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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

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

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande ej § 344 pga. jäv 

Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
 

Övriga deltagare Lars-Göran Kvist, kommunrevisionens ordförande § 326 
Lars Sylvén, kommunrevisionen § 326 
 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 326-328 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller §§ 326-328 
Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef §§ 335-338, 340, 347 
Michael Nordin, teknisk chef § 338 
Hans Björkblom, fastighetschef § 334 
Åsa Alvner, sektorchef ledning § 330 
Maria Appelgren, utbildningschef § 332 
Maria Henriksson, chef Dacapo § 332 
Jessica Green, arkivarie § 331 (deltar via Skype) 
Erik Randén, exploateringschef §§ 333-334 
Adam Johansson, planchef §§ 335-338 
Erik Söderström, planarkitekt §§ 335-338 
Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg § 340 
Per Johansson, HR-chef § 341 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 326-350 

 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson ej § 344 pga. jäv                  Anders Karlsson § 344 

Justerande  
 

 Ida Ekeroth Clausson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Anslagsdatum 2020-10-16 Anslaget tas ner 2020-11-07 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 326                                                   Dnr 2020/00160  

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunrevisionen  

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunrevisionen har beslutat att genomföra 
återkommande dialogmöten under året. Dialogmötena ska förläggas till 
arbetsutskottets möte närmast efter det möte då utskottet har behandlat respektive 
prognos.  

Vid dagens sammanträde diskuteras följande punkter:  

 Delårsrapport, 2020 

 Granskningar 

 Kommunala bolag 

 Koncernbank  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 

Muntlig information på sammanträdet            

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 327                                                   Dnr 2020/00352  

Regler för intern styrning och kontroll 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för intern styrning och 
kontroll.  

2. Förslaget ersätter det tidigare reglementet för intern kontroll, (ks § 38/14).       

Bakgrund 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig.  

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett 
redskap för att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, 
utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat för att 
säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås. 

Reglerna syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Den interna kontrollen ska utformas för att med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa att: 

 verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 
tillförlitlig 

 lagar, styrdokument och beslut efterlevs 

 tillgångar säkras och förluster förhindras 

 allvarliga fel upptäcks och elimineras 

Att med rimlig nivå av säkerhet säkerställa innebär att alla risker med verksamheten 
inte kan undvikas men att verksamheten ska vara medveten om riskerna och där det 
behövs sätta in kontrollåtgärder för att reducera eller eliminera riskerna. Det är alltid 
en avvägning mellan kostnad och nytta. 

Reglerna gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet. 

Genom en god intern styrning och kontroll skapas förtroende för Mariestads 
kommun och den service som kommunen erbjuder. 
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Ett nytt förslag till regler för intern styrning och kontroll har upprättats och föreslås 
ersätta det tidigare reglementet för intern kontroll (ks 2014-02-10 § 38). Anledningen 
till att nya regler tagits fram är att påbörja ett arbete med att höja kvaliteten på 
kommunens arbete med intern styrning och kontroll. I det tidigare reglementet ingår 
mallar för risk- och kontrollmatriser och intern kontrollplan. Tillämpningsanvisningar 
kommer att utvecklas där nya mallar etc. för dokumentation av kommunens arbete 
med intern kontroll kommer ingå.  

De nya reglerna tydliggör vikten av att arbetet med intern styrning och kontroll utgår 
från en i respektive nämnd utförd riskanalys. Riskanalysen, som utgår från riskernas 
sannolikhet och konsekvens, ska genomföras inför upprättandet av nämndens intern 
kontrollplan. Detta ska ske i samband med framtagandet av internbudget och 
aktivitetsplan för kommande år. De nya reglerna kommer att tillämpas av alla 
nämnder från och med verksamhetsår 2021.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 

Förslag regler för intern styrning och kontroll 

Från 2014 Reglemente för intern kontroll       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommunchef Kristofer Svensson) 
(Ekonomichef Christina Olsson)  
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Miljö- och byggnadsnämnden) 
(Socialnämnden) 
(Tekniska nämnden) 
(Utbildningsnämnden) 
(Överförmyndarnämnden) 
(Chef sektor samhällsbyggnad Thomas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Chef sektor utbildning Maria Appelgren) 
(Chef sektor stöd och omsorg Karin Utbo) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 328                                                   Dnr 2020/00368  

Tidsplan för planeringsprocessen 2021 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidsplan för planeringsprocessen under 
2021. Planeringsprocessen omfattar följande processer; omvärldsanalys, 
investeringsprocess, mål – och budgetprocess samt uppföljning och analys.       

Bakgrund 

Tidplanen för mål- och budgetprocessen 2021 inför budget 2022-2023 är en av årets 
planeringsprocess. Som underlag till mål och budgetbeslutet, är omvärldsanalysen 
och investeringsplanen samt uppföljning och analys av mål och ekonomi. 

Uppföljning och analys är per tertial, T1 per april och T2 per augusti som är 
delårsrapporten samt T3 som är årsredovisningen. Nämnderna ska fatta beslut om 
deras uppföljning före kommunstyrelsens sammanträde, tidsintervallerna framgår av 
bilagan.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Tidsplan för planeringsprocessen 2021       

 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder (nämndsekr.) 
Sektorchefer och verksamhetschefer 
Administrativ chef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 329                                                   Dnr 2020/00324  

Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 
2021- möjlighet till omfördelningar mellan länets kommuner 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte revidera de preliminära 
anvisningsandelarna.       

