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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 342                                                   Dnr 2021/00281 

Mariestad kommuns klimatlöften 2022 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att återkomma med eget 
förslag till beslut vid sammanträdet den 24 november 2021.  

Bakgrund 

Mariestads kommun har anslutit sig till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om”, 
som är ett projekt drivet av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Projektet samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i 
Västra Götaland som vill bidra i omställningen till att bli en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland ska vara en fossil-
oberoende region år 2030. Som ett led i att accelerera arbetet med ”Klimat 2030” har 
en satsning kallad ”Kommunernas klimatlöften” tagits fram.  

Klimatlöftena startade 2021 och består av en lista med 20 konkreta åtgärder inom 
områden där kommunerna själva har rådighet att påverka. Åtgärderna är beprövade 
och samtliga har stor potential att minska vår klimatpåverkan. Av dessa 20 tillgängliga 
löften/åtgärder väljer sedan respektive kommun ut vilket eller vilka löften man vill 
anta och ansvarar för genomförandet av dessa.  

Under 2021 antog kommunerna i Västra Götaland tillsammans 326 klimatlöften. 
Engagemanget för satsningen med klimatlöften har varit stort. En utvärdering från 
regionen har resulterat i att satsningen kommer att fortsätta även under 2022, vilket 
ses som mycket positivt då det bidrar till att nå regionens och kommunernas 
gemensamma mål om att bli en fossil-oberoende region år 2030.  

Regionen erbjuder nu kommunerna att anta nya klimatlöften för år 2022.  

En arbetsgrupp har med hjälp av kommunens verksamheter upprättat ett förslag på 
klimatlöften för Mariestads kommun under år 2022. De föreslagna löftena har valts 
ut med utgångspunkt i att de ska vara ett bra komplement till kommunens egna 
satsningar och mål, då det är viktigt att de löften som väljs ut ligger i linje med redan 
befintligt arbete för att inte bidra till en otydlighet och överbelastning av olika mål 
hos verksamheterna. 

De löften som kommunen beslutar om för år 2022 ska rapporteras in till Västra 
Götalandsregionen senast den 1 december 2021.  

Den 15 december 2021 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

Sida 4 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Uppföljning av 2021 års klimatlöften 

Deltagande kommuner ska under november månad 2021 rapportera in hur det gått 
med genomförandet av innevarande års löften. Uppföljningen görs inte för att 
jämföra enskilda kommuners arbete, utan för att få en överblick över kommunernas 
gemensamma insatser.  

Miljöstrateg Hanna Jansson redovisar på sammanträdet en uppföljning av hur arbetet 
med 2021 års klimatlöften har gått. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-04 

Miljöstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-27 

Förslag till klimatlöften för år 2022 (med tillhörande beskrivning) 

Kommunernas klimatlöften inför 2022 (Lista över de 20 löften som finns att välja 
bland)  

Uppföljning av klimatlöften 2021 för Mariestads kommun, 2021-10-27 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
Miljöstrateg Hanna Jansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 343                                                   Dnr 2019/00394 

Projekt Lekevi-Dala, etapp 1 
  

Arbetsutskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det upprättade förslaget på 
projektorganisation. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att 
påbörja delprojekt 1, Lekevi idrottsplats.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2019, § 360, om uppdrag 
att ta fram en underhålls- och utvecklingsplan för området Lekevi-Dala. Planen ska ta 
ett helhetsgrepp för området och parkeringssituationen behöver särskilt ses över. 
Även möjligheten att utveckla idrottsplatsen skulle se över. Planenheten informerade 
arbetsutskottet om arbetet den 29 april 2020, § 165. Det har till kommunen 
inkommit skrivelse från IFK Mariestad och Mariestad Bois FF som handlar om 
utveckling och förnyelse av Lekevi IP. Skrivelsen inkom den 13 april 2021. 
Arbetsutskottet fick vid sitt sammanträde den 28 april 2021 en lägesrapport för 
området och för själva idrottsplatsen. 

Kommundirektören fick vid detta möte i uppdrag att ta fram en projektorganisation 
och bilda en projektgrupp. Till projektet ska representanter från de aktuella 
idrottsföreningarna knytas. En styrgrupp ska utses med politiska representanter.  

Teknisk chef har genomfört uppdraget med att framarbeta ett förslag på organisation 
och ledning/styrning av projektet som presenteras på mötet. I beredningen har även 
förslag på åtgärder från involverade klubbar framkommit. 

