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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-11 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, kl 08:00-12:30 
 

Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Linnea Wall (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Sven-Inge Eriksson (KD), ordf. tekniska nämnden § 375 (via Skype) 
Erland Gustavsson (M), 1:e vice ordf. tekniska nämnden § 375 (via Skype) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 2:e vice ordf. tekniska nämnden  
§ 375 (via Skype) 
Nils Farken (S) ledamot tekniska nämnden § 375 (via Skype) 
 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 375-378 (via Skype) 
Michael Nordin, teknisk chef § 375 
Maria Henriksson, avd. chef Dacapo §§ 379-382(via Skype) 
Maria Appelgren, utbildningschef §§ 379-382 (via Skype) 
Harri Grekelä, folkhälsostrateg §§ 385-386 (via Skype) 
Åsa Alvner, sektorchef §§ 385-386 (via Skype) 
Karin Utbo, socialchef § 383 (via Skype) 
Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef §§ 387-390 (via Skype) 
Adam Johansson, planchef §§ 387-390 (via Skype) 
Erik Söderström, planarkitekt §§ 387-390 (via Skype) 
Erik Randén, exploateringschef §§ 391-393 (via Skype) 
Per Johansson, HR-chef § 384(via Skype) 
Lennart Holmberg, miljöstrateg § 395 (via Skype) 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 375-401 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Anslagsdatum 2020-11-12 Anslaget tas ner 2020-12-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
   
   
   

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-11 

Sida 3 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 375                                                   Dnr 2020/00076  

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
tekniska nämnden 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

samband med att kommunstyrelsen beslutade om sina sammanträdestider för år 2020 
beslutade styrelsen även om datum för dialogmöten mellan arbetsutskottet och 
tekniska nämndens presidium.  

Dialogmöten är inplanerade under 2020 på följande datum: 4 mars, 10 juni och 11 
november.  

 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

• Plan för skötsel av naturområden, röjning av sly m.m. Skötsel av infarterna 
till landsbygden.  

• Underhållsplaner statusrapport. 

• Uppföljning av arbete med mål och aktiviteter. 

• Investeringar 2020 och 2021. 

• Organisationsförändringar.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30       

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden (nämndsekr.) 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 376                                                   Dnr 2020/00424  

Finanspolicy för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny finanspolicy för Mariestads kommun 
och dess bolag.  

2. I och med ovanstående beslut upphör den tidigare finanspolicyn, som beslutades 
av kommunfullmäktige den 26 januari 2015-01-26 § 14, att gälla.    

 

Arbetsutskottets beslut 

Ekonomichefen medges att till kommunstyrelsens sammanträde göra nödvändiga 
redaktionella förändringar i underlaget om behov finns, i enlighet med vad som 
diskuterats på sammanträdet.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att förslag till 
infasningsstrategi och finanspolicy finns framtaget. 

Kommunstyrelsen gav ekonomichefen i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 
beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån 
koncernperspektivet (Ks § 73/20).  

För att införa en koncernbank krävs en finanspolicy som gäller för både för 
Mariestads kommun och dess bolag. Anledningen är att betrygga en lagenlig, effektiv 
och transparent hantering av kommunkoncernens finanser. Policyn anger vilka 
finansiella risker kommunkoncernen är exponerad mot, samt hur dessa risker ska 
begränsas. Syftet är vidare att fastlägga olika roller och ansvar inom organisationen.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Finanspolicy för Mariestads kommun och dess bolag       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Kommunchef) 
(Sektorchefer) 
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(Teknisk chef) 
(VänerEnergi AB, vd Rolf Åkesson) 
(Mariehus AB, vd Stefan Rånes) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 377                                                   Dnr 2019/00271  

Koncernbank för Mariestads kommun och dess bolag 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en koncernbank för Mariestads 
kommun och dess bolag från 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med finansrådet utveckla koncernbankens arbetssätt samt 
succesivt anpassa skuldportföljen till antagen finanspolicy. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt 
att omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 
2 300 000 000 kronor. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut om låneram 
för år 2021 (Kf § 73/20). 

4. Kommunfullmäktige beslutar att koncernbanken från 1 januari 2021, till 
befintliga villkor, övertar lån och derivat enligt nedan: 

• Mariehus AB och dess dotterbolags lån om 722 690 000 kr och 
derivat om 125 000 000 kr  

• VänerEnergi AB:s lån om 341 950 000 kr och derivat om  
155 000 000 kr. 

5. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina 
kommunala bolag för 2021:  

• Mariehus AB inklusive sina dotterbolag 820 000 000 kr 

• VänerEnergi AB  355 000 000 kr 

Med detta nya beslut om utlåningsramar återkallas de tidigare besluten om 
borgensramar: 

• Utökning av borgensram för Mariehus Fastigheter AB med 
anledning av omsättning av lån (Kf § 22/19). 

• Ansökan från VänerEnergi AB om kommunal borgen (Kf § 89/19).  

Kommunal borgen på befintliga lån fortsätter gälla till dessa refinansieras i 
koncernbanken. 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-11 

Sida 7 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag från och med 1 januari 2021. 

• Räntepåslag 2021 för VänerEnergi AB fastställs till 0,25 procent av 
bolagets nyttjade utlåningsram.  

• Räntepåslag 2021 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs 
till 0,59 procent av bolagets nyttjade utlåningsram. 

Samma räntepåslag gäller som borgensavgift på de befintliga lån som har 
kommunalborgen till dessa refinansieras i koncernbanken. 

7. Kommunfullmäktige beslutar om en administrativ avgift uppgående till  
0,05 procent av respektive bolagens nyttjade utlåningsram. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Ekonomichefen medges att till kommunstyrelsens sammanträde göra nödvändiga 
redaktionella förändringar i underlaget om behov finns, i enlighet med vad som 
diskuterats på sammanträdet.    

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade att Mariestads kommun ska införa en koncernbank 
med ikraftträdande den 1 januari 2021 under förutsättning att förslag till 
infasningsstrategi och finanspolicy finns framtaget. 

Kommunstyrelsen gav ekonomichefen i uppdrag att parallellt med ärendets fortsatta 
beredning ta fram förslag till infasningsstrategi och en ny finanspolicy utifrån 
koncernperspektivet (ks § 73/20).  

En av anledningarna till att införa koncernbank är att det från och med den 
1 januari 2019 beslutades om en ny redovisningslag (lag om kommunal bokföring 
och redovisning 2018:597). Lagändringens främsta syfte är att öka fokuseringen på 
koncernens ekonomiska förutsättningar både på lång och kort sikt. Vid en 
omvärldsbevakning av landets kommuner kan vi se en pågående trend att de 
ekonomiska förutsättningarna mer visas i koncernsammanställningar framför den 
enskilda kommunens ekonomiska utveckling. Därmed föreligger det ett tydligt 
intresse att också hantera finansieringsfrågor och hantering av finansiella risker i 
samarbete mellan kommunen och sina kommunala bolag. Vilket kan uppnås med en 
koncernbank. 