Bakgrund 

Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande barn för 2021. Länsstyrelsen har uppdraget att 
förmedla de preliminära andelstalen till länets kommuner.  

Kommunerna har möjlighet att öka eller minska sitt mottagande av ensamkommande 
barn genom att omfördela andelstalen sinsemellan. Dessa önskemål ska inkomma till 
Länsstyrelsen senast 23 oktober 2020. 

Mariestads kommuns preliminära andelstal är 2,15 promille av det totala antalet 
asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige under 2021. 

Uträkningen av antalet andelar baseras på följande faktorer: 

 Befolkningsmängd 

 Antal ensamkommande barn 

 Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj 

 Antal dygn mellan asylansökan och dagar för anvisningens ikrafttagande. 

Sedan 2018 finns möjlighet att omfördela andelar mellan kommuner inom ett län. En 
kommun kan omfördela hela eller delar av sin andel till en annan, specifikt utpekad, 
mottagande kommun.  

Rätten till den fasta ersättningen om 500 000 kronor per år påverkas inte av att en 
kommun gör en omfördelning. Däremot påverkas den rörliga schablonersättningen 
som räknas fram utifrån hur många barn som beräknas komma till Sverige som 
asylsökande enskommande under året, enligt Migrationsverkets prognos i februari.  

Sammanfattning och förslag till beslut 

Kommunen har möjlighet att påverka mottagandet av antalet ensamkommande barn, 
genom att omfördela sin andel till annan kommun i länet.  
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En uträkningsmodell som tagits fram i syfte att skapa en rättvis fördelning mellan 
landets kommuner anger antal andelar (promille) som respektive kommun förväntas 
ta emot. Det finns inga tydliga skäl till varför kommunen skulle omfördela sin andel 
till annan kommun i länet. Sektorchefen föreslår därför att Mariestads kommun inte 
önskar revidera sina anvisningsandelar för 2021.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar i första hand på återremiss för att utreda 
följande tre frågor: 

1. Hur har man klarat mottagandet tidigare, finns kapaciteten att ta emot? 
2. Redovisning av kostnadstäckning.  
3. Hur säkerställs åldern på de som kommer? 

 
För det fall att yrkandet om återremiss avslås yrkar Abrahamsson (M) i andra hand på 
att andelstalet ändras till 1,0  

Henrik Karlsson (M) tillstyrker Abrahamsson (M) yrkanden. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Ekeroth Clausson (S) yrkar vidare bifall till liggande förslag. 

Janne Jansson (S) och Anders Karlsson (C) tillstyrker Ekeroth Claussons (S) 
yrkanden. 

  

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

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter eget yrkande mot Ekeroths 
Clausson (S) yrkande om bifall till liggande förslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Individ- och familjeomsorgschefens och socialchefens tjänsteskrivelse, daterad  
2020-10-05    

Länsstyrelsens skrivelse - Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande 
barn 2021 – möjlighet till omfördelningar mellan länets kommuner.    

 

Expedieras till: 
Socialchef Karin Utbo 
Länsstyrelsen esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

mailto:esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 330                                                   Dnr 2019/00476  

Kommunal ledningsplats - teknisk utrustning Vänersalen 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för en redovisning 
av kostnader som ger en acceptabel nivå av en ändamålsenlig lokal och utrustning.     

Bakgrund 

Kommuner och landsting ska enligt lag ha en låg sårbarhet i sin verksamhet och ha 
en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommuner och landsting ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet ”Ansökan om statliga medel 
för kommunal ledningsplats” vid sitt sammanträde den 11 december 2019. 
Arbetsutskottet gav vid detta tillfälle kommunchefen i uppdrag att komplettera 
underlaget inför beslut i kommunstyrelsen. Kompletteringen skulle avse revidering av 
ytterligare åtgärder som bör vidtas, bland annat teknisk utrustning i Vänersalen med 
hänvisning till ledningslokaler för bästa förmåga att dela och samverka för en 
gemensam lägesbild, kameraövervakning i garaget samt rutin för garageporten vid 
hotsituation.   
 
Teknisk utrustning är avgörande för att erhålla bästa förmåga för att dela och 
samverka för en gemensam lägesbild. För att kunna använda Vänersalen som en 
inriktning och samverkansfunktion vid en större händelse måste den tekniska 
utrustningen som finns i Vänersalen bytas ut, då den i dagsläget är synnerligen 
bristfällig, både vad gäller ljud och bild.  

Prognos för åtgärderna  

Budgeterad investeringskostnad för åtgärderna uppgår till 1 784 000 kronor där MSB 
medfinansierar 50 procent, vilket innebär en investering för Mariestads kommun 
med 892 000 kronor.  

I nuläget finns medel kvar inom budgetramen. AV-teknik till Vänersalen är 
bidragsberättigade med upp till 400 000 kronor (från MSB), vilket innebär att 
Vänersalen kan rustas med digital utrustning där MSB står för halva kostnaden av 
åtgärderna. 

