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Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
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Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), tekniska nämnden § 286 
Nils Farken (S), tekniska nämnden § 286 
 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Stefan Rånes, vd Mariehus § 277 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 277, 280 
Karin Utbo, socialchef §§ 282, 289 
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Michael Nordin, teknisk chef § 286 
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Erik Söderström, planarkitekt § 280 
Jonas Johansson, utvecklingschef § 286 
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Justerare Ida Ekeroth Clausson  
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 Johan Abrahamsson  
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 Ida Ekeroth Clausson   
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-09-02 

Anslagsdatum 2020-09-03 Anslaget tas ner 2020-09-25 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 277                                                   Dnr 2020/00008  

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Mariehus AB  
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
 

Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsens sammanträde.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för Mariehus AB samt 
bolagets VD till bolagsdag. Mötena genomförs två gånger årligen, en gång på våren 
och en gång på hösten. Inbokade datum för 2020 är den 22 januari och den 2 
september. 

 

Vid mötet diskuterades bland annat följande frågor/områden: 

• Bebyggelse på landsbygden 

• Förtätning 

• Fastighetsöverlåtelser 

• Koncernbank 

• Information om kv. Uttern 4. Hyresgäster och byggnadens allmänna tillstånd 

• Fullmäktiges mål för mandatperioden och samordning med bolagets 
verksamhetsplanering 

• Verksamhet och ekonomi 2020 

• Information om pågående renoveringsarbeten enligt underhållsplan.       

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-19       

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
Mariehus vd, Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 278                                                   Dnr 2020/00206  

Försäljning av Betslet 2 samt del av Betslet 7 inom Horns 
verksamhetsområde 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal med Mjölby 
Retailfastigheter AB om försäljning av Betslet 2 samt del av Betslet 7.   

2. Arbetsutskottet ger ordförande och kommunchefen i uppdrag att slutföra 
försäljningen av den kvarvarande delen av Betslet 7. Avtalet ska anmälas till 
kommande arbetsutskott.       

Bakgrund 

Förfrågan har inkommit om att få köpa mark för etablering av verksamhet inom 
detaljhandel. Förhandling om ett område om cirka 3 621 kvadratmeter av Betslet 7 
samt Betslet 2 inom Horns verksamhetsområde har slutförts och föreslås säljas för 
883 900 kronor. De närmare villkoren framgår av köpekontraktet. Byggnation avses 
starta snarast och vara färdig första halvåret nästa år.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt daterat 2020-07-09.     

Bilagor 1, 3-4 

Karta Betslet 2 och 7    

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 279                                                   Dnr 2020/00150  

Försäljning av Virket 7 inom Västerängs verksamhetsområde 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat köpekontrakt för Virket 7.       

Bakgrund 

Fastigheten om cirka 9 819 kvadratmeter säljs till Skaraborgs Bergsprängning AB för 
1 472 850 kronor. Detta för att möjliggöra flytt av verksamhet för att skapa utrymme 
för annan industriutbyggnad.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt daterad 2020-05-07  

Karta Virket 7      

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 280                                                   Dnr 2020/00294  

Information inför igångsättningstillstånd förlängning av 
Sörgårdsvägen, Hindsberg, Mariestad  
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.    

Bakgrund 

Arbete med detaljprojektering och genomförande av Hindsbergs handelsområde 
pågår parallellt med framtagande av detaljplan för Leksberg 10:1 samt vägplan för 
E20. 
 
Första etappen avser förlängning av Sörgårdsvägen 250 meter mot söder. 
Anledningen är att verksamheter planerar att etablera i området under hösten 2021 
och under 2022. 
 
Förstudiekostnad baserad på tidigare exploateringsprojekt bedöms till 4 000 000 
kronor. Kostnaden tas ur ramen för projekt 1010 Exploateringsprojekt. 
Kostnadsfördelning Gata/VA tas fram vid detaljprojektering. 
Byggstart bedöms till oktober. 