Syftet med att införa koncernbank är att samorganisera kommunkoncernens finanser 
i en koncernbank och då ge möjligheten att reducera totala finansieringskostnader för 
hela koncernen samt uppnå en operativ och strategisk mer optimerad 
skuldförvaltning.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11 (skrivelsen lämnas vid 
sammanträdet) 

Underlag till beslut om att införa koncernbank, 2020-11-05       

Protokollstutdrag kf § 60/20 

Protokollsutdrag kf § 73/20 

Protokollsutdrag kf § 45/20 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef) 
(Ekonomichef) 
(Sektorchefer) 
(Teknisk chef) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 378                                                   Dnr 2020/00319  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 9 686 000 
kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen. 

Finansieringen sker enligt följande: 

• År 2020. Investeringsbudgeten ökar med 4 700 000 kronor genom 
omföring av driftmedel från återbetalat förlagslån till andelar hos 
Kommuninvest 

• År 2022 Investeringsbudgeten tillförs 143 000 kronor 

• År 2023 Investeringsbudgeten tillförs 2 421 000 kronor 

• År 2024 Investeringsbudgeten tillförs 2 422 000 kronor 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om 
och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp 
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Mariestads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns 
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.        

Bakgrund 

Kommuninvest har sedan 2018 utrett behovet av kapital, kapitalisering och 
kapitalmål. Föreningsstämman beslutade 2020 om den framtida kapitaliseringen av 
Kommuninvest. Där framgår bland annat att kapitaliseringsperioden är fyra år, att 
nivån på insatskapitalet för alla medlemmar ska vara på en gemensam och enhetlig 
nivå och att insatskapitalet ökar från 900 kronor till 1 300 kronor per invånare från år 
2021 till 2024. 
 
Ett förlagslån hos Kommuninvest på 4 700 000 kronor har i samband med detta 
lösts och återbetalats till kommunen. Beloppet kan användas i kapitaliseringen och 
omföras för att redovisas som andelar i balansräkningen genom investeringsbudgeten 
2020. 
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Kommunen är i dag på en nivå motsvarande 900 kronor per invånare. 4 986 000 
kronor kvarstår till den nya högre nivån och detta finansieras genom 
investeringsbudgeten år 2022-2024.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26 

Separat information om kapitalisering 

Bilaga 1. Förslag missiv och beslutsformulering 

Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierat till: 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommuninvest ek. förening) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 379                                                   Dnr 2019/00079  

Information - Återrapportering uppdrag/projekt Dacapo 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Dacapo Mariestad arbetar med ett antal uppdrag/projekt som handlar om att 
utveckla de områden som redan i dagsläget framgår som tydliga och naturliga 
styrkeområden för kommunens Vision 2030. Det utgår främst från de lokala 
förutsättningarna. Syftet är att stärka Mariestad som kunskapscentrum kring hantverk 
med kulturvårdsprofil, och som en plattform och mötesplats för natur-, 
kulturarvsfrågor och hållbara samhällslösningar. Följande uppdrag och projekt drivs 
inom ramen för Dacapo-organisationen: 

• Uppdrag mellan Västra Götalandsregionen och Mariestads 
kommun/Dacapo, avtalet förlängs löpande med tre år om det inte sägs upp 
av någondera parten senast 12 månader före avtalstidens slut. 

• Rurban Planning Talks, tänkt att äga rum vartannat år. 

• Off Season Art Gardening, slutrapport juni 2021 

• Artifex, slutrapport april 2022  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Utbildningschefens och avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse,  
daterad 2020-10-26    

Pågående uppdrag och projekt inom Dacapo Mariestad    

 

Expedieras till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Avd. chef Dacapo Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 380                                                   Dnr 2017/00373  

Information - Avtal mellan Mariestads kommun och Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd angående Dacapo Mariestad, 
ny period 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Bakgrund 

Sedan januari 2018 har avtal träffats mellan Mariestads kommun och Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. Mariestads kommun åtar sig via Dacapo Mariestad 
att vara en nationell resurs för utbildning och platsutveckling inom hantverk och 
trädgård. I uppdraget mot kulturnämnden är nära samarbetspartners 
Hanverkslaboratoriet (Göteborgs universitet/Mariestad) och föreningen Svenska 
Trädgårdar i väst. Vidare ska Dacapo Mariestad i samverkan med Göteborgs 
universitet och Förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Västarvet) bidra till 
etableringen av ett Landskapsobservatorium Västra Götaland. Avtalet förlängs 
löpande med tre år om det inte sägs upp av någondera parten senast 12 månader före 
avtalstidens slut. 

Bidraget som utgår från kulturnämnden omfattar 165 000 kronor årligen. Mariestads 
kommun går in med egeninsatser i arbetstid motsvarande 5 timmar per vecka. 

Under perioden 2021-2023 planeras följande fokusområden för Dacapos 
verksamhet 

• Fortsatt samverkan med Landskapsobservatorium Västra Götaland 
(LOVG) 

Regional kulturplan Natur- och kulturarv och kulturmiljö: Att utveckla arbetssätt för att 
hantera strukturomvandlingens effekter i en region med både städer och landsbygd. 

Kommentar:  
LOVG stärker dialogen mellan olika aktörer i landskapet vilket ökar 
förutsättningarna för arbetet med att hantera strukturomvandlingen. 

• Arbete med hur de nya digitala teknikerna kan implementeras i olika 
verksamhetsområden. 

Regional kulturplan Natur- och kulturarv och kulturmiljö. Att ge fler möjlighet till att 
vara mer delaktiga i kulturmiljöfrågor. 

Kommentar:  
Genom utbildningsinsatser för användning av digitala tekniker bidrar Dacapo 
med tillgängliggörande av information och kunskapsspridning. 
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• Framtagning av nya YH-utbildningar kompetenshöjande kurser inom 
hantverk och hållbara näringar. 

Regional kulturplan Natur- och kulturarv och kulturmiljö: Att integrera kulturarvsfrågor 
i klimatanpassningsarbetet. 

Kommentar:  
Utbildningarna bidrar till att fler bär kunskapen om restaurering, återbruk och 
resurseffektivt användande av naturmaterial. 

• Framtagning och utveckling av föreläsningar och kurser inom slöjd 
och hantverk 

Regional kulturplan Slöjd och hantverk: Främja formgivning, slöjd och hantverk genom 
samverkan mellan utövare, intresseorganisation, företag och forskning samt genom att 
matcha hantverkskunnande med industrins och besöksnäringens behov. 

Kommentar:  
Öppna föreläsningar och kurser bidrar till att den kunskapsgenerering som 
sker inom Dacapoplattformen tillgängliggörs för allmänheten och stärker 
besöksmålet Mariestad – centrum för hantverk och trädgård.  

