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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, kl 08:00-10:30 
 

Beslutande 
 
 
 
 

Beslutande på distans 

Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande 
Yvonne Gogolin (M), tjänstgörande ersättare 
Janne Jansson (S), ledamot 
 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 

Övriga deltagare Christina Olsson, tf. kommundirektör (tjänstgörande) 
Eleonor Hultmark, sekreterare 
Susanne Wirdemo, kommundirektör (deltar på distans) 
Håkan Magnusson, miljöutredare § 1 
Erik Randén, exploateringschef § 4 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef § 4 
Malin Eriksson, administrativ chef §§ 3, 7 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-10 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  
 
  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Sida 2 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Anslagsdatum 2022-01-13 Anslaget tas ner 2022-02-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 1                                                   Dnr 2021/00442 

Remissvar avseende förslag till revidering av vattenvårdsplan 
för Vänern - mål och åtgärder 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker Vänerns Vattenvårdsförbunds förslag till vattenvårdsplan för 
Vänern 2022-2029 och lämnar följande synpunkter:  
 
• Fokusområden 

De valda fokusområdena är sådana som är av stor vikt för att bevara Vänerns miljö 
och naturresurser. Även förvaltning av sjöns fiskarter är en sådan fråga som skulle 
kunna bli ett fokusområde, men det finns en särskild samförvaltning för Vänern som 
hanterar detta så det behöver nödvändigtvis inte ingå i vattenvårdsplanen. 
 

• Tidplan 
Tidsplanen verkar optimistiskt satt då arbetet med fokusområden sker utöver det 
ordinarie arbetet med miljöövervakning.  
 
Arbetet med en naturanpassad tappningsstrategi är av mycket stor vikt för Vänern. 
Det är även en process som inte ryms inom en projekttid på två år, utan detta arbete 
kanske ska löpa på kontinuerligt.   
 

• Aktiviteter och arbetssätt 
Det skulle behöva byggas upp en samverkan och en gemensam organisation kring 
bekämpning av invasiva arter i Vänern. Enskilda kommuner har svårt att upprätt-hålla 
tillräcklig kompetens och resurser. Invasiva arter är också en gemensam fråga då de 
inte följer kommungränser och åtgärder behöver involvera olika slags aktörer utöver 
kommuner. Här skulle vattenvårdsförbundet, eventuellt ihop med Vänersamarbetet, 
kunna ha en roll som initiativtagare.  

 
Vänerns Vattenvårdsförbund bör fortsätta sin nära samverkan med förbundets 
medlemmar samt med vattenvårdsorganisationer i tillflödena kring undersökningar 
och andra insatser. 

 
Flera av förslagen under fokusområde Vattenkvalitet och närområden överlappar 
kommuners och länsstyrelsers ansvar som tillsynsmyndigheter, till exempel avseende 
att inventera källor, vilket gör samverkan extra viktig så att det inte blir dubbelarbete 
eller otydligheter om vad som gäller.  

 
Vad gäller goda exempel kan det finnas erfarenheter att hämta från Länsstyrelsen 
Stockholms arbete med LIFE-projektet ”Rich Water”.  

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Sida 4 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Vattenvårdsförbundets roll i den kommande kommunala vattenplaneringen bör 
tydliggöras, ifall föreliggande förslag från Vattenmyndigheten Västerhavet till 
åtgärdsprogram antas. I förslaget till åtgärdsprogram sägs i kommunernas åtgärd ett att 
det ska finnas en förvaltningsövergripande vattenplanering som även kan behöva ske 
gemensamt mellan kommuner inom ett avrinningsområde. 

 
Det är bra att planförslaget omfattar kartläggning av biologisk mångfald och eko-
systemtjänster i strand och vattenmiljöer. Denna kunskap är värdefull som underlag 
vid till exempel fysisk planering, särskilt som det blir en övergripande bild av Vänern. 
Det är bra om det, vad gäller ekosystemtjänster, används etablerade verktyg/modeller 
för värdering.   

 
Fokusområde Vattennivåer och biologisk mångfald kan även inrymma friluftsliv då 
igenväxning av stränder också är ett problem ur denna synvinkel.  

 
Övervakning av algblomning i Vänerns vikar är ett bra initiativ. Algblomning har 
tidvis orsakat tillfälliga problem. 

