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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

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

Beslutande 
 
 
Beslutande på distans 

Johan Abrahamsson (M), ordförande 
 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Janne Jansson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Linnea Wall (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Lars Göran Kvist, kommunrevisionen§ 217 
Gunnar Elvin, kommunrevisionen § 217 
Lars Sylvén, kommunrevisionen § 217 
Sven-Inge Eriksson, ordf. tekniska nämnden§ 218 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson, 2:e vice ordf. tekniska nämnden § 218 
Nils Farken, ledamot tekniska nämnden § 218 
 
Thomas Johansson, tf. kommundirektör 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 217-218 
Johan Myhrman, teknisk chef § 218 
Emma Wiik, tf. gatuchef § 218 
Anders Sjöholm, fastighetschef § 218 
Sofia Glimmervik, controller § 218 
Erik Randén, planchef §§ 219-220 
Pär Gunnarsson, jurist Skövde kommun § 221 
Adam Johansson, planchef §§ 222-225, 230 
Annsofie Björkman, planarkitekt § 222 
Erik Söderström, planarkitekt §§ 223-225 
Per Johansson, HR-chef § 230 
Niklas Lindström, kommunikatör § 222-225 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 217-232 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-09 

Anslagsdatum 2021-06-10 Anslaget tas ner 2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 217                                                   Dnr 2021/00059  

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 bland annat följande punkter:  

− Tertialrapport 1 2021 

− Förslag om reviderad budget 2021 

− Pågående och kommande granskningar   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27 

 

Expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 218                                                   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.  

 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

− Läge på tekniska 

− Återrapport om omprioriteringar under året 2021 för att minska totala 
investeringsramen inklusive ombudgeteringar  

− Rekryteringsaktiviteter (även projektledare och förvaltare) 

− Internkontroll direktupphandlingar, åtgärder 

− Om- och tillbyggnadsprojekt restauranger inre hamnen 

− Förberedande åtgärder för sommarsäsongen 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27       

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 219                                                   Dnr 2021/00273  

Försäljning av del av Sund 4:6 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger exploateringschefen rätt att teckna avtal med 
Sund Fastigheter i Mariestad AB (Lugnås Maskinteknik) om försäljning av del av 
Sund 4:6. 

Exploateringschefen får i uppdrag att slutföra affären med en marknadsmässig 
prisbild och föra en diskussion med köparna med inriktning att begränsa storleken på 
området som köpeavtalet reglerar.   

Bakgrund 

Lugnås Maskinteknik Handelsbolag vill förvärva cirka 13 000 m2 industrimark i 
Västeräng och lägga in det i sitt fastighetsföretag Sund Fastigheter i Mariestad AB. 
Företaget (Lugnås Maskinteknik) som erbjuder tjänster inom bland annat 
markplanering, dränering, avloppsgrävning och plattläggning, planerar i detta skede 
att göra en hårdgjord yta för parkering samt uppföra en verkstad på 300-500 kvm. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01 

Exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01 

Fångeshandling 

Karta       

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
Lantmätare Magnus Bisi 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 220                                                   Dnr 2021/00153  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning om 
lantmäteriärenden 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i delegationsordningen 
om lantmäteriärenden under avsnittet ”Fastighetsärenden”.   

2. Delegationsordningen ska uppdateras i enlighet med de antagna ändringarna.    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar om följande ändring i liggande förslag: 

Delegation till exploateringschef 

• Utarrendering av kommunens mark under högst två år.  

 

Delegation till teknisk chef 

• Uthyrning av bostäder och lokaler i kommunens fastigheter under högst två år. 

 
Inför kommunstyrelsens sammanträde ska underlaget uppdateras i enlighet med 
arbetsutskottets beslutade ändringar.  

Bakgrund 

Tecknande av kommunen i lantmäteriärenden var enligt tidigare delegationsordning 
en uppgift som låg under avsnittet ”Verkställighet”. Exploateringschefen hade då rätt 
att teckna kommunen i sådana ärenden. Avsnittet är borttaget ur den nuvarande 
delegationsordningen (antagen den 11 maj 2020). Detta skapar problem hos 
Lantmäteriet då myndigheten behöver styrka exploateringschefens behörighet i en 
delegationsordning för kommunstyrelsen eller liknande.  

Exploateringschefens delegation 

För att kunna styrka exploateringschefens rätt att teckna kommunen i 
lantmäteriärenden krävs en revidering av delegationsordningen enligt följande: 

• Försäljning eller förvärv av fastighet/tomträtt, bostadsrätt m.m. till ett högsta 
belopp om 4 prisbasbelopp per gång. Gäller inte industrimark eller 
flerbostadshus enligt av kommunstyrelsen beslutad exploateringskalkyl eller 
liknande. 