Etappindelning 

Projektet är etappindelat med följande etapper: 

1. Förlängning av Sörgårdsvägen mot Söder. 

2. Intentionsavtal tas fram mellan Mariestads kommun och Trafikverket för 
finansiering och genomförande av byggnation av lokalväg utmed E20. 

3. Ombyggnad av N delen av Sörgårdsvägen samt ny anslutning mot 
cirkulationsplats Haggården. 

4. Flytt av vätgastankstation samt delar av vätgasproduktionsanläggningen. 

5. Utbyggnad av parallellväg utmed E20.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20      

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
Exploateringschef Erik Randén 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 281                                                   Dnr 2020/00109  

Beslut om antagande: Detaljplan för Tranan 3, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att upprättad detaljplan för Tranan 3, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun ska antas.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 mars 2020, § 97, att ge 
planenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Tranan 3. Bakgrunden till 
beslutet är att fastighetsägaren önskar bygga om befintliga kontor till bostäder, vilket 
inte gällande detaljplan medger. 

Den upprättade detaljplanen för Tranan 3 syftar till att utöver centrumverksamhet 
också möjliggöra användningen bostäder på fastigheten Tranan 3. 

Planområdet omfattar fastigheten Tranan 3 samt del av fastigheten Gamla staden 6:1, 
är cirka 1 500 m2 stort och beläget i centrala Mariestad. Planområdet gränsar i norr 
till Kungsgatan, i öster till Västra Skolgatan, i söder till Trädgårdsgatan och i väster 
till bebyggelse på fastigheterna Tranan 2 och 4. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Förslaget till ny detaljplan samråddes 7 maj till 4 juni 2020, samt granskades 25 juni 
till 16 juli 2020.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-19 

Plankarta med bestämmelser (antagandehandling)  

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande       

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

Sida 8 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Planarkitekt Emma Richardsson) 
(Planchef Adam Johansson) 
(Krafthagen AB goran.kinnander@erasweden.com) 

 

 

mailto:goran.kinnander@erasweden.com


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-02 

Sida 9 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 282                                                   Dnr 2020/00161  

Förändring av taxa för dagverksamhetsresor 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra dagverksamhetstaxan så att varje 
enkelresa debiteras med 30 kronor med ett utgiftstak på 600 kronor per månad.  

2. Dagverksamhetsresorna uppräknas med prisbasbelopp varje år.        

Bakgrund 

För äldre som har dagverksamhet som beviljat insats finns utifrån behov möjlighet 
att vara på dagverksamhet 1-5 dagar per vecka. De enskilde kan resa till 
dagverksamhet med hjälp av Västtrafiks samreseavtal och ska då betala en egenavgift 
som kommunen bestämmer. Taxan för egenavgiften beslutades om 2007 och har 
gällt från den 1 januari 2008. Någon uppräkning av taxan har inte skett sedan dess.  

Vid översyn av avgifter 2020 inom socialtjänstens område framkom behov av att se 
över taxan för dagverksamhetsresor. En förändring av taxan föreslås med ett fast pris 
per resa (30 kr) och med ett högkostnadstak på 600 kr per månad. 

Socialnämndens arbetsutskott fattade den 11 februari 2020 beslut om att 
återremittera ärende avseende taxa för dagverksamhetsresor då ett initiativ till  
MTG-samordning av färdtjänstresor precis hade tagits. Möte med representanter för 
Töreboda, sektor utbildning och chef för biståndsenheten ägde rum den 18 februari 
2020. Vid mötet framkommer att det för tillfället inte finns förutsättningar för en 
samordnad verksamhet inom MTG. Tillsatta tjänster är deltider som har 
tjänstekombinationer som omöjliggör samlokalisering. Frågan kan dock behöva lyftas 
igen inom ca ett år då förändringar förväntas ske. Vid sammankomsten framkom det 
också att dagverksamhetsresorna i Töreboda inte administreras av 
färdtjänsthandläggaren utan att budget, kostnad och administration ligger på 
dagverksamheten. Vid en eventuell framtida gemensam färdtjänsthandläggning får 
ställningstagande tas till dagverksamhetsresornas administrativa placering. 