Summan som kommunen erhåller från MSB är omfördelad till tekniska nämnden 
som ska utföra de beslutade åtgärderna.   
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30 

Protokollsutdrag ks § 3/20       

 

Expedieras till: 
Sektorchef Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 331                                                   Dnr 2019/00363  

Upphandling av e-arkiv  

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Anbud C för uppdraget gällande 
leverans, införande och support av e-arkiv. Avtalsperioden är 8 år och startar så fort 
upphandlingsprocess är avslutat. Köparen har möjlighet att säga upp avtalet 
vartannat år under avtalsperioden.       

Bakgrund 

Mariestads kommun har i samarbete med Gullspång och Töreboda kommuner under 
sommar-höst 2020 genomfört ett avrop från SKI:s ramavtal ”E-arkiv 2016”, 
anbudsområde 2. Detta i syfte att införa  
e-arkiv i kommunerna.  

Utvärderingen har genomförts enligt krav i avropsunderlaget och projektets 
styrgrupp har beslutat att föreslå att anta Anbud C, som uppfyller ställda krav och är 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt ställda utvärderingskriterier.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 

Arkivariens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02  

Avropsrapport, ärendet 20/46: E-arkiv MTG. Ges muntligt på mötet.      

 

Expedieras till: 
Arkivarie Jessica Green 
Administrativ chef Irina Kitaeva 
Administrativ chef Malin Eriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 332                                                   Dnr 2020/00367  

Samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Mariestads 
kommun om att bedriva universitetsutbildning m.m. i Mariestad  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal om bedrivande av 
universitetsverksamhet i Mariestad inför den kommande perioden 2021-01-01 till 
2030-12-31.       

Bakgrund 

Göteborgs universitet bedriver utbildningsverksamhet i Mariestads kommun sedan 
2004 och därtill hörande forskning sedan 2007. Utbildningen bedrivs i 
ändamålsenliga och specialanpassade lokaler samt i för verksamheten erforderliga 
markområden i kommunen. I anslutning till dessa lokaler bedriver Mariestads 
kommun verksamhet som har nära koppling till universitetsutbildningen. 
Samverkansavtalet syftar till att reglera detta samarbete under perioden 2021-01-01 
till 2030-12-31. 

Den senaste samverkansperioden 2010-2020 har präglats av utveckling av fysisk 
infrastruktur i de centrala delarna av Mariestad: ett campusområde som täcker 
universitetsparken och kvarteret Falken som sammanbinds av universitetsbron. 

Verksamheten bedrivs idag i skräddarsydda anläggningar i huvudbyggnaden vid 
Trädgårdens skola samt i murgård, trädgårdsmästeri, byggård och snickeri. 
Universitetsparken är också en utbildningsmiljö. 

Samarbetet syftar till att öka antalet utbildningsplatser och har en tydlig koppling till 
kommunens och universitets visioner och Agenda 2030, FN:s globala mål för 
hållbarhet. 

Samverkansavtalet har följande mål: 

 Målet med samarbetet är att bedriva utbildning, forskning och samverkan i 
Mariestad samt att utveckla denna utifrån respektive parts vision.  

 Samarbetet ska leda till stärkt och breddad universitetsnärvaro i Mariestad 
och Skaraborg och därmed bidra till höjd utbildningsnivå och ett livslångt 
lärande. 

 Göteborgs universitet genom Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen 
för kulturvård har för avsikt att långsiktigt behålla och utveckla befintlig 
verksamhet i Mariestad som regionalt och nationellt centrum för utbildning, 
forskning och tillämpning inom kulturmiljövårdens hantverk. 
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt resurscentrum för detta. 
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 Parterna har för avsikt att öka antalet utbildningsplatser samt tillgodose den 
kompetensförsörjning som behövs och därmed bidra till lokal och regional 
utveckling kring plats och näringsliv. Det görs genom högskoleplattformen 
Dacapo Mariestad. 

 Parterna vill verka för ökad närvaro och deltagande från andra universitet och 
högskolor, inklusive andra fakulteter och institutioner vid Göteborgs 
universitet.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Utbildningschefens och avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse,  
daterad 2020-09-28  

Samverkansavtal om bedrivande av universitetsverksamhet i Mariestad     

 

Expedieras till: 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 333                                                   Dnr 2019/00461  

Försäljning av Verkmästaren 9 samt del av Horn 2:51 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat köpekontrakt där ett 
markområde om cirka 6000 kvadratmeter säljs till ACM Magasin ekonomisk förening 
för 180 000 kronor.       

Bakgrund 

ACM magasin har inkommit med förfrågan om att bygga magasin för bland annat 
båtar. ACM magasin har inkommit med bygglovsansökan och erhållit bygglov för 
byggnation av två stycken magasin. Området ligger mellan Marieforsleden och den 
tidigare försålda området till Bogges Gräv.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse 

Avtal samt bilagor       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 334                                                   Dnr 2020/00294  

Igångsättningstillstånd förlängning av Sörgårdsvägen, 
Mariestad Sydport 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd för fortsatt 
utbyggnad av Sörgårdsvägen mot söder. 