Samtliga fokusområden möter Mariestads vision 2030 genom målen: Mariestad 
Centrum för hantverkets akademi, Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk, 
Mariestad – internationellt modellområde och Mariestad – en naturlig mötesplats.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Utbildningschefens och Dacapochefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-21 

Avtal mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
angående Dacapo Mariestad 

Fokusområden för Dacapo Mariestad som nationell resurs inom platsutveckling, 
hantverk och trädgård för Västra Götalandsregionens kulturnämnd  

Återrapportering uppdrag VGR 2018-2019       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Avd. chef Dacapo Maria Henriksson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 381                                                   Dnr 2020/00404  

Information - Korta YH-utbildningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.       

Bakgrund 

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter 
till kompetensutveckling. De korta YH-utbildningarna riktar sig till dem som behöver 
förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, men även för att gå vidare till nya 
mer avancerade arbetsuppgifter. Samtidigt svarar de mot arbetslivets behov av 
fördjupad, breddad och förnyad kompetens.  

Vid framtagning av yrkeshögskoleutbildningar uppkommer ofta behovet av 
kompetensutveckling bland yrkesverksamma och deras intresse att ta del av korta 
och flexibla utbildningar. Möjligheten att knoppa av kurser/kurspaket finns både i 
redan beviljade utbildningar och de utbildningar Dacapo har ansökt om att få 
bedriva.  

Dacapo Mariestad önskar därmed gå vidare och undersöka möjligheten att ansöka 
om korta yh-utbildningar med koppling till respektive utbildningar:  

Beviljade utbildningar 

• Tandsköterska 

• Kulturmålare 

• Fönsterhantverkare 

• Crossmedia 
 

Ansökta utbildningar 

• Miljösamordnare- hållbara landskap och städer 

• Trädgårdsprojektör 

• Naturstensmurare - traditionell kallmurning  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Utbildningschefens och avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse,  
daterad 2020-10-14       
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Expedierat till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Avd. chef Dacapo Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 382                                                   Dnr 2020/00403  

Nya YH-ansökningar inför 2021 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att inriktningsområden är hantverk 
och hållbar omställning. 

2. En ny ansökan ska tas fram inom hantverk och en för Ingenjör- cirkulära 
affärsmodeller.        

Bakgrund 

Yrkeshögskoleutbildningar (framöver kallad yh-utbildningar) är viktiga för att stärka 
kunskapsutvecklingen området. Valet av utbildningar tar avstamp i Mariestads vision 
2030 att bli centrum för trädgårdens hantverk, ledande inom hantverkets akademi 
och ett internationellt modellområde.  

Dacapo Mariestad har som förslag att inför 2021 prioritera två nya 
ansökningsområden: 1) en YH-utbildning inom hantverk (exakt inriktning är ännu ej 
helt klart) framtagningen sker i samarbete med Hantverkslaboratoriet. 2) En yh-
utbildning inom hållbar omställning Ingenjör- cirkulära affärsmodeller. 

 
Valet av inriktningar är taget utifrån följande slutsatser: 

• Det är viktigt att följa Myndigheten för Yrkeshögskolans områdesanalyser. 
Med utgångspunkt från platsens förutsättningar ser Dacapo Mariestad 
möjligheter att i dagsläget möta behoven inom hantverk och det som handlar 
om hållbar omställning.  

• Det är ingen mening att söka för utbildningar inom likartade områden som 
redan är godkända inom myndigheten, de kommer inte att godkännas. När 
det uppstår behov inom den kategorin är det bättre att samverka med andra 
utbildningsaktörer som redan har inriktningen. 

 
Vad gäller hantverk erbjuder Dacapo Mariestad redan idag en unik infrastruktur med 
en akademisk miljö (kandidatprogram, en platsförlagd professur, forskning och 
Hantverkslaboratorium) med kompletterande YH-utbildningar av hög kvalitet. 
Branschen visar sig vara konjunkturokänslig och behovet av kompetens inom smala 
hantverksyrken verkar vara aldrig sinande. 

Vad gäller hållbar omställning är Myndigheten för yrkeshögskolans inriktning att 
fortsätta prioritera utbildningar inom exempelvis materialteknik, konstruktion, 
design, underhåll och serviceteknik som främjar industrins digitalisering och 
utveckling mot cirkulära affärsmodeller. Områden som går under kommunens största 
utvecklingsprojekts tak Electri Village. 
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Utöver detta kommer eventuella omsök att göras på de ansökningar som inte 
godkändes och skickades in till Myndigheten för yrkeshögskolan hösten 2020. I årets 
ansökningsomgång hos Myndigheten för yrkeshögskolan ligger fem ansökningar: 
Producent för crossmedia-produktioner (omsök), Trädgårdsprojektör (ny), 
Naturstensmurare - traditionell kallmurning (ny), Miljösamordnare- hållbara städer 
och landskap (ny) samt B2B-säljare i samarbete med Plushögskolan AB (ny). 

Dacapo Mariestad erbjuder i dagsläget 81 platser inom yh-utbildningar: Kulturmålare, 
Fönsterhantverkare, Projektledare för Crossmedia samt Tandsköterskeutbildningen.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Utbildningschefens och avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse, daterad  
2020-10-14 

Behovsanalys yrkeshögskoleansökningar, Ingenjör- cirkulära affärsmodeller       

 

Expedieras till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Avd. chef Dacapo Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 383                                                   Dnr 2020/00379  

Gemensamt färdtjänstreglemente för Skaraborg  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige att anta det föreslagna reglementet att gälla från och med den 1 
januari 2021.      

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har ett gemensamt reglemente för färdtjänsten. Dagens 
prissättningsmodell bygger på Västtrafiks baspris och zoner. Den allmänna 
kollektivtrafiken får nya zoner och taxor den 4 november 2020. Det innebär att 
kommunerna behöver revidera sina färdtjänstreglementen.  

Under 2019 och 2020 har en arbetsgrupp med handläggare/tjänstemän i Skaraborgs 
kommuner arbetat fram ett förslag till nytt färdtjänstreglemente för Skaraborg. 
Skaraborgs kommunalförbund har varit sammankallande. Skaraborgs direktion/DKR 
(delregionalt kollektivtrafikråd) lämnade ett förslag till nytt färdtjänstreglemente den 
8 maj 2020.  

Beslut om antagande av gemensamt färdtjänstreglemente behöver tas i respektive 
kommun. Det behöver ske innan den 1 december 2020, för att de nya taxorna ska 
kunna införas vid årsskiftet 2020/2021.  

Vid antagande av reglementet kommer dokumentet i beslutsunderlaget att utgöra det 
faktiska dokumentet med det undantag att Mariestads kommuns logga kommer att 
läggas in i sidhuvudet.   

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att återremittera förslaget till Skaraborgs 
kommunalförbund, så att ett nytt förslag med lägre egenavgifter för längre resor 
kan tas fram. 
 
Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 
 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först yrkandet om återremiss under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter Anders Karlssons (C) 
tillstyrkande till liggande förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) yrkande.       