 

Vid socialnämndens sammanträde den 24 mars 2020 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att förändra dagverksamhetstaxan så att varje enkelresa debiteras 
med 30 kr med ett utgiftstak på 600 kronor per månad och att 
dagverksamhetsresorna ska uppräknas med prisbasbelopp varje år.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-03 

Protokollsutdrag sn § 43/20 

Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-05  
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Höjning av avgift för dagverksamhetsresor, 2020-03-03        

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Biståndschef Catharina Andersson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 283                                                   Dnr 2019/00365  

Motion om landsbygdsdialog 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till hur en landsbygdsdialog skulle kunna utformas och 
implementeras i Mariestads kommun.       

Bakgrund 

Sebastian Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska ta fram 
en plan för organiserad och lokalt anpassad medborgardialog på landsbygden. 
Motionen anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 30 september som 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har beretts inom sektor samhällsbyggnad och sektor ledning som förslår 
att fullmäktiges ska bifalla motionen. Att kontinuerligt och strukturerat genomföra 
dialoger i kransorterna skulle kunna bidra till en bättre delaktighet och effektivitet i 
samhällsplaneringen. 
 
Medborgardialoger på landsbygden har genomförts tidigare med lyckat resultat. 
Bland annat användes detta forum i arbetet med att ta fram en landsbygdsstrategi för 
kommunen.  
 
Förslagsvis skulle landsbygdsdialoger kunna genomföras återkommande enligt ett 
planerat schema som löper över året, där representanter från kommunen besöker 
samtliga kransorter för dialog. Ortens samhällsförening bör i samhanget ha en 
samordnande funktion för de lokala intressenterna. Dagordning för mötena bestäms 
i förväg och rör företrädesvis samhällsplaneringsfrågor. De planeras i samband med 
de samhällsbyggnadsberedningar som genomförs med berörda nämnders presidier, 
sektor samhällsbyggnad och de kommunala bolagen.    

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp liggande förslag och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-15 

Samhällsbyggnadschefens och administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-05    
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Protokollsutdrag kf § 60/19 

Motion från Sebastian Clausson (S), daterad 2019-09-27    

 

Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 284                                                   Dnr 2018/00438  

Medborgarförslag om att bygga ut boendet för äldre psykiskt 
sjuka på Krontorpsvägen 17 i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.      

Bakgrund 

Invånare i Mariestads kommun har i medborgarförslag till kommunfullmäktige 
framfört önskemål om utökat boende för gamla/äldre psykiskt sjuka personer. 
Förslag gavs om att bygga ut så att fler platser skulle bli tillgängliga.  
 

Kommunfullmäktige har i beslut den 10 december 2018 överlämnat ärendet till 
socialnämnden för beredning. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att 
besluta att förslaget skulle anses som besvarat. I svaret till kommunfullmäktige 
beskrevs att verksamheten redan sedan tidigare uppmärksammat att det finns ett 
behov av ett ökat antal platser för den målgruppen som förslagsställarna tar upp i sitt 
medborgarförslag och även med en delvis ändrad inriktning. Det uppgavs att sektorn 
hade för avsikt att genomföra en utredning som omfattar en beskrivning av 
målgrupp, verksamhetens inriktning i förhållande till individ- och familjeomsorgens 
befintliga verksamheter, lokalisering och kostnader. Med anledning av ovanstående, 
beslutade socialnämnden vid sitt sammanträde den 16 april 2019, § 55, att förslå 
kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.  
 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni 2019, § 44, att 
återremittera ärendet för vidare utredning med motiveringen att socialnämnden 
saknade underlag vid tillfället de fattade beslutet om medborgarförslaget, samt även 
för att ge förslagsställarna beslut i form av bifall eller avslag på medborgarförslaget. 
 