Projekt Lekevi är ett samhällsbyggnadsprojekt med flera ingående delar som berör 
såväl detaljplanering, infrastruktur och befintlig idrottsplats. För att komma vidare 
behöver en ambition och omfattning av projektet tydliggöras genom ett 
inriktningsbeslut huruvida projektet ska genomföras i sin helhet alternativt uppstart 
av olika delprojekt. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 

Förslag på projektorganisation 

Protokollsutdrag ksau § 360/21 

Protokollsutdrag ksau § 165/20 

Protokollsutdrag ksau § 160/20 
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Expedieras till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Samhällsbyggnadschef Per Garenius 
Samordnare ekonomi Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 344                                                   Dnr 2021/00436 

Förhandlingsunderlag 1 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med det förslag som tekniske 
chefen presenterar på sammanträdet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 345                                                   Dnr 2021/00440 

Förhandlingsunderlag 2 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med det förslag som tekniske 
chefen presenterar på sammanträdet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 346                                                   Dnr 2021/00446 

Förhandlingsunderlag 3 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med det förslag som tekniske 
chefen presenterar på sammanträdet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 347                                                   Dnr 2021/00447 

Förhandlingsunderlag 4 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med det förslag som tekniske 
chefen presenterar på sammanträdet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 348                                                   Dnr 2021/00412 

Revidering av riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads 
kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för 
dokumenthantering. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2012, § 143, att anta reviderade 
riktlinjer för dokumenthantering i Mariestads kommun. Därefter har inte någon 
översyn av riktlinjerna genomförts. Riktlinjerna för dokumenthantering reglerar 
bland annat utlämnande av allmän handling, registrering av handlingar samt 
hantering av post och e-post. 

Alla styrdokument i Mariestads kommun ska revideras minst en gång vart fjärde år. 
Detta i enlighet med de riktlinjer som tagits fram för styrdokument. En genomgång 
av riktlinjerna har därför initierats av den administrativa enheten. 

De ändringar som föreslås utgör inte några tillägg eller ändringar i sak jämfört med 
vad som gäller idag. Revideringen har endast bestått i en uppdatering av språkbruket i 
dokumentet och en granskning av om innehållet överensstämmer med de rutiner den 
administrativa enheten tagit fram kopplade till dokumentet de senaste åren. 
Dokumentet har även lagts in i den grafiska mall som tagits fram för alla 
styrdokument i syfte att uppnå en större enhetlighet. Samtliga ändringar har 
markerats med färgad text, och den information som tagits bort är överstruken. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20 

Riktlinjer för dokumenthantering, med förslag på ändringar 

 

Expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Samtliga nämndsekreterare 
Adm. chef Malin Eriksson 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 349                                                   Dnr 2021/00413 

Revidering av mall för tjänsteskrivelse  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunens tjänsteskrivelsemall med 
följande tre nya rubriker: 

• Bedömning ur ekonomisk dimension. 

• Bedömning ur miljömässig dimension. 

• Bedömning ur social dimension. 

2. Barnperspektivet ska särskilt beaktas i de olika bedömningarna. 

3. Kommunfullmäktige poängterar att även de kommunala bolagen bör använda 
tjänsteskrivelsemallen i sin ärendeberedning. 

4. Kommunens riktlinjer för nämndadministrativt arbete och ärendeberedning ska 
kompletteras utifrån ovanstående punkter.  

5. Förändringen gäller från och med den 1 januari 2022. 

Syftet med att revidera kommunens mall för tjänsteskrivelse är att de ärenden som ska 
hanteras politiskt alltid ska belysas ur de tre dimensioner som kommun-koncernens 
övergripande arbete med Agenda 2030 utgår ifrån. Ambitionen är att detta ska bidra till att 
ytterligare kvalitetssäkra de ärenden som ska underställas de politiska församlingarna för 
beslut. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för Agenda 2030 för bidra till öka 
takten på hållbarhetsarbetet i kommunen. Strategin och arbetet som utförs för att nå 
målen i Agenda 2030 omfattar hela kommunkoncernen, inklusive de kommunala 
bolagen. Syftet med att ha en strategi är att bland annat för att: 

• tydliggöra politiska prioriteringar och mål, 

• samla kommunkoncernens arbete med miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet, 

• kunna mäta och följa upp arbetet samt 

• skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare. 
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Lika viktigt som det är att verksamheterna och bolagen i det dagliga arbetet utgår 
från hållbar utveckling, är det att ta hänsyn till detta i alla de frågor som kommunens 
förtroendevalda har att ta ställning till inom ramen för sitt politiska uppdrag.  

Att komplettera tjänsteskrivelsemallen med tre nya rubriker som alla har sin 
utgångspunkt i hållbarhetsutveckling på olika sätt, syftar till att få 
kommunkoncernens tjänstemannaorganisation att reflektera kring, ta hänsyn till och 
utgå ifrån dessa tre områden vid beredningen av politiska ärenden. Genom att införa 
dessa avsnitt i tjänsteskrivelsen belyser man politiskt viktiga perspektiv i ärendet på 
ett tydligt och konkret sätt.  

Den nya mallen för tjänsteskrivelser är en del i arbetet med att ytterligare 
kvalitetssäkra de underlag som är avsedda att nå de politiska församlingarna för 
ställningstagande.   

De tre områdena som ärendena ska bedömas ur är ekonomisk dimension, 
miljömässig dimension och social dimension.  