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Protokollsutdrag sn § 111/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 

Information från Skaraborgs Kommunalförbunds direktion, daterat 2020-06-22 

Förslag till gemensamt färdtjänstreglemente      

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo)  
(Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg)  
(Enhetschef Agneta Rönnkvist)   
(Skaraborgs kommunalförbund) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 384                                                   Dnr 2018/00034  

Bemanningsenhetens framtida utveckling 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att om socialnämndens projekt genomförs 
behöver följande beslut tas som konsekvens: 

• Socialnämnden övertar bemanningsenhetens uppdrag även i de delar som 
inte avser tillsättandet av intermittenta anställningar.   

• Uppdras åt HR-chef att lägga ner bemanningsenheten, slutfört senast  
2021-06-30. 

• Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens kostnadsansvar kvarstår 
till dess enheten är nedlagd, dock längst till och med 2021-09-30. 

• Socialnämnden från senast 2021-07-01 ansvarar för tillsättandet av 
intermittenta anställningar inom sin verksamhet, samt ansvarar för de behov 
som barn- och utbildningsnämnden kan komma att ge uttryck för.    

 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.    

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade den 24 mars 2020 att sektor stöd och omsorg, ska upphöra 
med att köpa tjänst från bemanningsenheten som en konsekvens av heltidsresan och 
gav sektorschefen i uppdrag att lägga ner enheten.  

Enligt den utredning som sektorschefen gjort anges följande: ”målet, även om det 
kommer att vara mycket svårt att uppnå, att vi endast ska ha heltids- och 
tillsvidareanställd personal (självklart tillämpande de regler som gäller för partiell 
tjänstledighet) som generar tillräckligt med resurspass så att vi inte behöver ha några 
timanställda alls. Detta skulle gynna både våra brukare då det ger hög kontinuitet 
men också vara en arbetsmiljöfråga då alla då får en förutsägbar arbetstid. I det läget 
behöver vi inte ha någon funktion som ringer in personal utan endast ett fiffigt sätt 
att fördela rätt resurspass till rätt arbetsställe.”  

I vilken mån sektor utbildning har för avsikt att fortsätta använda 
bemanningsenheten för tillsättning av vikarier inom förskoleverksamheten är oklart. 
Sektorchefen för sektor utbildning har uttalat att man inte har för avsikt att ”stå i 
vägen” för den väg som sektor stöd och omsorg valt ovan. Om 
förskoleverksamheten vill fortsätta använda bemanningsenheten behöver sektor 
utbildnings medfinansiering av bokningssystemet öka för att täcka de fasta kostnader 
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som kommunen har för systemet på grund av att stöd och omsorgs medfinansiering 
upphör med ändrad vikariehantering. 

Beskrivning av bemanningsenhetens organisation och uppdrag idag 

Bemanningsenheten är uppbyggd kring olika områden som bemannas av sex stycken 
bemanningsassistenter, en bemanningsassistent som huvudsakligen arbetar med 
rekrytering men som även täcker upp på de olika områdena vid frånvaro samt en 
enhetschef. Även ett resursteam med flexibla undersköterskor hör till 
bemanningsenheten. Bemanningsassistenterna arbetar i huvudsak gentemot sitt 
område och stöttar ”sina” chefer, men vid frånvaro och arbetstoppar så hjälps alla åt 
över gränserna och är möjligt då vi sitter gemensamt vilket minskar sårbarheten.  

 

Uppdelning områdesvis 

Område 1:  
Kolarbacken 2 avd, Alen 2 avd, södra hemvårdens 4 hemvårdsgrupper, nattpatrullen, 
Myran 4 avd, socialpsykiatrin Mariehöjd, Krontorp samt Ringvägen 1 a och 1 c. 

Område 2:  
Centrum hv 4 hemvårdsgrupper, Lugnås hv, Ullervads hv, Ullerås 5 avd, inköpsavd, 
Ifo Gnejsvägen, Sandbäcksvägen, Ringvägen 1 B. 

Område 3:  
Hassle/Torsö hv, Lyrestad/Sjötorp hv, Björkgården 1,2,3, Norra hemvården 4 
hemvårdsgrupper, Fredslund 5 avd. 

Område 4:  
Mariegärde 6 avd, LSS gruppbostäder Akaciastigen 32:1 och 32:2, Mariegärdesväg 5 
och 9. Glimmervägen, Tranvägen, Spolvägen, Skeppsvägen, Hagabergsvägen, 
Gräshoppan, Bergsgatan, John Hedins väg samt Kilkestensvägen. 

Område 5:  
LSS Klockarbolet, Personliga assistenter 17 st arbetsgrupper, Daglig verksamhet 
Ankaret 11 grupper, Dagverksamhet Solglimten, Ljuspunkten, Lyckan, Skogshyddan. 

Område 6:  
18 olika förskolor med mellan 2 och 8 avdelningar på varje. 

 

För att lösa den frånvaro som uppstår i de olika verksamheterna hjälps alla åt och 
ofta flyttas personal, främst resursteamet som kan jobba på många ställen och ibland  
tom jobbar på flera ställen samma dag. Exempelvis kan en frånvaro som personlig 
assistent i område 5 lösas genom de flyttar en ”resursare” från en arbetsplats i 
område 2, dit de i stället flyttar en vikarie från en annan arbetsplats som de löser med 
en tredje vikarie som jobbar där. Detta är endast möjligt då verksamheten har en 
helhetssyn enbart tack vare att de har överblick i flera områden. Timvikarierna har 
oftast 2-3 olika arbetsställen de är upplärda och kan arbeta med att utveckla sin 
kompetensprofil. Speciellt under våren och sommaren med hög sjukfrånvaro pga. 
Pandemin var det mycket omflyttningar för att kunna lösa så mycket frånvaro som 
möjligt i väntan på provsvar samt hålla ordning på vilka som kunde jobba efter att de 
fått negativa svar. 
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Bemanningsenheten bokar introduktion där vikarien ska arbeta, delegerings- och 
hygienutbildning samt utbildning i förflyttning. De ser till att sekretess, 
belastningsregister och anställningsavtal lämnas in och dokumenteras. Enheten har 
en överblick var det behövs vikarier samt vilka vikarier som har utrymme att jobba 
mer och som kan få/behöver ett arbetsställe till. De följer upp hur vikarierna 
fungerar och de som inte sköter sig avslutas. Man har även koll på sjukskrivningar 
och sjukintyg, har kontakter med lönekontoret, ger referenser till enhetschefer som 
vill anställa på månadslön. 

Bemanningsenheten har kunskap om LAS och arbetstidslagen och ser till att 
bokningar följer det regelverk som finns när det gäller detta. Den nära kopplingen till 
HR gör att vi kan upprätthålla kompetens i lag- och avtalsfrågor t ex övertid vilket vi 
ofta bistår verksamheterna med. Att vi är en central enhet gör att anställningarna 
hanteras likvärdigt och att personalpolitiska riktlinjer följs. 

Bemanningsenheten har ett nära samarbete med Maria Nova angående praktikplatser, 
speciellt inför sommaren samt samarbete med vuxenutbildningen där de försöker 
uppmuntra vikarierna att läsa omvårdnadsutbildning så de har möjlighet att få en 
anställning innan de närmar sig konvertering. Enheten anställer även dem med 
tillfälliga arbetstillstånd och hanterar det regelverket.  