Socialnämnden hanterade återigen ärendet. Då frågan behövde belysas ytterligare 
valde kommunens centrala beredning att invänta vidare diskussioner i kommunens 
centrala lokalstyrgrupp.  
 

Medborgarförslaget har därefter återaktualiserats av förslagsställarna till 
kommunfullmäktige under början av 2020. Socialnämnden har i beslut den 24 mars 
2020 föreslagit kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då lokalfrågan 
kommer att aktualiseras i den kommunövergripande strategiska lokalgruppen.  
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20 

Protokollsutdrag sn § 53/20 

Protokollsutdrag sn § 103/19 

Protokollsutdrag sn § 77/19  

Protokollsutdrag ks § 107/19 

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Protokollsutdrag kf § 44/19 

Protokollsutdrag kf § 111/18 

Medborgarförslag       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
Förslagsställarna 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 285                                                   Dnr 2020/00149  

Partistöd till Mariestadspartiet för 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mariestadspartiets ansökan om partistöd 
för år 2020.   

Det noteras att partiet inte genomfört något årsmöte. Inför nästa års ansökan om 
partistöd förutsätts att årsmötet hanterar granskningen för att på så vis tillstyrka 
frågan om ansvarsfrihet.   

Bakgrund 

Den 30 juni 2020 inkom Mariestadspartiet med en begäran om partistöd för 
innevarande år.  

Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd  årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden  
1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts. 

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

Kommunfullmäktige i Mariestad antog den 25 februari 2019 ett reglemente med 
regler för partistöd i Mariestads kommun. Bakgrund till reglementet är att förtydliga 
rutinerna och hanteringen kring partistöd. Enligt reglementet ska partierna i 
fullmäktige lämna in den skriftliga redovisningen av hur stödet har använts 
föregående år (inklusive granskningsrapport med intyg) i samband med rekvisitionen 
av partistödet. Redovisning och granskningsintyget ska inkomma till 
kommunstyrelsen senast den 30 juni innevarande år för att underställas fullmäktige 
för beslut.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-01      

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Mariestadspartiet, 2020-06-29 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedierats till: 
(Ekonomiavdelningen) 
(Mariestadspartiet) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 286                                                   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. Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti 2020 framfördes behov 
av ett extra dialogmöte med tekniska nämnden med anledning av en antal aktuella 
frågor som arbetsutskottet särskilt ville diskutera. 

 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

• Planering av åtgärder så att de genomförs rätt tidsmässigt 

• Skötsel av badplatser i sommar 

• Skötsel av infarterna till landsbygden  

• Servicehuset i Sjötorp, underhållsbehov 

• Framtiden för Sjötorps bandyplan 

• Utveckling av grönområdet samt infarten i Sjölyckan 

• Styrgrupp för ishallen, kalla för avstämning 

• Styrgrupp för Lekevi, bilda ny  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-20       

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

Ksau § 287                                                   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 

1. Bostadsrättsföreningen Sjöporten 2, Mariestad (KS 2020/296) 
Skrivelse angående rengöring av sopkärl och det kommunala ansvaret. 
 

2. Mariestads kommun, Trafikverket m.fl. 
Anteckningar från möte mellan Mariestads kommun, LRF, Trafikverket och 
lokala lantbrukare den 2 juli 2020 om långsamtgående fordon i projekt E20 förbi 
Mariestad (KS 2020/268) 
 

3. Migrationsverket (KS 2020/302) 
Information om avveckling av mottagningsenheten i Mariestad 
 

4. Fiskeområde Vänern (KS 2020/298) 
Information om plan för Leader 2022 och framåt samt redovisning av 
prioriterade projekt hos Fiskeområde Vänern innevarande programperiod. 
 