 
Det är värdefullt att Vänerns Vattenvårdsförbund avser fortsätta träffa 
medlemskommunerna i kommunmöten och utveckla dessa. Om så möjligt av tids- 
och resursskäl gärna att de sker kommunvis, och gärna involverar kommunens ledning 
samt funktionerna för samhällsbyggnad, miljö och teknik. Det bör även övervägas 
träffar med befintliga vattenvårdsförbund/vattenförbund för Vänerns tillflöden.   
 

• Övriga synpunkter 
Förslaget skulle kunna kopplas tydligare till vattenförvaltningen och kommande 
åtgärdsprogram. 

 

Bakgrund 

Vänerns Vattenvårdsförbund har till medlemmarna remitterat ett förslag till 
revidering av vattenvårdsplan för Vänern. Nuvarande plan antogs 2016 och sträcker 
sig till och med 2021.  

 

Vattenvårdsplanen är ett strategiskt dokument för Vänerns Vattenvårdsförbund och 
inte en plan i betydelsen fysisk planering. Dokumentet anger ett antal fokusområden 
för vattenvårdsförbundets verksamhet under perioden 2022-2029. Dessa är: 

• Främmande arter under 2022-2023 

• Vattenkvalitet och närområden 2024-2025 

• Miljögifter 2026-2027 

• Vattennivåer och biologisk mångfald 2028-2029 
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Kommunstyrelserna i Gullspångs och Mariestads kommuner har önskat ett yttrande 
från miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet har handlagts av miljöutredare Håkan 
Magnusson. I arbetet har även synpunkter från verksamhet teknik, miljöingenjör Ida 
Roos inhämtats. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-29 

Miljöutredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-14 

Remiss – ”Revidering av vattenvårdsplan för Vänern – mål och åtgärder” 

 

Expedieras till: 
Vänerns vattenvårdsförbund sara.peilot@lansstyrelsen.se (senast 2022-01-31) 
Miljöutredare Håkan Magnusson 

mailto:sara.peilot@lansstyrelsen.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 2                                                   Dnr 2021/00495 

Dialog om plan för internkontroll 2022 för kommunstyrelsen 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 § 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Kommunstyrelsen som nämnd och övriga nämnder ska upprätta en intern kontrollplan 
för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap. 1 § uppsiktsplikt.  

Internkontrollplanen ska bygga på en riskanalys där riskerna bedömts utifrån 
sannolikheten att de ska inträffa och konsekvensen om de inträffar. 

För att kunna besluta om kontroller och åtgärder för den interna kontrollen för år 
2022 ska därför en dialog kring de mest väsentliga riskerna för 
kommunstyrelsenämndens verksamheter föras. 

De risker som verksamheterna identifierat är:  

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen saknar/kan 
komma att sakna kompetent personal. 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete. Följs de styrdokument som finns? 

• Kundfakturor. Risker att inte fakturor skickas ut i tid och att inte fastställda 
rutiner efterlevs. 

• Kravrutiner. Efterlevs dessa? 

• Attestreglemente. Följs reglementet? 

• Introduktion och avslutningssamtal. Följs rutiner vid ”incheckning” och 
”utcheckning” av personal? 

• Investeringsprocessen. 

• Exploateringshantering, från värdering till avtal om försäljning. 

• Delegationsbeslut. 

• Beslut om rekrytering och anställning. 

• Projektmodellen. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-29 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-22 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Camilla Källerman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 3                                                   Dnr 2022/00025 

Placering av valstugor på Nya torget vid de allmänna valen 
2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

Inför kommunstyrelsens sammanträde ska underlaget revideras utifrån de 
diskussioner som förts på dagens sammanträde. 

Bakgrund 

Tillståndsansökningar för begagnande av offentlig plats och allmän sammankomst 
hanteras av polisen. Ansökningar om tillstånd att ställa upp valstugor inför de 
allmänna valen har börjat inkomma till polisen. Mariestads kommun (sektor teknik) 
ska yttra sig över inkomna ansökningar innan polismyndigheten fattar beslut om 
tillstånden i enlighet med ordningslagen. Kommunstyrelsen föreslås därför fatta 
beslut om hur platserna för stugorna ska fördelas mellan partierna.  