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast att 
vid åtgärder och beslut som rör barn, ska hänsyn tas till vad som är det bästa för 
barnet. Det innebär bland annat att beslut som påverkar barn ska föregås av en 
bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för barnet eller övergripande 
policyfrågor för barn i grupp. Prövningar av barnets bästa är självklart vid 
myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn, men prövning av barns bästa ska också 
göras i exempelvis beslut om budget, stadsplanering, vid utarbetande av policyer, 
riktlinjer, planer och strategier samt organisationsförändringar.  

Barnombudsmannen förespråkar att prövningar av barnets bästa görs som en 
integrerad del av den ordinarie besluts- och ärendeprocessen. Barnperspektivet ska 
således också beaktas i Mariestads kommuns ärendeberedning och därför ska detta 
perspektiv särskilt vägas in och beskrivas/bedömas i de tre olika dimensionerna.   

Beskrivning av de tre dimensionerna 

Ekonomisk dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen redovisas vilka ekonomiska konsekvenser 
som väntas av ärendet, såväl internt som externt och både på kort och lång sikt.  

 

Det mest angelägna att kunna utläsa ur sammanfattningen i denna dimension är en 
analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och 
kommunens ekonomiska situation. 

Miljömässig dimension 

Under den här rubriken i tjänsteskrivelsen ska en analys om ärendet väntas inverka 
negativt eller positivt på invånarnas och kommunens miljömässiga förhållande göras, 
för att underlätta bedömningen gentemot fullmäktiges mål.  

Aspekter som kan tas upp i analysen är till exempel ärendets förväntade inverkan på 
lokala, nationella och internationella miljömål och hur ärendet knyter an till det 
klimatstrategiska arbetet i kommunen.  
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Social dimension 

I bedömningen ur social dimension är det viktigaste att analysera om ärendet väntas 
inverka positivt eller negativt på invånarnas sociala relation mellan varandra och 
kommunens verksamheter. I detta ingår att beakta civilsamhällets, idéburna aktörer 
och föreningslivets roll. Det bör också framgå i vilken utsträckning olika grupper i 
kommunen som berörs av ärendet/beslutet.  

Exempel på aspekter att belysa i denna bedömning är till exempel åldersgrupper som 
väntas påverkas särskilt, jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter och 
funktionsnedsättning. 

Behandling på sammanträdet 

Janne Jansson (S) tillstyrker liggande förslag till beslut. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Janne Janssons (S) tillstyrkande till 
liggande förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslaget. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 

Förslag på tjänsteskrivelsemall 

Instruktion för tjänsteskrivelsemall 

 

Expedieras till: 
Sektorchefer 
Verksamhetschefer 
Avdelningschefer 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
VD VänerEnergi AB 
VD Mariehus AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 350                                                   Dnr 2021/00236 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen - verksamheternas 
åtgärdslistor 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att de verksamheter som inom nämnden prognostiserar 
ett underskott vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå en ekonomi i balans.  

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 september 2021, § 299, redovisades 
kommunstyrelsenämndens delårsresultat och prognos. Totalt redovisar nämnden en 
budget i balans, men vissa delar redovisar ett underskott. De verksamheter som 
berörs är sektor ledning, sektor samhällsbyggnad och arbetsmarknadsenheten. 

De verksamheter som prognostiserar ett underskott gentemot budget fick i uppdrag 
att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till åtgärder för 
innevarande år samt hur det påverkar nästkommande års budget.  

Åtgärderna återredovisades till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 
13 oktober 2021, § 321. Arbetsutskottet noterade att sektor ledning och sektor 
samhällsbyggnad redovisar åtgärder för en budget i balans. Arbetsmarknadsenheten 
redovisar fortsatt underskott och ska därför återkomma med en ny åtgärdslista för 
budget i balans 2021. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16 

Ekonomichefens presentation 

Protokollsutdrag ksau § 299/21 

Protokollsutdrag ksau § 321/21 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör 
Socialchef 
HR-chef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 351                                                   Dnr 2021/00237 

Delårsrapport 2021 för Mariestads kommun - nämndernas 
åtgärdslistor 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att socialnämnden, utbildningsnämnden 
och överförmyndarnämnden går med underskott 2021. Underskottet ska tas från 
kommunens resultat. 

 

Ekonomichefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde återkomma 
med det fastställda beloppet. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet- och ekonomistyrning ska uppföljning 
ske av tertial 2 (T2) som baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti 
månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning. 
Vidare framgår det av policyn för verksamhet – och ekonomistyrning följande: 
”att nämnden ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram”.  

Vid delåret 2021 prognostiseras både överskott och underskott gentemot budget 
inom de större nämnderna. Underskotten inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden täcks av överskott från finansverksamheten. Vid en 
jämförelse på totalnivån prognostiseras en god budgetföljsamhet för året. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde utifrån sin uppsiksplikt i samband med 
presentation av delårsrapporten, § 300/21, att de nämnder som prognostiserade 
ett underskott skulle återkomma med en åtgärdslista för budget i balans, samt hur 
det påverkar nästkommande års budget. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2021, § 320, noterar 
arbetsutskottet att nämnderna fortfarande inte redovisar åtgärder för en budget i 
balans. Nämnderna ska därför återkomma med en ny åtgärdslista för budget i 
balans 2021. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att fullmäktige ska besluta att godkänna 
att socialnämnden, utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden går med 
underskott. Underskottet ska tas från kommunens resultat. 