Rekrytering 

Bemanningsenheten har en strukturerad rekrytering där de arbetar utifrån framtagna 
riktlinjer. Alla ansökningar går genom rekryteringssystemet Visma Recruit vilket 
säkrar diarieföringen av ansökningshandlingarna. Enheten tar referenser på alla som 
anställs, de tilltänkta vikarierna intervjuas och får svara på frågor både skriftligt och 
muntligt i de fall det finns behov av att kontrollera kunskapsnivån i svenska språket 
samt arbetets krav. Utifrån vad som framkommer under intervjun samt var det för 
tillfället är störst behov kan enheten bestämma i vilken verksamhet vikarien skulle 
kunna var lämplig att jobba. När de jobbat på ett arbetsställe ett tag och detta 
fungerat lägger Bemanningsenheten vid behov till flera ställen. 

Nyanställda får ett informationspaket där de får information om vad arbetsgivaren 
kräver av dem avseende bland annat hygien, sekretess, gåvor, Lex Maria, Lex Sarah 
och Lex Maja samt värdegrund. De får veta hur de ska göra vid eventuell frånvaro 
hur de får sina arbetstider, hur de kan ändra dessa samt godkänner dem i 
kommunens system. 

Inför sommaren intensifieras rekryteringsarbetet och bemanningsenheten ser till att 
alla vikarier får sina schema i WinLas, så att lönerna kan tankas till lönekontoret då 
det inte skall vara några tidrapporter i papper. I juli 2019 avlönade enheten cirka 440 
vikarier, i november samma år 247 stycken inom stöd och omsorg samt 61 stycken i 
förskolan. För 2020 var motsvarande siffra för sommaren 449 vikarier. 
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Resursteamet 

Resursteamet består av erfarna flexibla undersköterskor som arbetar inom flera olika 
områden inom hemvård, SÄBO, LSS och personlig assistans. Tidigare hade enheten 
27 årstjänster fördelade på 31 personer men detta har HR-chef på grund av 
besparingen minskat ner nu i hösten 2020 till 17,5 årstjänst då de valt att gå vidare till 
andra verksamheter. Några är lediga för andra uppdrag, vilket innebär att det i 
dagsläget arbetar undersköterskor motsvarande 14,85 årstjänster i resursteamet. Detta 
medför lägre kostnad men även minskad flexibilitet och kompetens då ”resursarna” 
är anpassningsbara både vad gäller arbetstid och arbetsplatser. 

Bemanningsenhetens enhetschef, har utöver vanliga chefsuppgifter och daglig drift, 
till uppgift att anställa alla vikarier och se till att de lönesätts korrekt utifrån 
kompetens och erfarenhet, oavsett var de ska jobba samt skriver anställningsbeslut. 
Enhetschefen anställer och samordnar långtidspoolen samt dem som konverteras. 
Enhetschefen administrerar även den så kallade ”flytande tiden” som gör att 
personalen inom sektor stöd och omsorg kan öka sina sysselsättningsgrader. 
Enhetschefen har kontakt med Migrationsverket vid anställningar av utlandsfödda 
samt med Lönekontoret då bemanningsenheten har en stor personalgrupp. 
Systemförvaltning för WinLas ingår också i uppdraget som chef över bemanningen, 
vilket gynnar alla chefer i kommunen. Även filöverföringen för alla löner i Medvind 
för månadsanställda inom stöd och omsorg samt vikarierna i WinLas administreras 
centralt av chef. 

Tidigare har det funnits ett politiskt beslut om att bemanningsenheten ska ha en 
central placering i organisationen, under HR-enheten. Fråga om behovet av en  
centraliserad bemanningsenhet har lyfts vid olika tillfällen och det är oklart var 
bemanningsfrågan löses mest effektivt.   

Troliga konsekvenser av socialnämndens beslut 2020-03-24 

Under våren och sommaren har en projektgrupp utsedd av socialchefen arbetat med 
att hitta en IT-lösning där så stor del som möjligt av tillsättandet av så kallad 
intermittent personal ska ske med automatik. Undertecknad samt enhetschefen för 
Bemanningsenheten fick den 9 september 2020  ta del av hur gruppens arbete 
fortskridit. Enligt information från mötet finns möjlighet till viss automatisering, 
dock inte fullt ut och en viss mån av handpåläggning i vikarietillsättningen kommer 
att krävas. Vem som ska hantera denna handpåläggning angavs inte.  

Sektorschefen lyfter fram ett behov av en centraliserad rekrytering av baspersonal till 
sektorns verksamheter (2 personer) samt ett behov av att centralt arbeta med 
schemaläggning (1 person). Det framgår dock inte tydligt om detta är arbetsuppgifter 
man har för avsikt att hantera inom sin egen verksamhet eller om man förväntar sig 
att det som eventuellt återstår av bemanningsenheten ska hantera detta. Om 
önskemålet är att bemanningsenheten i omarbetad form och storlek ska tillhandahålla 
dessa tjänster, är det också oklart om de besparingar som man från sektor stöd och 
omsorgs sida angivit medger en bemanning av enheten som är rimlig utifrån ett 
arbetsmiljömässigt perspektiv, då främst med tanke på arbetsbelastning. 
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Den direkta konsekvensen av socialnämndens beslut rörande bemanningsenheten, 
som organisatoriskt inte ligger under sektor stöd och omsorg utan under sektor 
ledning, är att det saknas skäl att ha kvar bemanningsenheten, i vart fall inte med den 
inriktning och omfattning den har idag.  

I samband med att socialchefens uppdrag blev känt, gjordes en risk- och 
konsekvensanalys som beskriver riskerna med en nedläggning av enheten. Denna är 
bilagd tjänsteskrivelsen. Sammantaget är de risker som analysen främst lyfter fram 
sådana som är hänförliga till personalrörlighet och hanteringen av tjänster utifrån ett 
LAS-perspektiv. 

Om sektor stöd och omsorgs uppdrag till fullo innebär att bemanningsenheten ska 
läggas med, innebär detta i sin tur att enhetschefen, de sju bemanningsassistenterna 
samt medarbetarna i Resursteamet kommer att behöva sägas upp i den mån 
omplaceringar inte är möjliga.  

Vidare måste det system som bemanningsenheten ansvarar för, WinLas Bokning 
hanteras. Systemet används idag för att administrera vikarier inom sektor stöd och 
omsorg, förskolan samt grundskolan. Kostnaden mellan dessa fördelas utifrån 
vikariemängd.  

Den praktiska hanteringen vid en eventuell nedläggning/neddragning 

Skulle socialnämndens beslut innebära att behovet av bemanningsenheten inte längre 
finns, helt eller delvis, bör snarast fastställas om de tjänster sektorn säger sig ha 
behov av är tänkta att lösas inom den egna verksamheten eller inte. Om så inte är 
fallet, måste den formella processen kring avslut av tjänster påbörjas snarast.   