5. Länsstyrelsen Västra Götaland (KS 2020/306) 
Information inför fördelning mellan kommuner av antalet nyanlända som ska 
omfattas av anvisningar enligt bosättningslagen (kommuntal). 
 

6. Vänersamarbetet 
Tidigarelagd utbetalning av medel till Vänersamarbetet för 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 288                                                   Dnr 2020/00002  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.       

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Projektet Nya Vägar 
Konferensen ”Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet”. Den 30 
september – 1 oktober 2020 och deltagande sker digitalt.   
 

2. Kommunalekonomernas förening  
Fyra kurser på temat kommunal ekonomi. Dessa hålls på distans under hösten 
och vintern 2020. 
 

3. Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte den 8 oktober 2020, genomförs på 
distans. 
 

4. Försvarsmaktsråd Skaraborg 
Försvarskonferens 2020 den 12 oktober 2020, genomförs på distans. 
 

5. Off Season Art Gardening 
Invigning av två nya konstverk i Mariestad den 5 september 2020. Plats för 
invigningen meddelas i bekräftelsemail vid bokning.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 289                                                   Dnr 2020/00003  

Information  
  

Avlastning för anhöriga när dagvården är stängd 

Socialchef Karin Utbo beskriver situationen för anhörigas avlastning när 
dagvården är stängd. Individuell lösning för samtliga berörda. Planeras för 
öppnande av dagvården i begränsat form. 

 

Turism sommaren 2020, delrapport (KS 2020/295) 

Näringslivsutvecklare Björn Zandelin och näringslivschef Jonas Johansson 
redovisar turistläget för sommaren 2020. Analys ska göras av bland annat 
besöksstatistik och rörelsedata. Redovisning kommer att ske när turistsäsongen 
är avslutad. 

 

Kommunchefens information 

• Planeras för ett arbetsgivarutskott den 14 oktober samt ett tillfälle i 
december. Förslagsvis förläggs detta till klockan 13:00. 

• Plan för möte i september om AÖS. 

 

Närvaro på sammanträden 

Diskussion om hur närvaron på sammanträden ska hanteras på kommande 
sammanträden. Ordförande kommer att inför varje enskilt sammanträde i 
kommunstyrelsen att meddela upplägget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 290                                                   Dnr 2020/00300  

Återrapportering av hantering av uppdrag till kommunchefen 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen.       

Bakgrund 

Kommunchefen återrapporterar hanteringen av de uppdrag som tilldelats av 
arbetsutskottet. 

 

Följande uppdrag har lämnats under perioden 2020-06-10 – 2020-08-19: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni, § 234 

 

• Miljödokument (KS 2020/271) 
Strategin ”Ett grönt och skönt MTG” ska revideras. De miljödokument som 
finns i kommunen ska samlas i färre antal, gemensamma dokument, med 
fördel kopplade till arbetet med Agenda 2030. 

Uppdraget har överlämnats till samhällsbyggnadschefen. 

Redovisas till arbetsutskottet i samband med att handlingsplan för Agenda 
2030 antas. 

 

• Utredning om möjligheten att samla alla ekonomifunktioner under en 
gemensam ekonomiavdelning. (KS 2020/274) 
Uppdraget har överlämnats till ekonomichefen och ska redovisas under 
november månad. 

 

• Översyn av sparad semester (semesterlöneskuld) och semesterväxling 
(KS 2020/273) 
Uppdraget har överlämnats till HR-chefen. 
Redovisas till arbetsutskottet under september. 
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• Skrivelse till Trafikverket angående långsamtgående fordon  
(KS 2020/268) 
Uppdraget är slutfört och skrivelsen har redovisats som en handling att 
anmäla till arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti. 

 

• Lokalutredningsgrupp återrapport (KS 2020/68) 
Muntlig återkoppling på arbetsutskottets sammanträde den 24 juni 2020, § 
253, bland annat vad gäller det pågående arbetet för att få fram en 
lokalförsörjningsplan för stöd och omsorgs verksamhet.  

