kopplingar för att skapa god 
framkomlighet och tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. Verksamhet 
tekniks mål är att binda ihop befintliga stråk med nya gång-och cykelvägar för att få 
ett cykelnät av god/hög standard. Många av de föreslagna åtgärderna i 
cykelnätsplanen som ligger på det kommunala vägnätet är genomförda. Då 
kommunen växer och förtätas har nya behov uppkommit som inte finns med i 
planen. 

Cykelkarta togs fram 2009, med en omtryckning 2017. Den togs fram av 
turismavdelningen tillsammans med dåvarande kart- och mätavdelningen samt en 
tjänsteman på gatuavdelningen. Kartan behöver ses över och revideras innan 
eventuellt nytryck. 

Då mycket har skett i Mariestads kommun de senaste åren finns ett behov av att 
revidera och uppdatera cykelnätsplanen samt cykelkartan.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 4/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Motion om cykelvägar, 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 av gatuchef Motion om cykelvägar, Mariestad   

Kf § 83/20 Motion om cykelvägar 

Motion om cykelvägar 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 83 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om cykelvägar (KS 2020/354) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.      

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning. 

Karlsson (MP) föreslår vidare att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras 
till kommuninnevånare.       

 
Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 54                                                   Dnr 2020/00455  

Motion om PFAS 

  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med det arbete som 
bedrivs och planeras i tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka halter 
av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som kommunen 
hanterar. Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas fram för att 
säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa kemikalier.  

Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet på sitt sammanträde den 26 januari 2021, § 2 
och lämnar nedan redovisning. 

År 2013/2014 initierade kemikalieinspektionen och livsmedelsverket, efter slumpvisa 
fynd av PFAS i dricksvatten, en kartläggning av hur situationen såg ut i Sverige. VA 
avdelningen gjorde då inventering av täkter i vilkas närhet det kan ha använts 
brandskum vid brandövningsplatser.  

Med anledning av den gamla flygbasen i Moholm/Bällefors samt ett före detta 
övningsfält (RÖS) söder om Töreboda tätort valdes följande vattentäkter ut för 
provtagning:  

 Töreboda vattentäkt (två av fyra brunnar)  

 Fägre vattentäkt  

 Vassbackens vattentäkt 

 Lagerfors vattentäkt  

Råvattenproverna analyserades med avseende på sju stycken PFAS-substanser i 
enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer. PFAS kunde inte påvisas i någon av 
vattentäkterna med undantag för en av uttagsbrunnarna vid Töreboda vattentäkt. 
Analysen visade här på en extremt låg halt av PFOS (PFAS består av flera tusen olika 
ämnen, bland annat PFOS).  

Sedan denna provtagning har VA-avdelningen tagit prov i alla MTG-områdets 
vattentäkter vid olika tillfällen. Samtliga halter har varit under Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns (90 ng/l).  
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Om PFAS  

PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och vatten. 
Idag finns det över 47 00 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i 
kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, pizzakartonger, 
brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.  

Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat samman 
och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor 
är en av de starkaste bindningarna som finns. Det gör ämnena extremt 
svårnedbrytbara.  

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. 
Livsmedelsverket har rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS (90 ng/l). 
Åtgärdsgränserna baseras på den totala halten av elva PFAS-föreningar.  

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en 
vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för summan 
av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte tagit fram ett 
gränsvärde för dricksvatten, men det kan komma framöver och VA-avdelningen 
bevakar utvecklingen.  

Handlingsplan  

Livsmedelsverket rekommenderar att undersökningar av PFAS bör genomföras 
löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell 
förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer och eventuella trender.  

VA-avdelningen kommer därför under år 2021 att ta prover på PFAS vid två 
tillfällen. Ett på våren då det är som blötast i marken, och ett under sensommaren då 
det är som torrast. I den mån det är möjligt kommer provtagningen läggas vid samma 
tillfälle som ordinarie provtagning så att personalen inte behöver göra extra resor. 
Utifrån de svar som kommer från analyserna sammanställs sedan en handlingsplan 
för att säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag ksau § 82/21 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 

Protokollsutdrag tn § 2/21 

Protokollsutdrag kf 113/20 

Motionen 
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Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tekniska nämnden (nämndsekr.)) 
(Miljöingenjör Ida Roos) 

(Motionären) 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2021-02-15 
Dnr: KS 2020/00455   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

 

Motion om PFAS 

Kommundirektörens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad i och med det arbete 
som bedrivs och planeras i tekniska nämnden.           

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som 
kommunen hanterar. Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas 
fram för att säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa 
kemikalier.  
 
Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till tekniska nämnden för beredning. 
Tekniska nämnden hanterade ärendet på sitt sammanträde den 26 januari 2021, 
§ 2 och lämnar nedan redovisning. 
 
År 2013/2014 initierade kemikalieinspektionen och livsmedelsverket, efter 
slumpvisa fynd av PFAS i dricksvatten, en kartläggning av hur situationen såg 
ut i Sverige. VA avdelningen gjorde då inventering av täkter i vilkas närhet det 
kan ha använts brandskum vid brandövningsplatser.  
 
Med anledning av den gamla flygbasen i Moholm/Bällefors samt ett före detta 
övningsfält (RÖS) söder om Töreboda tätort valdes följande vattentäkter ut för 
provtagning:  

- Töreboda vattentäkt (två av fyra brunnar)  
- Fägre vattentäkt  
- Vassbackens vattentäkt 
- Lagerfors vattentäkt  

 
Råvattenproverna analyserades med avseende på sju stycken PFAS-substanser i 
enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer. PFAS kunde inte påvisas i 
någon av vattentäkterna med undantag för en av uttagsbrunnarna vid Töreboda 
vattentäkt. Analysen visade här på en extremt låg halt av PFOS (PFAS består av 
flera tusen olika ämnen, bland annat PFOS).  
 