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att bemanningsenheten ska vara kvar i sin nuvarande 
form. Ekeroth Clausson (S) yrkar att arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag 
att införliva all kommunens vikarieverksamhet under Bemanningsenheten. Digitala 
lösningar får med fördel användas. 

 

Henrik Karlsson (M) tillstyrker liggande förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Henrik Karlsons (M) yrkande om 
tillstyrkande till liggande förslag.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 20020-10-28  

Risk- och konsekvensbedömning      
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Expedieras till: 
HR-chef 
Enhetschef bemanningsenheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 385                                                   Dnr 2020/00339  

Reviderad strategi för förebyggande arbete mot alkohol, 
narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2020-2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om reviderad ANDT-strategi för 2020-2021.   

 

Arbetsutskottets beslut 

Inför beslut i kommunstyrelsen ska strategin kompletteras med skrivning om att 
enskild enhet har skyldighet att anmäla när ett brott uppstår, samt att göra 
orosanmälningar vid vetskap om att barn far illa. Varje enskild anställd har skyldig att 
se till att verksamheten anmäler.  

Justering ska också göras i strategin där det gäller socialnämndens uppdrag vad gäller 
tillsynsärenden för att överensstämma med kommande beslut om förändrat 
ansvarsområde.   

Bakgrund 

Kommunens nuvarande ANDT-strategi för 2016-2019 har reviderats för att ligga i 
fas med regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och 
tobakspolitik för perioden 2016-2020. Revideringen innebär en justering till 
nuvarande sex mål för ANDT –strategin mot tidigare sju mål. 

Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 
dopnings- och tobakspolitiken. Strategin förnyades för 2016-2020 men fortsätter 
med samlade mål och inriktningar för hur samhällets insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp.  

Det övergripande målet är ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. 

 

Målet innebär: 

• Nolltolerans mot narkotika och dopning 

• Att minska tobaksbruk 

• Att förhindra att minderåriga börjar använda tobak 

• Att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska 
konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor 
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Strategin utgår från följande sex mål: 

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt 
bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska successivt minska. 

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska 
utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalitet. 

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på 
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller 
tobak ska minska. 

6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020 

Strategi för förebyggande arbete mot ANDT 2016-2019 

Strategi för förebyggande arbete mot ANDT Reviderat 

Protokollsutdrag folkhälsorådet § 17/20       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Länsstyrelsen) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Folkhälsostrateg Harri Grekelä) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 386                                                   Dnr 2020/00395  

Handlingsplan för suicidprevention 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen om en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention enligt VästKoms förslag.       

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbunds direktion har den 11 september 2020 beslutat 
rekommendera kommuner om Handlingsplan Suicidprevention enligt förslag från 
VästKoms styrelse. Handlingsplanens syfte är att med suicidpreventiva åtgärder 
minska antalet suicid och suicidförsök. 

En vanlig dag tar fyra människor sitt liv i Sverige. Det är sex gånger fler än antalet 
som dör i trafiken eller tjugo gånger fler än offren för mord och dråp. För varje 
suicid visar forskning att det är 10 som gjort ett allvarligt försök, 100 som planerat 
och 1 000 som tänkt tanken på att begå självmord. Suicid är den vanligaste 
dödsorsaken för män mellan 15-44 år och nästan 14 procent av befolkningen uppger 
att de har haft suicidtankar. 

I Västra Götaland inträffar i genomsnitt cirka 241 suicid varje år (2009-2018) och 
uppskattningsvis görs 2 000 suicidförsök. I Mariestad inträffar i genomsnitt 5,7 suicid 
varje år (2009-2018).   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Tjänsteskrivelse handlingsplan för suicidprevention Mariestad 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Statistiskt underlag suicid 

Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund § 85/20 

Handlingsplan för suicidprevention - Användarmanual       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Folkhälsostrateg Harri Grekelä) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Sektorchef Åsa Alvner) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 387                                                   Dnr 2020/00108  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för 
Katrineforsområdet i Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för Katrineforsområdet i 
Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun.    

Arbetsutskottets beslut 

Det noteras att då ärendet behöver hanteras skyndsamt och tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige redan i november, måste ärendet hanteras på kommunstyrelsens 
sammanträde redan på måndag den 16 november 2020.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, om uppdrag att 
ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 
Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation som 
Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat 
för risken till översvämning, olyckor med mera.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Risk 

PM Buller 

Granskningsutlåtande       
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 388                                                   Dnr 2020/00079  

Beslut om antagande: Ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad, Mariestad centralort, 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av detaljplan för södra delen av 
Katrinefors industriområde i Mariestad, Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Det noteras att då ärendet behöver hanteras skyndsamt och tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige redan i november, måste ärendet hanteras på kommunstyrelsens 
sammanträde redan på måndag den 16 november 2020.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 5, om uppdrag att 
ändra detaljplanen för fastigheterna Gärdet 4:2 och Katrinefors 1:1 i Mariestad. 
Bakgrunden och behovet av planändring utgörs av den om- och tillbyggnation som 
Metsä Tissue planerar för på Katrinefors bruk. 

Förslag till ändring av detaljplan har varit föremål för samråd och granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). De synpunkter som inkommit 
under granskningstiden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Till antagandehandlingen har förtydliganden gjorts bland annat 
för risken till översvämning med mera.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

PM Illustrationer 

PM Skyfall 

PM Buller 

Granskningsutlåtande       
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 389                                                   Dnr 2019/00489  

Beslut om återtagande av uppdrag program för Muggebo - 
Sandbäcken 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återta uppdrag om program för 
Muggebo – Sandbäcken.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2020, § 4, att ge 
planenheten i uppdrag att ta fram förslag till program för Muggebo – Sandbäcken. 
Området är utpekat i kommunens översiktsplan för utveckling av 
verksamheter/industri.   

Planenhetens har startat arbetet med att undersöka planeringsförutsättningar och den 
planerade utvecklingens påverkan på miljön. Planenhetens bedömning är att 
påverkan och omfattningen inte är så stor som först befarades varför ett uppdrag om 
program föreslogs. Planenhetens bedömning är att ett detaljplanearbete istället kan 
genomföras för ett programarbete och att uppdrag om program återtas och ersätts 
med uppdrag att ta fram en detaljplan för området.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-27 

Protokollsutdrag ksau § 4/20       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 390                                                   Dnr 2020/00415  

Beslut om uppdrag: Detaljplan för Sandbäcken 1:1 m.fl., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om uppdrag för detaljplan för Sandbäcken 
1:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun       

Bakgrund 

I Översiktsplan 2030 är markområdet vid fastigheten Sandbäcken 1:1 med omnejd 
utpekat för utveckling av nya verksamheter. Området benämns i översiktsplanen som 
”Sandbäcken Norra”. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, § 4, om uppdra att ta fram förslag 
till program för Muggebo – Sandbäcken. Planenheten har föreslagit 
kommunstyrelsen att återta uppdraget och föreslår istället att en detaljplan tas fram 
för området.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Planchefen tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Översiktsplan 2030 

Karta över preliminärt planområde detaljplan för Sandbäcken 1:1 m.fl.       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 391                                                   Dnr 2020/00412  

Igångsättningstillstånd för terminaletablering Sandbäcken 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för byggväg samt 
förberedelser för godsterminal i Sandbäcken. 