 

Ekonomichefen får i uppdrag att återkomma med det fastställda beloppet inför 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Janne Jansson (S) yrkar att socialnämnden och utbildningsnämnden ska tillföras de 
medel som motsvarar deras prognostiserade underskott för innevarande år, vilket ska 
tas från kommunens resultat. 

 

Linnea Wall (S) tillstyrker Janne Janssons (S) yrkande. 

 

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

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16 

Ekonomichefens presentation  

Utbildningsnämndens handlingsplan 

Socialnämndens handlingsplan 

Protokollsutdrag ksau § 320/21 

Protokollsutdrag ksau § 300/21 

Protokollsutdrag öfn § 27/21 

 

Expedieras till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Berörda nämnder 
Utbildningschef 
Socialchef 
Chef medborgarkontoret 
Sektorchef ledning 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 352                                                   Dnr 2021/00406 

Återrapport om organisation för framtida etableringar 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att organisatoriskt bryta ut verksamhet teknik ur sektor 
samhällsbyggnad där verksamhet teknik blir en egen sektor. Chef för den nya 
tekniska sektorn blir nuvarande teknisk chef.   

Fortsatt uppdrag ges till kommundirektören att säkerställa scenario 2 och 3. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 oktober, § 325, att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda hur Mariestads kommun ska organiseras för 
att ha förutsättningar att kunna möta framtidens etableringar. Utredningen hade som 
syfte att få en överblick av organisationens möjligheter att kunna ställa om och möta 
en större efterfrågan på den kommunala organisationen.  

 

Utredningens syfte och avgränsningar 
Uppdraget riktar in sig på att få en överblick av organisationens möjligheter att kunna 
ställa om och möta en större efterfrågan på den kommunala organisationen utifrån 
två olika scenarion. 

• En eller flera etableringar alternativt utbyggnad av befintlig verksamhet som i 
första hand ställer krav på sektor samhällsbyggnad och i huvudsak hanteras 
inom kommunens egen organisation med mindre förändringar. Ryms inom 
befintlig finansieringsram. 

• En eller flera större etablerings som ställer krav på hela kommunkoncernens 
organisation och samtidigt ställer krav på fler samarbetsparters och inhyrd 
kompetens. Ryms inte inom befintlig finansieringsram. 

Utredningen har avgränsats till att enbart omfatta scenariot som utgår ifrån krav i 
första hand kommer kraven öka på sektor samhällsbyggnad och kan hanteras inom 
nuvarande kommunal organisation. En kort reflektion återfinns även inför ett mer 
omfattande scenario där större etableringar kan bli aktuella. Utredning har 
genomförts med hjälp kommundirektörens ledningsgrupp och direkt underställd 
chefsnivå samt i ett fall direkt underställda medarbetare. Fackliga parter har 
informerats om utredningen och dess huvuddrag. 
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Utredningens resultat 

Det har med all tydlighet framkommit att sektor samhällsbyggnad redan i nuläget har 
en organisatorisk otydlighet där olika chefsled lyder under olika nämnder, men även 
beroende på sammanblandning mellan strategiska frågor och driftsfrågor. Dessutom 
tillkommer ytterligare dimensioner med anledning av MTG-samarbetet. Hittills har 
nuvarande organisation fungerat, men redan i nuläget när flera etableringar redan 
hanteras krävs en tydligare definition av ansvar och roller i sektor samhällsbyggnad.  

Genom att dela på nuvarande sektor samhällsbyggnad i två delar kan önskvärd effekt 
uppstå. Ett möjligt sätt att hantera det är att bryta ut teknisk förvaltning, som lyder 
under teknisk nämnd, från sektor samhällsbyggnad.  

Reflektion och utblick 

Skulle Mariestads kommun få en eller flera större etableringar som påverkar hela 
kommunkoncernen krävs ett betydligt mer omfattande förändringar i både 
organisation, arbetssätt och finansiering. Kommunkoncernen måste då ges i uppdrag 
att organisera sig mer optimalt samt söka gemensamma effektiviseringsvinster för att 
nå full effekt. Samarbetet inom Skaraborgs kommunalförbund behöver då 
intensifieras och stärkas för att se över möjligheter och nyttor för att få full 
samhällsekonomisk effekt. Utöver det, krävs ett tydligt samarbete med olika parter 
inom andra sektorer utvecklas samt nya mer processinriktade arbetssätt 
implementeras i Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16 

 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Teknisk chef 
Samhällsbyggnadschef 
Lönekontoret Marie Jansson 
Kommunikation, Pia Stenström 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 353                                                   Dnr 2020/00500 

Artifex överbryggningsprojekt 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner att Dacapo ansöker om bidrag på 300 000 kronor 
för ett överbryggningsprojekt för Artifex hos regionutvecklingsnämnden. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att Dacapo Mariestad är projektägare under 
perioden 2022-01-01 till 2022-09-30. 