2. Kostnaden för första etappen om 5 600 000 kronor tas ur ramen för projekt 1010 
exploateringsprojekt. Kostnadsfördelning Gata/VA tas fram vid 
detaljprojektering.       

Bakgrund 

Arbete med detaljprojektering och genomförande av Sydport pågår parallellt med 
framtagande av detaljplan för Leksberg 10 :1 samt vägplan för E20. 
Första etappen avser sedan återremiss 16/9 förlängning av Sörgårdsvägen med  350 
meter mot tidigare 250 meter. Anledningen är bättre utnyttjande av området i södra 
delen av planen samt förberedande av att ansluta mot Trafikverkets lokalväg åt 
väster. Arbetet med omprojektering startade omedelbart och en ny 
granskningshandling finns framme. 
 
Anledningen till att förberedande arbeten påbörjats är följande: 
 

 De geotekniska förutsättningarna för att genomföra dikningsarbeten, 
matjordsavtagning samt borttransport av överskottsjord är helt beroende av 
bärighet. Senare under hösten försvåras och fördyras dessa arbeten avsevärt. 

 Flera aktörer står i startgroparna och förberedelser pågår. 

 Möjligheten att färdigställa Sjölyckan där underskott på jord skapar visst 
bekymmer ger win-win effekt i båda projekten.   
 

Förstudiekostnad baserad på tidigare exploateringsprojekt bedöms öka från  
4 000 till 5 600 000 kronor med anledning av cirka 100 meter ytterligare väg och 
ledningar samt en avloppspumpstation. Kostnadsökningen bedöms kompenseras till 
viss del av ytterligare intäkter vid bättre utnyttjande av området. 
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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 2020-10-01 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-25     

Karta över området  

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 335                                                   Dnr 2019/00494  

Information om ökade kostnader vid genomförande av 
beslutade objekt för GC- potten, regional 
transportinfrastrukturplan (2018-2029) 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott avser att fullfölja planeringen och 
genomförande av GC-vägen i Ullervad. Mariestads kommun förutsätter dock att 
Trafikverket kvarstår vid den tidigare redovisade kostnaden.  

3. Kommunchefen får i uppdrag att tillskriva Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen (RUN och BHU), Skaraborgs kommunalförbund och 
infrastrukturministern och påtala de orimliga kostnaderna för vägplaner samt att 
Trafikverket mer generöst prövar möjligheten att genomföra gång- och 
cykelvägar utan vägplan.   

Bakgrund 

Mariestads kommun beslutade den 13 maj 2020, ksau § 181, att spela in fyra förslag 
på nya regionala gång- och cykelvägar (gc-vägar) till regional transportinfrastruktur-
plan för planperioden 2018-2029. Gc- vägarna ska anläggas i trafikverkets regi och 
förutsätter 50 procent kommunal medfinansiering. Trafikverket har tidigare 
kommunicerat en schablonkostnad 6 500 kronor per meter ny gc- väg.  

Under hösten har Trafikverket gjort en översyn av de högst prioriterade sträckorna, 
samt en grov kostnadsuppskattning. Trafikverket ser redan nu att flera av de 
föreslagna sträckorna kommer bli betydligt dyrare än den tidigare kommunicerade 
schablonkostnaden, så även kommunens förslag på ny gc- väg längs med väg 2957 
genom Ullervads tätort. Sträckan på en kilometer skulle enligt schablonberäkningen 
kosta 6,9 miljoner kronor. Trafikverket uppskattar nu kostnaden till 12,3 miljoner. 
Kostnadsökningen härleds främst till framtagande av vägplan och markförhandlingar.  

Noterbart är att av totalt 35 stycken inspel från regionens kommuner har 30 kraftigt 
fördyrats. För ett antal har kostnaden ökat så pass kraftigt att de riskerar att kosta 
över 25 miljoner och då måste hanteras som ett namngivet objekt i regionalplan.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29       

 

Expedieras till: 
Planarkitekt Erik Söderström 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 336                                                   Dnr 2016/00476  

Yttrande över förslag till vägplan för E20 Götene - Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna synpunkter på Trafikverkets 
förslag till vägplan E20 Götene – Mariestad, enligt nedan förslag.  

2. Planenheten får i uppdrag att komplettera yttrandet med förslag om ny 
sträckning på lokal väg i enlighet med vad som diskuteras på sammanträdet.  

3. Yttrandet tillsammans med förslaget om ny sträckning ska vara Trafikverket 
tillhanda senast den 19 oktober 2020.  

Bakgrund 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till vägplan för ny E20 Götene – Mariestad. 
E20 från nuvarande motorvägsetapp i Götene till strax väster om trafikplats 
Haggården ska byggas om till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet (2+2 körfält med mitträcken). Förslaget till vägplan är utställt för 
granskning under perioden 16 september – 16 oktober 2020. Planerad byggstart är år 
2023. 

Kommunen har yttrat sig över tidigare förslag till vägplan för E20 Götene – 
Mariestad (samrådsförslag) ksau § 146/20. 