Administrativa enheten har upprättat ett förslag på placering som i sin helhet utgår 
från det beslut om placeringar som samtliga partier fattade gemensamt inför de 
allmänna valen 2018.   

Valstugorna får stå uppställda från tisdagen fem veckor innan valet till tisdagen efter 
valet.  

Lottning av talartider inför valet kommer att genomföras vid separat tillfälle under 
våren dit samtliga partier som är representerade i fullmäktige bjuds in. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

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

Administrativa enheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-05 

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef, daterad 2022-01-04 

Karta med förslag på placering av valstugor på Nya torget (i enlighet med placering 
vid de allmänna valen 2018). 

Karta med förslag på placering för aktörer med tillfälliga tillstånd 

 

Expedieras till: 
Samtliga partier (gruppledare) 
Jessica Stark, sektor teknik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 4                                                   Dnr 2021/00505 

Köp av Skarpås 1:8 och 2:1 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt där Mariestads kommun 
köper Skarpås 1:8 samt 2:1 för 3 248 438 kronor. 

2. Kostnaden om 3 248 438 kronor för köp av Skarpås 1:8 samt 2:1 belastar 
budgeten för exploateringsmark och bostäder. 

3. Säljarna står för samtliga drift- och underhållskostnader under hyrestiden som 
längst sträcker sig till december 2023. Hyreskostnaden är satt till 0 kronor per 
månad.  

Bakgrund 

Planarbete pågår för markområdena kring Korstorp för att planlägga området för 
större industrietableringar. Större industrietableringar kräver ofta SEVESO-tillstånd 
som kan innebära skyddsavstånd upp till 1000 meter. För att möjliggöra ett så 
effektivt nyttjande av området vi Korstorp så förs diskussioner med ett antal grannar 
runt Korstorpsområdet.  I första hand så har olika skyddsåtgärder diskuterats men 
även möjlighet till förvärv om önskan finns hos fastighetsägarna. 

I diskussionerna så har fastighetsägarna framfört önskemålet att kommunen ska 
förvärva deras fastighet vilket mark- och exploatering har ställt sig positiv till. För att 
ska så liten olägenhet som möjligt så omfattar även köpeavtalet en överenskommelse 
om att fastighetsägarna förhyr bostaden utan besittningsskydd. 

Säljarna står för samtliga drift och underhållskostnader under hyrestiden som längst 
sträcker sig till december 2023. Hyreskostnaden är satt till 0 kronor per månad. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-29 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-20 

Värdering av fastigheten  

Köpekontrakt 

Karta 

 

 
Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Ekonomichef Christina Olsson 
Samordnare, ekonomiavd. för kommunstyrelsen Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 5                                                   Dnr 2021/00294 

Säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att utse utredaren Daniel Bohman till 
säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef. 

Bakgrund 

Den 1 december 2021 trädde ett flertal ändringar i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) i 
kraft. Anledningen till ändringarna är främst att regeringen sett ett behov av att 
skärpa lagstiftningen med hänvisning till att flera uppmärksammade händelser de 
senaste åren visat att verksamhetsutövare av stor betydelse för Sveriges säkerhet haft 
ett eftersatt säkerhetsskydd. Detta har bland annat berott på otillräcklig kunskap om 
de egna skyddsvärdena samt att säkerhetsskyddsfrågor inte varit prioriterade i den 
egna organisationen i tillräckligt hög utsträckning. 

Säkerhetsskyddschef  

En del av ändringarna i lagstiftningen utgörs av att rollen för säkerhetsskyddschefen 
stärks på så sätt att denne måste vara direkt underställd chefen eller ledningen för 
aktuell verksamhetsutövare samt leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet. 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är 
av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa 
andra brott som kan hota säkerheten. Arbetet syftar till att genom förebyggande 
åtgärder skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag. 
Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 
eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. 
Säkerhetskänslig verksamhet kan avse såväl militär som civil verksamhet. 

Med säkerhetsskydd avses även skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är uppgifter som rör säkerhetskänslig 
verksamhet. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i följande 
säkerhetsskyddsklasser: 

• kvalificerat hemlig 

• hemlig 

• konfidentiell 

• begränsat hemlig 
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Indelningen sker utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för 
Sveriges säkerhet eller för Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig 
organisation.  

Enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen ska säkerhetsskyddsåtgärderna i möjligaste 
mån utformas så att de inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra 
allmänna eller enskilda intressen. 

Biträdande signalskyddschef 

Signalskydd syftar till att, som ovan nämnts, uppnå tillräcklig informationssäkerhet 
vid hantering av hemliga uppgifter i telekommunikation samt IT-system. Den stora 
vinsten med signalskydd är att myndigheter med hjälp av en signalskyddsnyckel och 
olika signalskyddssystem, kan göra att uppgifterna som kommuniceras blir oläsliga 
för den som inte har tillgång till rätt signalskyddssystem och aktuell 
signalskyddsnyckel. 

En verksamhetsutövare som har ett signalskyddssystem ska ha minst en 
signalskyddschef. Signalskyddschefen har till uppgift att ansvara för ledning och 
samordning av signalskyddstjänsten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar 
för signalskydds-chefsposten i länets kommuner. Kommunerna utser sedan en 
biträdande signalskyddschef. Signalskyddschefen leder och samordnar 
signalskyddstjänsten så att den bedrivs enligt gällande lagar och bestämmelser. Vid 
behovs genomförs även internkontroller. 

Den biträdande signalskyddschefen ansvarar för signalskyddet inom kommunen. I 
detta uppdrag ingår att, upprätta en lokal rutin för signalskydd, administrera 
signalskyddsnycklar inom kommunen, biträda signalskyddschefen i ärenden som rör 
kommunerna samt att utbilda användare av Signe kryptodator. 

Nuläge  

Det övergripande säkerhetsarbetet inom Mariestads kommun regleras inom ramen 
för MTG-samarbetet. Säkerhetssamordnarfunktionen är lokaliserad till Gullspångs 
kommun och det nuvarande samverkansavtalet löper ut den 31 december 2022. Varje 
samarbetskommun har dock en egen säkerhetsskyddschef och biträdande 
signalskyddschef. 

För Mariestads räkning var den tidigare tillförordnade kommundirektören, Thomas 
Johansson, utsedd till säkerhetsskyddschef genom ett ordförandebeslut den 16 juni 
2021. Till biträdande signalskyddschef utsågs den tidigare säkerhetssamordnaren 
Jonathan Ryman i april 2021.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-28 

Uppdrag som säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef, PM, 2021-12-28 

Ordförandebeslut, Säkerhetsskyddschef, 2021-06-15 
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Expedieras till: 
Kommundirektören 
Administrativ chef 
Utredaren 
Säkerhetssamordnarfunktionen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 6                                                   Dnr 2021/00498 

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar 
återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut. 

2. Sektor ledning utgår som organisationsform. 

3. Ett kommunalt moderbolag inrättas. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar en skriftlig reservation, se bilaga 1 § 6. 

Bakgrund 

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna 
hantera politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad 
budget. Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och framgick tydligt 
vad gäller social sektor. Av den anledningen delas social sektor i två delar. Sektor 
samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar behovet av en total 
översyn. Organisationsform är starkt förknippat med budgetansvar därav erfordras 
ett politiskt initiativ omgående för hinna få en tydlig struktur på plats inför 
budgetåret 2022.  

Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar på 
plats erfordras en kommunkoncernsorganisation som är både rustad och stabil, men 
även flexibel. Här kan nya former av organisation behövas såsom ett kommunalt 
moderbolag.  

Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att 
inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella omständigheter som 
en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget ingår bland annat att stärka 
ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också implementera den 
nya förvaltningsorganisationen. 

Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat sätt 
att få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora 
etableringar i kommun krävs en väl fungerande organisation. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 29 december 2021 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige den 29 december 2021 var följande 
fem punkter:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar 
återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut. 

2. Sektor stöd och omsorg delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och 
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden mellan 
förvaltningarna redovisas separat efter beredning. 

3. Sektor ledning utgår som organisationsform. 

4. Ett kommunalt moderbolag inrättas. 

5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 december 2021 

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, § 144, enligt följande: 

Sektor stöd och omsorg delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och 
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden 
mellan förvaltningarna redovisas separat efter beredning. Förändringen träder i kraft 
den 1 januari 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade genom s.k. minoritetsåterremiss att återremittera 
punkt 1, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) med instämmande av Anders Karlsson (C) 
tillstyrker punkt 1, 3 och 4 enligt kommunstyrelsens tidigare förslag enligt följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och 
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut. 