3. Kostnaden för Dacapo blir för en period på 9 månader 300 000 kronor i form 
av medfinansiering genom kostnader för lokaler, OH och egeninsatser i 
arbetstid. 

Bakgrund 

I oktober avslutas projektet Artifex som har pågått sedan april 2019. Projektet har 
erbjudit koordinering för företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Det 
är en samverkan mellan Steneby, Tibro och Mariestad som alla driver utbildningar 
inom olika typer av hantverk. Artifex vänder sig främst till studerande på de tre 
utbildningsorterna, men stöttar också alumner som precis avslutat sina utbildningar.  

I Västra Götalandsregionen pågår en utredning kring hur man ska kunna göra en 
samlad insats för att stötta kulturella och kreativa näringar. Planen har varit att 
projektet Artifex ska integreras inom ramen för denna satsning, men utredningen 
drar ut på tiden. I samtal med tjänstepersoner på Regionutvecklingsnämnden har 
därför frågan ställts till de tre utbildningsorterna om deras intresse för att söka medel 
från nämnden för ett överbryggningsprojekt. Anledningen till detta är för att de 
insatser som gjorts inom ramen för det nuvarande projektet inte ska gå till spillo. 
Detta gäller främst att webbsida upprätthålls, att vissa mindre aktiviteter fortgår, att 
samordningen med näringslivsenheten ytterligare etableras och att koordinering finns 
mellan studerande och befintliga nätverk som Nyföretagarcentrum, Drivhuset och 
andra aktörer som arbetar med entreprenörskap.  

I frågeställningen kring vem av de tre utbildningsorterna som har de bästa 
förutsättningarna för att ta projektägarskapet har frågan ställts till Dacapo Mariestad. 
För organisationens räkning är projektet viktigt eftersom entreprenörskap är en viktig 
fråga för de studerandes framtid och att tidigare erfarenheter vidmakthålls.  

Budgeten för Dacapos räkning blir för en period på 9 månader totalt 600 000 kronor 
där bidrag från regionsutvecklingsnämnden täcker hälften (300 000 kronor). 
Medfinansieringen blir kostnader för lokaler, OH och egeninsatser i arbetstid utslaget 
på några medarbetare. För Dacapos räkning skulle bidraget även kunna täcka 
kostnader för personal som också kan göra andra insatser för verksamheten utöver 
projektet. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15 

Tjänsteskrivelse avdelningschef Dacapo, daterad 2021-09-29 

Budget Dacapo överbryggningsprojekt 

Artifex rapport mars 2021 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
Chef Dacapo Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
Johanna Djurberg, johanna.djurberg@steneby.se 
Maria Lans. Maria.lans@folkuniversitetet.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 354                                                   Dnr 2021/00107 

Återrapport uppdrag från arbetsutskottet om ledarutbildning  
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

Under 2019-2020 genomfördes en kommunövergripande ledarutbildning för 
kommunens chefer. I februari 2021 gav arbetsutskottet kommunchefen i 
uppdrag att kvalitetssäkra utbildningen för chefer och tillse att utbildningen även 
omfattade områden som kommunikation med medarbetare, vad som förväntas 
av en chef i kommunal organisation, press- och mediakommunikation, 
tryckfrihetsförordning, marknadsföring av kommunen och telefonpolicy. 
Uppdraget vidaredelegerades till HR-chefen.  
 
Kommunledningen hade påbörjat en planering av en kompletterande utbildning 
under våren 2020 och varit i kontakt med en utbildare, men bland annat på grund 
av pandemin slutfördes inte denna planering. Under våren 2021 fick tillväxt-
enheten och kommunikationsenheten genomföra en pilotutbildning med den 
tidigare kontaktade utbildaren. Utbildningens tyngdpunkt låg på självledarskap 
med mål att öka organisationens lönsamhet genom att göra deltagarna (ledarna) 
tryggare, säkrare och mer målfokuserade samt öka den medvetna 
kommunikationen.   

Utbildningen bestod av fem tillfällen à 2,5 timmar för respektive enhet samt ett 
gemensamt uppföljningstillfälle med utvärdering. Utbildningen levererades av 
företaget dinEffekt AB och innehållet bestod av:  

• muskulär avslappning 

• mental avslappning 

• självbild och attityd  

• målbild och målprogrammering samt  

• medveten kommunikation.  

Utbildningen innehöll både teori och praktik, med egen träning mellan träffarna. 