Kommunens synpunkter 

Planchefen föreslår att kommunens ska lämna följande synpunkter på Trafikverkets 
förslag till vägplan E20 Götene – Mariestad: 

Långsamt gående fordon 
I samband med genomförande av vägplanen kommer E20 bli motortrafikled, vilket 
bland annat innebär förbud mot långsamtgående fordon att använda vägen. Detta 
medför stor negativ påverkan för kommunens lantbrukare som tvingas till längre och 
tidskrävande transporter till och från olika markområden. Flera lantbrukare har byggt 
upp ett utspritt markinnehav där transporter på E20 är en förutsättning för en 
rationell drift av sin verksamhet. Omöjliggörs jordbrukets transporter på E20 
kommer detta få långtgående konsekvenser för företagarnas möjlighet att på ett 
rationellt sätt bedriva sina verksamheter, vilket påverkar företagens lönsamhet och 
den i förlängningen kommunens förutsättningar till en ekonomisk hållbar utveckling. 

Kommunen har i tidigare yttrande i ärendet, Ksau § 146/20 efterfrågat en detaljerad 
redovisning av hur Trafikverket avser att tillgodose lantbrukets transportbehov för 
samtliga sträckor inom Mariestads kommun. Någon sådan redovisning finns inte 
med i granskningsförslaget. Kommunen framför därmed återigen behovet av 
redovisning av hur Trafikverket avser tillgodose lantbrukets transportbehov.  
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Att generellt hänvisa till lokalvägnätet för lantbrukarnas transporter avser kommunen 
är en olycklig förenkling av ett komplext problem. 

Anslutning till lokalväg 
Kommunen planerar för nytt verksamhetsområde (handel, drivmedel, restauranger 
m.m.) nordväst om trafikplats Haggården benämnt Hindsberg. I det förslag till 
detaljplan som kommunen remitterat för granskning redovisades två stycken 
kommunala väganslutningar till planerad lokalväg (väg 2755). För att skapa ett bättre 
trafikflöde i området vill kommunen möjliggöra ytterligare en kommunal 
väganslutning till Trafikverkets planerade lokalväg. Trafikverket har tidigare aviserat 
att en ny anslutning inte kommer att hanteras inom aktuell vägplan utan som ett 
separat väganslutningsärende efter vägplanens genomförande. För att möjliggöra en 
trafiksäker väganslutning enligt Trafikverkets bedömning behöver en åkeranslutning 
från fastigheten Hindsberg 4:8 tas bort alternativt flyttas. Kommunen framhåller 
fortsatt värdet av att möjliggöra genomfartstrafik genom planområdet vilket skapar 
en mer robust trafiklösning i området. 

Kostnadsansvar  
Kommunen har vid tidigare samråd i ärendet framfört att Trafikverket ska bekosta 
de åtgärder som är nödvändiga på kommunal mark och infrastruktur till följd av 
vägplanen. Trafikverket har 2020-06-17 svarat att myndigheten inte anser det rimligt 
att bekosta åtgärder på kommunal infrastruktur med hänvisning till att Trafikverket 
anpassat sträckning av lokalväg till kommunens behov i detaljplanen. Kommunen 
vidhåller dock tidigare ställningstagande om att Trafikverket ska bekosta det intrång 
som vägplanen innebär i det detaljplanerade området samt att detta ska regleras i 
avtal.    

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Remiss - Kungörelse och granskning av vägplan för anläggning av ny E20 Götene - 
Mariestad 

Granskningshandlingar E20 Götene – Mariestad på Trafikverkets webbplats 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-
forbattrar/E20-GoteborgOrebro/e20-gotene-mariestad/dokument-for-e20-gotene-
mariestad/       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se (ärendenummer TRV 2015/80604) 

 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 337                                                   Dnr 2019/00272  

Yttrande över förslag till vägplan för E20 Förbi Mariestad, delen 
Hindsberg - Muggebo 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna synpunkter på Trafikverkets 
förslag till vägplan E20 förbi Mariestad delen Hindsberg – Muggebo enligt nedan 
förslag. 

2. Planenheten får i uppdrag att komplettera yttrandet med förslag om ny 
sträckning på lokal väg i enlighet med vad som diskuteras på sammanträdet.   

3. Yttrandet tillsammans med förslaget om ny sträckning ska vara Trafikverket 
tillhanda senast den 19 oktober 2020.      

Bakgrund 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till vägplan för ny E20 förbi Mariestad mellan 
Hindsberg och Muggebo. Ny E20 byggs huvudsakligen i befintlig sträckning med 
vissa avvikelser. Vägen får 2+2 körfält och hastighet 100 km/h. Förslaget till vägplan 
är föremål för granskning under perioden 16 september – 16 oktober 2020. 

Kommunen har yttrat sig över tidigare förslag till vägplan för E20 förbi Mariestad, 
delen Hindsberg – Muggebo (samrådsförslag) Ksau § 124/20. Kommunen framförde 
vid samråd bland annat synpunkter rörande konsekvenser för långsamtgående fordon 
till följd av vägplanen, hantering av risken till olyckor med farligt gods på vägen, 
kommunens pågående detaljplanearbete vid Sund med mera. Trafikverket har bemött 
kommunens synpunkter i samrådsredogörelse 2020-08-17 och meddelar bland annat 
att Trafikverket anser jordbrukets behov av transporter tillgodoses på de kommunala 
vägarna, Göteborgsvägen, Marieforsleden och Sandbäcksvägen. 