 

  Sida 

2(3) 
 

 

Sedan denna provtagning har VA-avdelningen tagit prov i alla MTG-områdets 
vattentäkter vid olika tillfällen. Samtliga halter har varit under 
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (90 ng/l).  

Om PFAS  

PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och 
vatten. Idag finns det över 47 00 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas 
bland annat i kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, 
pizzakartonger, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.  
 
Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat 
samman och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan 
kol och fluor är en av de starkaste bindningarna som finns. Det gör ämnena 
extremt svårnedbrytbara.  
 
Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. 
Livsmedelsverket har rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS (90 ng/l). 
Åtgärdsgränserna baseras på den totala halten av elva PFAS-föreningar.  
 
Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en 
vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för 
summan av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte 
tagit fram ett gränsvärde för dricksvatten, men det kan komma framöver och 
VA-avdelningen bevakar utvecklingen.  
 

Handlingsplan  

Livsmedelsverket rekommenderar att undersökningar av PFAS bör genomföras 
löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell 
förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer och eventuella trender.  
 
VA-avdelningen kommer därför under år 2021 att ta prover på PFAS vid två 
tillfällen. Ett på våren då det är som blötast i marken, och ett under 
sensommaren då det är som torrast. I den mån det är möjligt kommer 
provtagningen läggas vid samma tillfälle som ordinarie provtagning så att 
personalen inte behöver göra extra resor. Utifrån de svar som kommer från 
analyserna sammanställs sedan en handlingsplan för att säkerställa att 
kommunen levererar ett bra dricksvatten.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-15 
 
Protokollsutdrag tn § 2/21 
 
Protokollsutdrag kf 113/20 
 
Motionen         

Thomas Johansson 
Tf. kommundirektör   
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Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Miljöingenjör Ida Roos 
Motionären  
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Tekniska nämnden 

Tn § 2                                                   Dnr 2020/00499  

Motion om att undersöka halter av PFAS och närliggande 
kemikalier samt ta fram en handlingsplan 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i 
och med det arbete som bedrivs och planeras i tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka halter 
av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som kommunen 
hanterar. Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas fram för att 
säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa kemikalier. 
Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till tekniska nämnden för beredning. 

År 2013/2014 initierade kemikalieinspektionen och livsmedelsverket, efter slumpvisa 
fynd av PFAS i dricksvatten, en kartläggning av hur situationen såg ut i Sverige. VA-
avdelningen gjorde då inventering av täkter i vilkas närhet det kan ha använts 
brandskum vid brandövningsplatser. 

Med anledning av den gamla flygbasen i Moholm/Bällefors samt ett före detta 
övningsfält (RÖS) söder om Töreboda tätort valdes följande vattentäkter ut för 
provtagning: 

- Töreboda vattentäkt (två av fyra brunnar) 

- Fägre vattentäkt 

- Vassbackens vattentäkt 

- Lagerfors vattentäkt 

Råvattenproverna analyserades med avseende på sju stycken PFAS-substanser i 
enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer. PFAS kunde inte påvisas i någon av 
vattentäkterna med undantag för en av uttagsbrunnarna vid Töreboda vattentäkt. 
Analysen visade här på en extremt låg halt av PFOS (PFAS består av flera tusen olika 
ämnen, bla PFOS).   

Sedan denna provtagning har VA-avdelningen tagit prov i alla våra vattentäkter vid 
olika tillfällen. Samtliga halter har varit under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (90 
ng/l). 
Om PFAS 
PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och vatten. 
Idag finns det över 4700 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i 
kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, pizzakartonger, 
brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.  
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Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat samman 
och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor 
är en av de starkaste bindningarna som finns. Det gör ämnena extremt 
svårnedbrytbara. 

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. 
Livsmedelsverket har rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS (90 ng/l). 
Åtgärdsgränserna baseras på den totala halten av elva PFAS-föreningar. 

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en 
vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för summan 
av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte tagit fram ett 
gränsvärde för dricksvatten, men det kan komma framöver och VA-avdelningen 
bevakar utvecklingen. 
Handlingsplan 
Livsmedelsverket rekommenderar att undersökningar av PFAS bör genomföras 
löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell 
förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer och eventuella trender. 

VA-avdelningen kommer därför under år 2021 att ta prover på PFAS vid två 
tillfällen. Ett på våren då det är som blötast i marken, och ett under sensommaren då 
det är som torrast. I den mån det är möjligt kommer provtagningen läggas vid samma 
tillfälle som ordinarie provtagning så att personalen inte behöver göra extra resor. 

Utifrån de svar som kommer från analyserna sammanställs sedan en handlingsplan 
för att säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 2/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Motion om att undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en handlingsplan 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör 2021-01-08 Motion om att undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en handlingsplan 

Motion om att undersöka halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en 
handlingsplan 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 
Kommunfullmäktige Mariestad  
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Kommunfullmäktige 

Kf § 113 Dnr 2020/00046  

Anmälan av nya motioner  
  

Motion om PFAS och närliggande kemikalier (KS 2020/455) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka halter 
av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som 
kommunen hanterar.  

Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas fram för att säkerställa 
att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa kemikalier.  

 

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

 