Utifrån innehållet som beskrivits ovan och dialog med de två enheterna som 
genomgått utbildningen är bedömningen att utbildningen primärt handlar om 
personlig utveckling, självledarskap samt ger verktyg för att ändra attityd och 
beteende hos sig själv, snarare än ledarskapsutveckling med fokus på att leda 
andra.  
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Det behov som HR-enheten ser att organisationens chefer efterfrågar när det 
kommer till chefsutbildning är främst handgriplig utbildning i chefsuppdraget 
samt utbildning inom områden som är aktuella och specifika för en chef i 
offentlig verksamhet. Exempel på detta är mediakontakter, offentlighetsprincip, 
att arbeta i en politisk styrd organisation, kommunens interna regler med mera.  

Med utgångspunkt i detta föreslår HR-enheten att den fortsatta utvecklingen av 
kommunens chefsutbildning lägger fokus på det som nämns ovan och som även 
presenterades för arbetsutskottet vid den återrapportering som gjordes i april 
månad.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-29 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-20 

Förslag på utveckling av chefsutbildning daterad 2021-03-24 

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 355                                                   Dnr 2021/00351 

Medborgarförslag om ändrat utbetalningsdatum för lön 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har i Medborgaförslag framfört önskemål om att 
undersköterskorna i kommunen ska få sin lön utbetalad den 25 i månaden, istället för 
den 27, med hänvisning till att alla andra anställda får sin lön utbetalda den 25. I sitt 
förslag framförs ett antal skäl för att byte av datum ska ske samt en hänvisning till 
hur genomförandet ska göras.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 87, att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

HR-chefen har utrett ärendet. Det är viktigt att förtydliga att alla anställda i 
kommunen får lön utbetalat på samma datum. Lönekontorets uppdrag ett så kallat 
”MTG-samarbete”, med egen nämnd, och därför omfattas fler kommuner och andra 
uppdragsgivare än enbart Mariestads kommun.  

Utredning av byte av löneutbetalningsdatum 

Frågan om byte av datum från den 27 till den 25 i månaden utreddes av chefen för 
lönekontoret i Hova den 10 september 201. I utredningen gavs bland annat HR och 
ekonomienheterna (detta var före sammanslagningen av MTG-kommunernas 
ekonomienheter) möjlighet att yttra sig över den eventuella konsekvensen av ett 
datumbyte.  

Sammantaget konstaterade utredningen att något byte av utbetalningsdag inte var 
aktuell. Som skäl angavs bland annat att, att trots en ökad digitalisering av hantering 
av löneunderlag, är tidsspannet mellan inrapportering från chef till utbetalning efter 
hantering av lönekontoret, redan tämligen kort. Att ytterligare korta ner denna 
tidsrymd, i kombination med att ekonomienheterna oftast inte gör extrabetalningar 
under 2 000 kronor, skulle kunna innebära en försämring för den enskilde 
medarbetaren för det fall underlag saknas eller är felaktiga, en omständighet som 
även HR-enheten framförde.   

Ekonomienheten i Mariestad framförde att skatteintäkter och löneutbetalningar 
måste ”matcha” för att inte arbetsgivarens checkkonto ska komma att användas med 
räntekostnader som följd. För ekonomienheterna i Töreboda och Gullspång var 
detta inte ett problem.  
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Ett MTG perspektiv 

Avslutningsvis måste samtliga användare av lönekontorets tjänster vara överens om 
att byta datum för att det ska vara möjligt att genomföra. Av de tillfrågade enheterna 
var det ingen som förordade ett byte. Med anledning av ovanstående föreslår  
HR-chefen att medborgarförslaget ska avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 87/21 

Medborgarförslaget 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
Förslagsställaren 
HR-chef 
Lönechef (för kännedom)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 356                                                   Dnr 2021/00033 

Motion om att laga trasiga arbetskläder istället för att slänga 
dem           
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Birgitta Wenström (V) har i motion föreslagit att Mariestads kommun ska teckna 
avtal med skrädderi/-er för att låta dessa laga trasiga arbetskläder istället för att slänga 
dem.  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 3, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl till förslaget anger motionären att ” Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen, FN och många andra aktörer nationellt och internationellt 
konstaterar att dagens textilkonsumtion inte är hållbar.” samt ” Naturvårdsverket 
anger att det bästa sättet att minska både miljö- och klimatpåverkan från kläder och 
annan textil är att förlänga dess livslängd, alltså att använda dem längre innan de 
kasseras. Detta kan vi göra till exempel genom att laga dem när de går sönder istället 
för att slänga dem och köpa nytt.” 

Motionären hänvisar till Kungsbacka kommun som arbetat med att minska sin 
textilkonsumtion och i detta arbete tecknat avtal med två skrädderier vilka lagar 
trasiga arbetskläder. 