2. Kostnaden för första etappen om 800 000 kronor tas ur ramen för projekt 1064 
Exploateringsprojekt Metsä.        

Bakgrund 

I samband med att Metsä Tissue expanderar har en ersättningstomt för 
terminalverksamhet i Karlslundsområdet tagits fram. Området ligger inom 
detaljplaneområdet för Sandbäcken - Muggebo. Detaljplanearbetet som pågått en tid 
bedöms pågå drygt ett år innan den kan antas.  
 
Under november tas beslut om tomtförsäljning samt bygglov för den planerade 
terminalen. Innan byggstart för terminalen behöver avverkning av terminalområdet 
ske samt en 400 meter lång väg till området anläggas. 

Byggvägen till området placeras i sträckningen för den lokalväg som planeras genom 
området. Vägen anläggs stegvis, till att börja med 3,5 meter bredd. Sträckningen kan 
sedan kompletteras med infrastruktur för VA, El, fiber etc.  
 
Vägen på sträckningen bedöms kosta cirka 4 000 kronor per meter utbyggd till 7 
meters bredd då marken bedöms ha bra bärighet. Totalt 1 600 000 kronor.  
I byggvägsskedet behövs 800 000 kronor.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 392                                                   Dnr 2020/00408  

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av sortergård 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för utbyggnad av 
sortergård norr om Bångahagens avfallsanläggning.  

2. Kostnaden för första etappen om 500 tkr tas ur ramen för projekt 1064 
Exploateringsprojekt Metsä.        

Bakgrund 

I samband med att Metsä Tissue expanderar har ersättningstomter på redan planlagd 
industrimark tagits fram. En konsekvens av detta är att verksamhet teknik saknar 
utrymme för materialåteranvändning. På östra sidan Förrådsgatan direkt norr om 
Marieforsleden där två nya industritomter skapats har ytorna under många år använts 
för materialhantering. I detaljplanen för Bångahagen finns ytor avsatta för ändamålet. 
Det aktuella området ligger direkt norr om Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) 
verksamhetsområde och öster om Räddningstjänsten övningsfält. Området kan 
expandera åt öster succesivt.  

Första etappen omfattar 6 - 10 000 m2 och är kostnadsbedömt till 500 000 kronor. 
Denna etapp samt ytterligare etapper bedöms till stor del kunna finansieras av stora 
som små projekt som drar nytta av möjligheten till mellanupplag och 
materialåtervinning. En skogsridå mot bebyggelse i norr kompletteras med bullervall. 
Byggstart inleds snarast efter beslut.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-25       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Projektledare Johan Bengtsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 393                                                   Dnr 2018/00408  

Framtagande av modell för vätgaslagring av egenproducerad 
solel 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättad offert om 290 000 kronor. 

2. Kostnad tas från exploateringsprojekt ram, projekt 1010.       

Bakgrund 

För att stärka Mariestad som etableringsort för bostads- och industriprojekt så är det 
angeläget att skapa förutsättningar för att enskilda etableringar ska kunna koppla på 
sig en vätgaslösning. Flera aktörer har också visat intresse för detta. En sådan lösning 
gör det möjligt för de enskilda projekten att bli ”grönare” och att skapa 
förutsättningar för attraktivitet för investerare. 

I dagsläget hindras handel av el över fastighetsgräns i lagstiftningen. Detta skapar 
behov av egen energilagring inom den egna fastigheten, vilket genererar tunga 
investeringsbehov och liten möjlighet till skalfördelar. Genom att skapa möjlighet att 
lagra energi på annan fastighet så ges möjlighet att hitta synergier i privata 
anläggningar, men även kommunens egen vätgas/solcellsanläggning. Att kunna 
använda kommunens anläggning för att ta fram vätgas och leverera tillbaka till 
slutkonsument skapar möjligheter att få ner produktionskostnaden per volym vätgas 
och att få in en extern kostnadstäckning på befintliga anläggningar. 

Allt detta sammantaget gör att kommunen höjer sin attraktionskraft till externa 
investerare samtidigt som kommunen kan ha potential att minska egna årliga 
driftkostnader.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Offert daterad 2020-10-26       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonom Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 394                                                   Dnr 2020/00387  

Flytt av ansvar gällande kommunens uppgifter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ansvar och 
uppdrag enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter avseende tillstånd flyttas från socialnämnden till miljö- 
och byggnadsnämnden. 
 
Förändringen i uppgiftsfördelningen ska gälla från och med 1 
januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, men anledning av ovanstående, 
om följande revidering i socialnämndens reglemente: 
 
Punkt nr 4 ”Fullgöra kommunens uppgifter avseende alkohol- och 
tobakslagen avseende tillstånd (ej tillsyn av rökfria lokaler som åligger miljö- 
och byggnadsnämnden” i reglementets § 1 utgår. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av ovanstående, 
om följande revidering i miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente:  
 
§ 7 i reglementet ska ha följande lydelse: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730).  

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för 
kommunens samtliga uppgifter för tillstånd, tillsyn och prövning 
enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden tar likalydande beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Det noteras att miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden kompletterar med 
sina respektive nämndsbeslut inför hantering i kommunstyrelsen och beslut i 
kommunfullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder den 17 november 
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och socialnämnden den 24 november. Det vill säga först efter att arbetsutskottet 
hanterat ärendet.   

 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 maj 2019, § 39, om taxor 
för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter som då gällde avtal med Lidköpings kommun och dess tillståndsenhet i 
samverkan (TIS). För det fall att Lidköpings kommun inte accepterade taxenivåerna 
beslutade kommunfullmäktige att handläggningen av försäljningstillstånd för tobak 
skulle hanteras i egen regi med de föreslagna taxorna. Fullmäktige ställde sig även 
positiv till möjligheten att se över alkoholkontroller i egen regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 oktober 2020, § 350, kommunchefen i 
uppdrag att föreslå en ny organisation för kommunens uppgifter enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen (2010:1622) samt Lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Inriktningen är att miljö- och 
byggnadsnämnden ska ansvara för ovan nämnda uppgifter. 

Kommunchefen har överlåtit uppdraget till samhällsbyggnadschefen. 

Kommunens uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) är 
delade mellan miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden svarar för tillsyn av rökfria miljöer, medan socialnämnden sedan 
den 1 januari 2020 handhar frågor om tillstånd för försäljning av tobak. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622). 
Uppgifterna omfattar ansökningar om tillstånd för servering av alkohol samt anmälan 
om försäljning av folköl. Miljö- och byggnadsnämnden är i dessa ärenden 
remissinstans och ska bland annat yttra sig om lokalernas lämplighet. 