Kommunens synpunkter 

Planchefen föreslår att kommunens ska lämna följande synpunkter på Trafikverkets 
förslag till vägplan E20 förbi Mariestad delen Hindsberg – Muggebo: 

Kommunen har i tidigare skede yttrat sig i ärendet, senast i samband med samråd av 
förslag till vägplan för E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg – Muggebo under våren 
2020. Kommunen vidhåller de synpunkter som tidigare framförts rörande 
långsamtgående fordon på väg E20. Vägplanen visar fortfarande inte hur 
Trafikverket avser att tillgodose lantbrukarnas transportbehov på ett tillfredsställande 
sätt. Kommunen delar inte Trafikverkets bedömning att kommunens vägar som 
långsamtgående fordon hänvisas till (Göteborgsvägen, Marieforsleden, 
Sandbäcksvägen och Stockholmsvägen) har tillräcklig kapacitet för behovet. 
Göteborgsvägen är särskilt olämplig för traktorer och motorredskap, vägen är hårt 
trafikerad av såväl personbil- som lastbilstransporter.  
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Kommunen vill även framföra att sträckan genom Ullervad (väg 2985, 2957 och 
2959) behöver anpassa för att möjliggöra ytterligare trafik med långsamtgående 
fordon på ett trafiksäkert sätt.  

Kommunen och Trafikverket har efter sommaren 2020 haft särskild dialog om 
projektets påverkan på långsamtgående fordon, dess konsekvenser och förslag till 
lösningar. Kommunen emotser en fortsatt dialog med Trafikverket och en lösning på 
problematiken som alla parter är tillfredsställda med. 

Kommunen har i övrigt inga synpunkter att tillföra ärendet, tidigare framförda 
synpunkter har hanterats av Trafikverket.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Granskningshandlingar E20 förbi Mariestad, delen Hindsberg - Muggebo på 
Trafikverkets webbplats 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-
forbattrar/E20-GoteborgOrebro/e20-forbi-mariestad/dokument/       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se (ärendenummer TRV 2015/80602) 

 

 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-10-14 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 338                                                   Dnr 2020/00150  

Trafiklösning för Marieforsleden 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen trafiklösning för 
Marieforsleden och Sandbäcksrondellen.       

Bakgrund 

För att möjliggöra en utbyggnation av befintlig industri och samtidigt skapa 
förutsättningar för fortsatt tillväxt i området har utredning gjorts för att bedöma 
kapaciteten i trafikinfrastrukturen på kommunens vägar från Haggården till 
Sandbäcksvägen. Utredningen påvisar främst kapacitetsbrister i Fyrrondellen som 
kommer förvärras avsevärt vid större trafikmängder i takt med att Mariestad växer. I 
utredningsarbetet har dialog förts med Metsä Tissue AB för att så långt som möjligt 
tillgodose de önskemål om anslutning till kommunala vägnätet som finns. I 
planeringsförutsättningarna har stor höjd tagits för ytterligare etableringar i området 
och att Mariestad i sin helhet fortsätter att växa. 

Att välja princip på trafikåtgärder för att kapacitetshöjning är tidskritisk för att 
lösningen kan komma att påverka den flytt av huvudvattenledning som ska ske. 

Förslag till åtgärder: 

1. Styra den tunga trafiken genom trafikföreskrifter att tvingas köra till och från 
E20 via Sandbäcken. 

2. Två anslutningar till Metsä, en för personbilstrafik och en till tunga fordon. 

3. Möjliggöra för fler körfält för avfart respektive påfart till Marieforsleden till 
och från Metsä Tissue AB. 

4. Skapa extra körfält vid Sandbäcksrondellen. 

5. Projekteringsarbete kommer att fortsätta och skapa underlag för fortsatta 
beslut i genomförande och finansiering.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 

Principskiss Trafikåtgärder      
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Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Mark- och Exploateringschef Erik Randén 
Teknisk chef Michael Nordin 
VA-chef Amanda Haglind 
Gatuchef Hanna Lamberg  
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 339                                                   Dnr 2020/00010  

Ny brandstation i Mariestad - beslut om förstudie 

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att en förstudie för 

ny brandstation fortsätter. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för 

projektet. 

3. Kommunchef, samhällsbyggnadschef, teknisk chef och 

ekonomichef ska utgöra kommunens representanter i den 

gemensamma arbets-/ledningsgruppen med RÖS.  

Till projektet ska en arbetsgrupp knytas.  

Kommunens arbete leds av teknisk chef. 

4. Inledningsvis ska en avsiktsförklaring med projektdirektiv tas 

fram tillsammans med RÖS. Det tidigare utpekade 

etableringsområdet vid Krontorpsrondellen ska bekräftas vara 

lämpat för ändamålet för lång tid och ta hänsyn till kommunens 

samhälls- och befolkningsutveckling över tid. 

5. Mariestads kommun ska för egen del utreda möjligheterna att 

samordna annan verksamhet/myndighet vid en ny brandstation 

på ett nytt läge. Bland annat ska samordning med den tekniska 

verksamheten prövas. 