Det är otvetydigt att reparation av textiler för att förlänga dess livslängd innebär en 
klimatvinst. Dock är frågan om reparation av arbetskläder som klimatbefrämjande 
åtgärd inte tillräckligt utredd eller ställd mot andra klimatfrämjande åtgärder som 
kommunen gör eller skulle kunna göra. Motionärens förslag behöver ställas mot 
andra klimatfrämjande åtgärder så att kommunens resurser används så effektivt som 
möjligt. I en bedömning om förslagets relativa ”klimatvinst”, behöver förtydligas 
vilka plagg som omfattas, när reparation ska ske ställt i relation till när plagget ska 
ersättas eller när plagget ”får duga ett tag till”. Logistiken kring insamling samt 
returnering behöver utredas. Vem hämtar och lämnar? Vilka skrädderier ska hantera 
uppdraget? Hur ser kravspecifikationen ut? Hur stor är volymen kläder som varje år 
skulle kunna bli föremål för reparation? Ska del av uppdraget upphandlas på den 
öppna marknaden och i vilken mån skulle det kunna utföras av exempelvis 
arbetsmarknadsenheten eller via socialt företagande, så som skett i Kungsbacka?  

Sammantaget är frågan om reparation av arbetskläder komplex. De frågor som ställs 
ovan är inte på något sätt en uttömmande lista över sådant som behöver besvaras, 
utan är tänkt att ge en indikation om omfattningen av det utredningsarbete som 
behöver göras. Så som den är formulerad bör motionen därför avslås. 
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 

Protokollsutdrag kf § 3/21 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Motionären 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 357                                                   Dnr 2021/00219 

Motion om terapikatter  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad med anledning av att vård- och 
omsorgsavdelningen sedan tidigare har köpt in terapikatter med vibrapurr till 
äldreboendena inklusive korttidsboende. 

Bakgrund 

Riitta Holmblad (SD) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunen ska köpa in 
en eller flera interaktiva katter, så kallade terapikatter till demensvård.  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021, § 50, att överlämna ärendet till 
socialnämnden för beredning.  

Vård- och omsorgsavdelningens äldreboenden inklusive Kolarebackens korttids-
boende har sedan tidigare inköpt så kallade terapikatter med vibrapurr. Dessa 
används sedan dess i den dagliga vården. Något som har visat sig påverka oro, ångest 
och upplevd ensamhet bland de boende.  

Med anledning av att vård- och omsorgsavdelningen redan sedan tidigare har köpt in 
terapikatter med vibrapurr till äldreboendena inklusive korttidsboenden, föreslår 
socialnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen vara besvarad. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28 

Protokollsutdrag sn § 129/21 

Vård- och omsorgschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-27 

Protokollsutdrag kf § 50/21 

Motionen 

 

Expedieras till: 
Motionären 
Socialnämnden (nämndsekr.) 
Socialchef Karin Utbo 
Vård- och omsorgschef Malin Wihlborg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 358                                                   Dnr 2021/00036 

Motion om fyrverkerier 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit 
följande:  

• Att lokala ordningsföreskriften, § 19, för Mariestads kommun ändras så att 
undantaget från kravet på polistillstånd för att använda pyrotekniska varor på 
offentlig plats för nyårsafton kl. 23.00 och två timmar framåt, tas bort. 

• Att en översyn görs för att mer precist avgöra var pyrotekniska varor får 
användas då tillstånd medgetts. Utgångspunkten ska vara att så långt som 
möjligt förhindra störning inom tätbebyggda/känsliga områden. 

• Att kommunen ser över möjligheten att arrangera fyrverkeri eller dylikt vid 
nyår. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 januari 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad har under beredningen av ärendet dels tagit del av en 
skrivelse från polisen angående okontrollerad raketskjutning på nyårsafton 2020 dels 
från en privatperson som via synpunktshanteringen (Infracontrol) berättat hur det 
skjutits raketer vid bostäder under flera dagar kring jul- och nyårshelgen 2020/2021.  

Polisen berättar om en mycket stökig nyårsafton med överförfriskade ungdomar som 
sköt raketer mot polispatrullen. Detta hände på Nya torget. Privatpersonen pekar ut 
området kring Bråten och Drottning Kristinas väg/Västra vägen som särskilt 
problematiska. 

Polisen efterlyser i likhet med motionären att det ska krävas tillstånd för att få skjuta 
raketer på allmän plats, det vill säga att nuvarande undantag tas bort. 

Privatpersonen föreslår att kommunen ordnar en ljusshow vid tolvslaget på. 
Nyårsafton, vilket ligger i linje med vad motionären föreslagit.  

Sektor samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka 
motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra de åtgärder som anges i 
motionen.  
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Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 

Samhällbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 

Marie Engström Rosengren (V) – Motion om fyrverkerier 

Protokollsutdrag kf § 3/21 

 

Expedieras till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 359                                                   Dnr 2021/00296 

Motion om handlingsplan för fler bilfria områden 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Bakgrund 

Britta Wänström (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska 
ta fram en handlingsplan för att utöka de bilfria områdena i kommunens tätorter.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 14 juni 2021, § 77 överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning. 