- Sektor ledning utgår som organisationsform. 

- Ett kommunalt moderbolag inrättas. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att i första hand ska ärendet återremitteras, i andra 
hand att förslaget ska avslås. 

Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar följande motivering: 

Detta är samma undermåliga handlingar som vi hade när vi återremitterade ärendet i 
december.  

Vi vill ha följande kompletteringar innan vi kan ta ställning till ett nytt sätt att 
organisera kommunen:  

- Ett organisationsschema på den nya organisationen.  

- En ordentlig risk och konsekvensanalys. 
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- En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och hur den 
kommer att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten som 
biträdande kommundirektör innebär.  

- Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad kommer 
det bli för risker och konsekvenser framöver? Det är även viktigt att när och om 
ett moderbolag bildas ha stöd från kommunens nuvarande bolag.  

 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan om återremiss och finner 
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter eget yrkande med  
Anders Karlssons (C) tillstyrkande och Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Abrahamssons (M) 
förslag. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar en skriftlig reservation. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag kf § 144/21 

Politiskt förslag till omorganisation 

Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag 

 

 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten) 
Samtliga sektorer 
Verksamhetschefer 
Ekonomichef 
HR-chef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 7                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Kommunstyrelsens styrdokument 

Utifrån politiskt beslutade förändringar i organisationen får kommundirektören i 
uppdrag att revidera de styrdokument som berörs av förändringen.  

 

Fastighetsavdelningens tillgänglighet 

Det har uppmärksammats att fastighetsavdelningen har brister vad gäller 
tillgänglighet. Medarbetare inom kommunen såväl som kommunens medborgare har 
svårt att få kontakt med aktuell avdelning. Självfallet ska arbetssättet inom en 
kommun ske på ett sådant sätt att offentlighetsprincipen följs och tillgänglighet 
uppnås på en rimlig nivå. 

 

Upphandling av äldreboende och trygghetsboende 

Kommundirektören får i uppdrag att tillse att ärendet tas upp för antagande snarast 
möjligt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 8                                                   Dnr 2022/00004 

Information 
  

Rapport om aktuellt pandemiläget 

Kommundirektör Susanne Wirdemo informerar om ledningens arbete under det allt 
mer ansträngda pandemiläget. Ledningen har daglig kontakt och utifrån det aktuella 
läget anpassas åtgärderna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 9                                                   Dnr 2022/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

Regeringen, Finansdepartementet (KS 2018/184) 
Beslut om att avslå kommunens överklagande om Länsstyrelsens beslut om att 
upphäva detaljplan för Gamla staden 4:1 och 4:2  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 10                                                   Dnr 2022/00003 

Inbjudningar att anmäla 
  

Inga inbjudningar finns att anmäla till dagens sammanträde. 
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Bilaga 1, § 6 
Skriftlig reservation 
 

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun 

 

Socialdemokraterna vill att Mariestads kommun ska organiseras så effektivt som möjligt. Vi 
är inte emot att ändra om sättet att organisera verksamheten men vi anser att 
omorganisationen ska gå rätt till. Därför valde vi att i första hand yrka på återremiss på 
ärendet för att få så bra berett ärende som möjligt. När återremissyrkandet föll väljer vi 
därför att reservera oss mot beslutet.  
 
Detta är samma undermåliga handlingar som vi hade när vi återremitterade ärendet i 
december. En sådan viktig fråga får inte fattas beslut om lättvindigt. Det gäller att 
kommunens anställda får känna sig delaktiga och att vi vet vilka ekonomiska konsekvenser 
beslutet ger. 
 
Vi vill ha följande kompletteringar innan vi kan ta ställning till ett nytt sätt att organisera 
kommunen:  
- Ett organisationsschema på den nya organisationen.  
- En ordentlig risk och konsekvensanalys. 
- En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och hur den kommer 

att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten som biträdande 
kommundirektör innebär.  

- Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad kommer det bli 
för risker och konsekvenser framöver? Det är även viktigt att när och om ett 
moderbolag bildas ha stöd från kommunens nuvarande bolag.  

 

Ida Ekeroth Clausson (S) 
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