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 juni, § 254 

 

• Handlingsplan för Agenda 2030, se över resursbehov och vilka 
styrdokument som har koppling till arbetet med Agenda 2030  
(KS 2020/271) 
Uppdraget går i linje med det uppdrag som arbetsutskottet lämnade till 
kommunchefen på sammanträdet den 10 juni. Uppdraget har överlämnats till 
samhällsbyggnadschefen. Redovisas till arbetsutskottet i samband med att 
handlingsplan för Agenda 2030 antas. 

 

• Utvärdering och framtid för Tillväxt Mariestad (KS 2020/280) 
Uppdraget har överlämnats till utvecklingschefen. Särskild dialog ska föras 
med ksau under september/oktober 2020. Ställningstagande om eventuella 
justeringar ska ske i god tid innan föreningens årsstämma våren 2021. 

 

• Sommarvärdarnas insatser ett prioriterat arbete  
Uppdraget överlämnades till teknisk chef som skyndsamt har genomfört 
uppdraget. 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti § 275 

 

• Plan för dialog (bolagsdag) med Mariehus (KS 2020/8) 
Arbetsutskottet vill särskilt diskutera byggnation på landsbygden. Dagordning 
för dialogen har överlämnats till bolagets vd. Dialogen genomförs den  
2 september. 
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• Workshop om kommunikation (KS 2020/199) 
Uppdraget har överlämnats till chefen för sektor ledning. Särskild dialog ska 
föras med arbetsutskottet och workshopen genomföras senast under oktober. 

 

• Utbildning för förtroendevalda (KS 2020/301) 
Uppdraget har överlämnats till chefen för sektor ledning. Särskild dialog ska 
föras med arbetsutskottet. Utbildningen ska startas senast under november. 

 

• Extra dialogmöte med tekniska nämnden (KS 2020/76) 
Arbetsutskottet vill särskilt diskutera ett antal frågor som exempelvis 
infarterna till landsbygden, servicehuset i Sjötorp, bandyplanen i Sjötorp, 
styrgrupp för ishallen och uppstart av styrgrupp för Lekevi. Dagordning för 
dialogen har överlämnats till teknisk chef. Dialogen genomförs den 2 
september. 

 

• Utvärdering av turistsäsongen 2020 (KS 2020/295) 
Uppdraget har överlämnats till utvecklingschefen. En delrapport redovisas 
den 2 september.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-27 

Protokollsutdrag ksau § 234/20 

Protokollsutdrag ksau § 254/20 

Protokollsutdrag ksau § 275/20       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 291                                                     

Uppdrag till kommunchefen 
  

Skötsel av vandringsleder och cykelbanor (KS 2020/311) 

Var ansvaret för skötsel av vandringsleder och cykelbanor inom Biosfär och 
Vänern Grand Tour ligger är idag inte tydligt definierat. Som jämförelse; i 
Lidköping och i Götene kommun har tekniska verksamheten ett tydligt ansvar 
för skötseln. Kommunchefen får i uppdrag att se över hur kommunen ska 
kunna bli bättre på att underhålla vandringsleder och cykelbanor inom ovan 
nämnda områden och samla ihop ansvaret för detta. 

 

Gestaltningsplan för nya torget (KS 2019/59) 

Kommunchefen ska tillse att arbetsutskottet får en återrapport från 
gestaltningsgruppen för nya torget. 

 

Strategisk process inför frågor som ska beslutas i Skaraborgs 
kommunalförbund  

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt för beredning av frågor 
som ska beslutas i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 292                                                    

Rapporter 
  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar från möte i 
kommunalförbundet. Diskuteras även kring strategi och planering inför 
kommande möten. Uppdrag lämnas till kommunchefen med anledning av 
ovanstående.      
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