Sektor samhällsbyggnad noterar att det idag endast finns ett bilfritt stråk i Mariestads 
tätort och det är gågatan på södra delen av Österlånggatan.  Såvitt sektor 
samhällsbyggnad erfar är efterfrågan och behovet av fler bilfria områden mycket 
begränsat. Önskemål om bilfritt område finns på Stenbordsvägen i Sjötorp under 
sommaren.  Därtill har fråga väckts om att tidvis stänga av Kungsgatan för 
genomfartstrafik. Sektor samhällsbyggnad ser inte heller att behovet av bilfria 
områden i kommunens tätorter är så omfattande att det finns behov av en särskild 
handlingsplan för detta.  

För att underlätta för gående och cyklister finns möjligheter att arbeta med så kallade 
gångfartsområden där trafiken sker på fotgängares villkor. Ett annat sätt är att 
fortsätta bygga ut gång- och cykelvägnätet i och emellan tätorterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår sektor samhällsbyggnad att motionen avslås. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2021-11-03 

Motion från Britta Wänström, Vänsterpartiet i Mariestad 

Protokollsutdrag kf § 77/21 

 

Expedieras till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadschefen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 360                                                   Dnr 2021/00056 

Dialogmöte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
tekniska nämnden 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om sina sammanträdestider för år 
2021 beslutade styrelsen även om datum för dialogmöten mellan arbetsutskottet och 
tekniska nämndens presidium.  

Dialogmöten är inplanerade under 2021 på följande datum: 3 mars, 9 juni och 10 
november. Dialogen den 10 november har flyttats till den 17 november.  

 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

• Pågående investeringar 

• Internkontrollsplan - åtgärder enligt plan 

• Organisationsfrågor 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-10 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef  
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 361                                                   Dnr 2021/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Brottsförebyggande rådet 
Rapporten PTU – politikernas trygghetsundersökning 2021. 

2. Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Skrivelse om det kommunala vetot mot vindkraft. 

3. Västra Götalandsregionen (KS 2021/2) 
Remiss regional infrastrukturplan 2022-2033 

4. Hela Sverige ska leva 
Nyhetsbrev nr 5, 2021. 

5. Boverket 
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket 2021. 

6. IT-nämnden 
Protokollsutdrag ITN § 18/21 IT-nämndens sammanträdesdagar år 2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 362                                                   Dnr 2021/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.       

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Torsö Skärgårdsråd 
Önskan om tid för dialogmöte. Datum som föreslås är den 24 november 2021. 

2. Idrottsalliansen 
Svar från Idrottsalliansens ordförande med förslag på datum för dialogmöte. 
Datum som föreslås är den 14 december 2021. 

3. LRF 
Önskan om tid för dialogmöte. 
Datum som föreslås är den 14 december 2021. 

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Regional tankesmedja för friluftsliv den 11 november 2021.  

5. Västra Götalandsregionen – Klimat 2030 
Inbjudan till Vara konserthus den 15 december 2021 för överlämnande av 
klimatlöfte. 

6. Kommuninvest 
Medlemssamråd den 18 januari och 3 februari 2022. Samrådet genomförs både 
fysiskt på 10 orter samt i digital form. 

7. Region Halland, Västra Götalandsregionen m.fl. 
Webbseminariet Västsvenska EU-konferensen Europaforum 17 dec 2021. 

8. Uppsala universitet 
Digitalt seminarium 11 november 2021 om bostadsmarknaden för unga vuxna. 

9. Sveriges Kommuner och Regioner 
Konferens den 20-21 september 2022 i Örebro. Seminarieserie med mötesplats 
social hållbarhet som tema. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 363                                                   Dnr 2021/00004 

Information 
  

Redovisning av arbetsutskottets uppdrag till kommundirektören 

Genomgång av uppdrag flyttas fram till kommande sammanträde. 
Kommundirektören får i uppdrag att till nästa arbetsutskott även presentera 
planuppdragslistan i samband med återrapport av uppdragen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 364                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Springtime 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar hanteringen av arrangemanget 
Springtime. Kommunen står som tidigare för anmälningsavgiften för kommunens 
anställda. Även frågan om marknadsföring diskuteras. Kommundirektören får i 
uppdrag att lyfta in frågan om hälsoprojekt för barn och ungdomar och 
föreningslivet till folkhälsorådet. 

 

Rekrytering av ny socialchef 

Kommundirektören får i uppdrag att starta processen att rekrytera en socialchef. 

 

Process för introduktion vid nyanställning 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur processen ska se ut vid 
introduktion av nyanställda. 

 

 
Attestering 

Kommundirektören får i uppdrag att se över arbetet med attestering och säkerställa rätt 
hantering och att medarbetare har rätt kunskap. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 365                                                    

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnades vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 366                                                    

Extra ärende 

 
Förtroendet för Karin Utbo att vara sektorchef för social sektor är förbrukat. 
Personalutskott tillika kommunstyrelsens arbetsutskott återtar delegationen från 
kommundirektören och vice kommundirektören i denna fråga. 

Personalutskottet tillika arbetsutskottet är tillsammans med socialnämndens presidium 
totalt eniga om beslutet att entlediga Karin Utbo från sin tjänst från och med dagens 
datum. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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