Sektor samhällsbyggnad anser att det finns flera fördelar med att samla kommunens 
uppgifter enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollagen 
(2010:1622) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) i en och 
samma organisation. Förslaget ligger i linje med kommunens strävan att förenkla för 
näringsidkare. Den som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel behöver då till 
exempel bara ha en kontakt med kommunen. Genom att miljö- och 
byggnadsnämnden får ansvaret för nämnda uppgifter erhålls en naturlig samordning 
med kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och hälsoskyddet. Det 
innebär också att ärendehanteringen effektiviseras eftersom det inte behövs några 
interna remisser. En gemensam organisation för nämnda uppgifter innebär vidare 
bättre möjlighet till kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning samtidigt som 
organisationens sårbarhet vid oplanerad frånvaro minskar.  

De uppgifter som föreslås flyttas från socialnämnden till miljö- och 
byggnadsnämnden är i huvudsak finansierade via avgifter och föranleder därför ingen 
överföring av budgetmedel mellan nämnderna. För att fullgöra tillkommande 
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uppgifter enligt Alkohollagen, vilka tidigare utförts av personal från Lidköpings 
kommun, kommer en tjänsteperson att anställas inom verksamhet miljö- och bygg.  

Sektor stöd och omsorgs ledningsfunktion har ställt sig positivt till att nämndens 
uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1622) och tillstånd enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) flyttas till miljö- och byggnadsnämnden. Även miljö- 
och byggnads ledningsfunktion har uttalat sig i ärendet och ser fördelar med att 
ansvaret flyttas till den egna nämnden då samordningen blir enklare och effektivare 
då samtliga uppdrag inom området ligger hos en och samma nämnd.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ansvaret för serveringstillstånd inte ska flyttas från 
socialnämnden. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) yrkande. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 39/19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 350/20 

Protokollsutdrag socialnämnden § XX /20 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden  § XX /20       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Miljö- och byggnadsnämnden (mbn@mariestad.se)) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark)  
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
 

mailto:mbn@mariestad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 395                                                   Dnr 2020/00253  

Klimatlöften 2021 för Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande klimatlöften 2021: 

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 

• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar. 

• Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 

• Vi producerar egen solel. 

• Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde komplettera 
med ytterligare relevanta klimatlöften.      

Bakgrund 

Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. 

MTG styrgrupp beslutade den 26 augusti 2020 att kommuncheferna får i uppdrag att 
i samråd med MTG:s miljöstrateg samordna förslagen till MTG-kommunernas svar 
på vilka åtgärder som ska genomföras i respektive kommun. 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2020 till 
klimat2030@vgregion.se. 

 

Förslag på Mariestads kommuns klimatlöften 2021   

Alternativ 8: Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter: 

Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter 
av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

 

mailto:klimat2030@vgregion.se
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Alternativ 9: Vi analysera inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar: 

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 

 

Alternativ 14: Vi gör investeringar för energieffektiviseringar: 

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler. 

 

Alternativ 16: Vi producerar egen solel: 

Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en solcellspark. 

 

Alternativ 20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat: 

Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet 
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och 
skynda på omställningen.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-30 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöstrategen, daterad 2020-10-21 

Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och Regionstyrelsens ordförande 
Johnny Magnusson 2020-06-10 

Beskrivning av satsningen Kommunernas klimatlöften 

Beskrivning av 20 alternativa förslag till klimatlöften.        

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Miljöstrateg Lennart Holmberg) 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Västra Götalandsregionen klimat2030@vgregion.se) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 396                                                   Dnr 2020/00423  

Gemensam avtalsnämnd för MTG-kommunerna 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal för bildande för 
avtalsnämnd. Mariestad, Töreboda, Gullspång (MTG). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för den gemensamma 
avtalsnämnden.  

3. Följande samverkansavtal överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden: 
Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning för MTG kommunerna.  
(kf § 106/20).  

Bakgrund 

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har kommit överens om att 
inrätta en gemensam nämnd för avtalssamverkan. Nämnden bildas med stöd i 
kommunallagen 3 kap. 9 § kommunallagen (2017:725), KL. Utöver vad som följer av 
lag regleras nämndens verksamhet av ett reglemente samt av ett samarbetsavtal för 
den gemensamma nämnden, upprättat mellan medlemskommunerna. Detta 
samarbetsavtal utgör överenskommelse i enlighet med 9 kap. 22 § KL.  

Genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamlingar kan befintliga 
samverkansavtal överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 
Kommunfullmäktige tog den 26 oktober 2020, § 106, beslut om samverkansavtal för 
den MTG-gemensamma ekonomiavdelningen. 

Mariestads kommun föreslås bli värdkommun och den gemensamma nämnden då 
ingå i Mariestad kommuns organisation.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Samverkansavtal för avtalsnämnden, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG) 

Reglemente för avtalsnämnd, Mariestad Töreboda Gullspång (MTG)  

Anteckningar från MTG styrgrupp 2020-10-27      

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Administrativ chef Malin Eriksson) 
(Töreboda kommun) 
(Gullspångs kommun) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 397                                                   Dnr 2020/00002  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.      

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.      

Underlag för beslut 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Konferens om krissamverkan Västra Götaland med tema: Från pandemi till 
totalförsvar. Konferensen webbsänds den 2 december 2020.       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 398                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla  
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämnden (KS 2020/135) 
Protokollsutdrag tn § 141/20. Översyn av personella och maskinella tjänster 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 399                                                   Dnr 2020/00003  

Information  
  

 

Kommunchefens information 

• Möte GU/VG 
• Kriminalvården 
• Corona 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 400                                                     

Uppdrag till kommunchefen 
  

Digitala lösningar 

Kommunchefen får i uppdrag att se till att lösningar arbetas fram för digitala 
lösningar vad gäller följande:  

• Möjlighet att använda andra verktyg utöver Skype 

• Möjlighet att använda telefon och iPad för att attestera fakturor och 
rapportera tid 

• Tillåtas att ringa gruppsamtal med telefonerna 

• Koppla ur bakomvarande nummer för att undvika att uppkopplingen bryts 
under pågående digitala möten. 

 

Skötsel av naturmark m.m. 

Kommunchefen får i uppdrag att renodla ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen (mark- och exploatering) och tekniska nämnden då det gäller 
skötsel av kommunens naturmark inklusive de kommunala naturreservaten. 
Detta ska redovisas genom en gränsdragningslista. I samband med att 
gränsdragningslistan färdigställs ska ett arbete med att upprätta en skötselplan 
för kommunens naturområden starta. 

 

Uppdrag om nya utbildningar vid högskoleplattformen Mariestad  

Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheten skapa fler utbildningar 
utifrån näringslivets behov. Exempelvis komplettera befintlig kompetens hos 
personal med yrkesutbildning med praktikplatser. Det ska finnas goda exempel 
i exempelvis Tyskland. Om det svenska skolsystemet inte möjliggör detta vill 
Mariestads kommun och högskoleplattformen Dacapo Mariestad bli en pilot. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 401                                                   Dnr 25716  

Rapporter 
  

Arbetsutskottets beslut  

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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