6. Mariestads kommun avsätter 250 000 kronor för förstudiens genomförande. 

Kostnaden tas från ansvar 1010.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har initierat en förstudie om en ny 

brandstation i Mariestad. Med anledning av vårens arbete med 

frågeställningar kopplade till Coronavirusets spridning har arbetet 

pausats. Nu startar processen upp igen.  

Detta ärende berör frågor kring förstudiens organisering och 

finansiering m.m. Arbetsutskottet fick en information om förstudien 

vid sammanträdet den 30 september 2020.      
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-01 

Presentation, Skissmaterial brandstation februari 2020.      

 

Expedieras till: 
Kommunchef Kristofer Svensson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 340                                                   Dnr 2019/00372  

Information om Handlingsplan Agenda 2030 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Bland annat ska handlingsplanen följa 
kommunens styrmodell och ha en avgränsning genom att behandla de strategier och 
åtgärder som kommunen har rådighet över.  

Syftet med informationen är att ge en lägesrapport om arbetet samt att diskutera och 
få synpunkter på förslag till bland annat struktur och insatsområden.  

Inriktningen är att handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige senast den 31 
mars 2021.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-30  

Presentation   

Protokollsutdrag ksau § 249/20 

Protokollsutdrag ks § 198/20 

Protokollsutdrag ksau § 44/20    

 

Expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 341                                                   Dnr 2020/00369  

Information från HR-chefen 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

HR-chefen informerar muntligen om följande: 

 Lönerevision:  

 2020: löneavtalen för Kommunal samt Vision m fl. 

 2021: process och tidplan 

 Behovet av pensionsreglemente  

 Hälsoarbetet: 

 Hälsoanalyser 

 Livsstilsanalys  

 Hållbar återhämtning 

 Medarbetarundersökning 2020 

 Pågående projekt och andra arbeten: 

 Gemensamma utbildningar Ekonomi / HR 

 Intranät 

 Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Lönekartläggning 

 Ledarutbildning 

 Internt utvecklingsarbete HR MTG      
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Underlag för beslut 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 

Muntlig information på sammanträdet      

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 342                                                   Dnr 2020/00032  

Motion om att utöka budget- och skuldrådgivningens uppdrag 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.       

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att den 
befintliga budget- och skuldrådgivningens uppdrag ska utökas med de uppgifter som 
Konsumentverkets tjänst ”Hallå konsument” inte tillhandahåller: 

 Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du har 
en tvist med. 

 Granska handlingar eller tolka avtal. 

 Hjälpa till med att svara på skoluppgifter. 

 Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 januari 2020, § 3, överlämnat motionen till 
socialnämnden för beredning. 

Socialnämnden har behandlat motionen vid sitt sammanträde den 23 september 2020 
och menar att det inte finns någon koppling mellan de uppgifter som motionären 
föreslår ska läggas till i budget- och skuldrådgivningens uppdrag och de uppgifter 
som de har idag. Deras nuvarande uppdrag handlar om att vägleda den enskilde till 
skuldfrihet. Detta sker genom rådgivning, stöd- och motivationsarbete. Enskilda får 
också hjälp med att göra en ansökan om skuldsanering om de önskar och behöver 
det. 

De uppgifter som motionären räknar upp kräver kompetens i konsument- och 
avtalsrätt. Den kompetensen behöver tillföras budget- och skuldrådgivningen om de 
ska ta på sig denna uppgift. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst så finns det 
även andra verksamheter där den skulle kunna höra hemma, till exempel 
medborgarkontoret. Om kommunen ska erbjuda denna tjänst är en resursfråga som 
då får behandlas för politiskt ställningstagande.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 

Protokollsutdrag sn § 96/20 
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Socialchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-15  

Protokollsutdrag kf § 3/20 

Motionen      

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Enhetschef Malte Svensson) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 343                                                   Dnr 2020/00223  

Revidering av lönenämndens reglemente 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för lönenämnden.       

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner har sedan den 1 
januari 2011 en gemensam lönenämnd. Innan dess samverkade Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner om en gemensam lönenämnd sedan den 1 januari 2007. 

Befintligt reglemente för lönenämnden upprättades år 2016. Sedan dess har bland 
annat ny lagstiftning rörande personuppgifter tillkommit (GDPR) och även 
kommunallagen har reviderats. En uppdatering av det befintliga reglementet är därför 
nödvändigt. Följande delar av reglementet har kompletterats alternativt reviderats: 

Förtydligande av paragraf 6. Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i nämndens 
verksamhet. 

 § 9 sista stycket stryks. 

 § 10 sista meningen är ändrad. 

 Paragraf (§ 12) om personalföreträdares närvaro i nämnden. 

 Komplettering av § 13 med skrivning om möjligheten att delta på 
lönenämndens sammanträde på distans. 

 Komplettering av § 16 om hur justering och anslag av protokoll ska ske. 

Lönenämnden beslutade den 12 maj 2020 att ge lönechefen i uppdrag att uppdatera 
reglementet med en paragraf gällande personalrepresentant. Lönenämnden beslutade 
vidare att föreslå respektive kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderat reglemente för lönenämnden. 

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Protokollsutdrag från lönenämnden 2020-09-29 § 31 

Reglemente lönenämnden 

Reglemente lönenämnden (med synliga ändringar)       
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Lönenämnden Gullspångs kommun) 
(Töreboda kommun) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 344                                                   Dnr 2020/00380  

Hyresavtal Vandrarhemmet 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner anbudsgivare nummer 1. 

Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal.  

Jäv 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) anmäler och deltar inte i beredning och beslut 
av ärendet.    

Bakgrund 

Kommunen har under många år hyrt ut Mariestads vandrarhem till Svenska 

turistföreningen (STF). Avtalet löper ut 31 december 2020 efter uppsägning 

av STF. Det är därför angeläget för kommunen att hitta en ny hyresgäst till 

anläggningen. Tre olika entreprenörer har till kommunen visat intresse för ett 

hyresavtal och dessa har också fått presentera sin verksamhetsinriktning där 

fastighetsavdelningen tillsammans med utvecklingsenheten har utvärderat 

dessa Fastighetschefen redovisar genomförd utvärdering på sammanträdet. 

Hyresavtalet är på fem år och besittningsrätten är bortförhandlad.      

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-14 

Handlingar delas på sammanträdet 

      

Expedieras till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 345                                                   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. Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening 
Erfarenhetskonferens program 2021 den 28-29 januari 2021 i Stockholm. 

2. Systembolaget och Göteborgs universitet 
Seminarium om pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska 
hälsan. Webbsänt seminarium den 21 oktober 2020. 

3. Länsstyrelsen  
Inbjudan till regeringens kompetenssatsning - Så tar vi vara på digitaliseringens 
möjligheter. Webbsänt konferens, flera datum under oktober 2020.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 346                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla  

  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.    

2. Diskussion förs kring ärende 3, begäran om åtgärder enligt 6 6a Arbetsmiljölagen.  
Till nästa sammanträde i arbetsutskottet ska en åtgärdslista och handlingsplan 
redovisas. Kommunchefen får i uppdrag att tillse att så sker.   

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Trafikverket (KS 2020/360) 
Trafikverkets svar på kommunens yttrande över förslag till hastighetsgränser på 
väg 26 i Västra Götalands län. 

2. Trivector (KS 2020/370) 
Trafikutredning Mariestads tätort 

3. Vision, Mariestad avdelning 055 (Ks 2020/372) 
Begäran om åtgärder enligt 6 6a Arbetsmiljölagen på kommunens HUB 

4. Torsö Bygdegårds- och idrottsförening (KS 2020/188) 
Skrivelse angående kommunens beslut om minskat anläggningsbidrag. 

5. Svenska FN förbundet (KS 2019/371) 
Erbjudande om plats i Glokala Sverige 

6. Tekniska nämnden 
Protokollsutdrag tn § 106/20 Fördelning av investeringsmedel i 
infrastrukturåtgärder för planerad industriutveckling kring Marieforsleden 

7. Tekniska nämnden 
Protokollsutdrag tn § 110/20 Trafiksäkerhetsåtgärder på Radbyvägen 

8. Skaraborgs kommunalförbund 
Direktionsbeslut om att ställa in Skaraborgsdagen 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 347                                                   Dnr 2020/00003  

Information  

  

Handläggning av serveringstillstånd 

Frågan om handläggning av serveringstillstånd diskuteras på sammanträdet och 
lyfts som ett extra ärende för beslut på dagens sammanträde. 

 

Dialog med Västtrafik 

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson informerar om möte med Västtrafik. 
Bland annat pågår en översyn av busslinjer med besparingspotential. 

 

Kommunchefens information 

Kommunchef Kristofer Svensson informerar om följande: 

 Det pågående arbetet med Närvårdscentrum Mariestad. 

 Möjlighet att delta i Glokala Sverige 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 348                                                    

Uppdrag till kommunchefen 

  

Finska språket  

Kommunchefen ska redovisa organisatoriskt ansvar för kommunens samordning av 
finska minoritetsspråket. Mariestads kommuns inriktning är att arbetet med 
minoritetsspråket ska fortsatt vara prioriterat även om kommunen träder ur det 
finska förvaltningsområdet. 

Mariestads kommun ska exempelvis vid anställning av undersköterskor ta i beaktande 
och värdera kunskap i det finska språket.  

Kommunen ska arbeta med revitalisering, vilket innebär att kommunen ska erbjuda 
berörda medarbetare utbildning i finska fackuttryck.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 349                                                    

Rapporter 

  

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 350                                                    

Handläggning av serveringstillstånd m.m. 

 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att föreslå 
en ny organisation för hantering av serveringstillstånd. Den nya 
organisationen ska ha hand om kommunens uppgifter rörande frågor om 
tobaksförsäljning, tobakstillsyn, läkemedelsförsäljning samt tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för beredning och beslut av ovan 
nämnda ärenden. 

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 ska hanteras i egen regi med de föreslagna 
taxorna. Fullmäktige ställde sig positiv till möjligheten att se över 
alkoholkontroller i egen regi. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunchefen ska ta fram 
förslag till den nya organisation som ska ha hand om kommunens uppgifter 
rörande frågor om tobaksförsäljning, tobakstillsyn, läkemedelsförsäljning samt 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ansvara för beredning och beslut av ovan 
nämnda ärenden. 

 

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

 

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