• Upplåtelse av tomträtt samt avgäldsreglering för fastighetsvärde om max 4 
prisbasbelopp per gång. 
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• Utarrendering av kommunens mark under högst fem år.  

• Ansöka om samt företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. 

• Ansöka om fastighetsbestämning.  

• Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning i egenskap av 
sökande/sakägare. 

• Ansöka om förrättning enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen. 

• Godkänna beslut eller åtgärder enligt anläggningslagen och 
ledningsrättslagen. 

Tekniske chefens delegation 

Justering föreslås även rörande tekniske chefens rätt hyra ut bostäder och lokaler i 
kommunens fastigheter enligt följande: 

• Uthyrning av bostäder och lokaler i kommunens fastigheter under högst fem år. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag förutom i två 
punkter. Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om följande ändringar: 
 

Delegation till exploateringschef 

• Utarrendering av kommunens mark under högst två år, istället för tjänstemannaförslagets 
fem år. 

 

Delegation till teknisk chef 

•  Uthyrning av bostäder och lokaler i kommunens fastigheter under högst två år, istället för 
tjänstemannaförslagets fem år. 

 
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp liggande förslag till beslut tillsammans 
med eget ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
dessa.   

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27 

Utredarens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-20 

Förslag på revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Exploateringschef Erik Randén) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

Sida 8 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

(Nämndsekreterare Tekniska (för kännedom)) 
(Utredare Daniel Bohman) 
(Författningssamling) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 221                                                   Dnr 2021/00115  

Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(mål nr 2773-21) (om ordningsföreskrift gällande inspelning av 
politiska sammanträden) 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott yrkar att överklagandet ska avslås och beslutar att 
anta upprättat förslag till yttrande för överlämnande till förvaltningsrätten.  

Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 15 juni 2021.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade den 26 april 2021, § 53, att anta 
ordningsföreskrifter om filmning/inspelning av politiska sammanträden. 

Mats Karlsson har överklagat fullmäktiges beslut till laglighetsprövning enligt  
13 kapitlet kommunallagen. Som skäl till varför beslutet ska upphävas har Mats 
Karlsson anfört dels att beslutet strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen 
2 kap 3 § då olika regler gäller för allmänheten (punkt 7 i föreskrifterna) och för 
politiker (punkt 6 i föreskrifterna) dels att begreppet öppet möte förekommer i 
föreskrifterna (punkt 1, 4 och 6) och att detta begrepp inte finns som beskrivning av 
offentliga möten i kommunallagen 6 kap 25 §. 

Förvaltningsrätten har gett kommunen möjlighet att svara i målet. Svaret ska ges in 
till förvaltningsrätten senast 15 juni 2021. Kommunjuristen har upprättat ett förslag 
till yttrande, daterat 2021-06-01.  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har styrelsen delegerat till 
arbetsutskottet att avge yttrande när svars-/remisstiden inte medger behandling på 
ordinarie kommunstyrelsesammanträde. Då kommunstyrelsen inte har något 
ytterligare sammanträde innan sommaren, åligger det kommunstyrelsens 
arbetsutskott att besluta om yttrande till förvaltningsrätten. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörs tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2773-21 daterad 2021-06-01 

Mats Karlssons överklagande av fullmäktiges beslut § 53/21 

Protokollsutdrag Kf § 53/21 (Beslut om ordningsföreskrift) 

Ordningsföreskrift gällande inspelning av öppna nämnds- och fullmäktigemöten      
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Expedieras till: 
Förvaltningsrätten inklusive protokollsutdrag med beslut och yttrande (med ev. underlag) 
forvaltningsrattenijonkoping@dom.se ange mål nr 2773-21 
Kommunjurist Magnus Nilsson 
 

mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 222                                                   Dnr 2021/00260  

Uppdrag om projektplan för Inre hamnen 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge planenheten i uppdrag att ta fram 
förslag till projektplan för Inre hamnen.       

Bakgrund 

Efter att den gamla siloanläggningen rivits i Mariestads hamn för ett antal år sedan 
har inre hamnen delvis utvecklats med hamnbodar, lekplats och viss möblering med 
mera till en omtyckt och välbesökt plats för såväl Mariestadsbor som besökare.  

En av planenhetens aktiviteter för 2021 som ska bidra till att uppnå 
kommunstyrelsens mål ”Mariestad växer och utvecklas” är att ta fram ett 
gestaltningsprogram för Inre hamnen som omfattar området gästhamnen till och 
med kvarteret Bojen samt brandstationen, enligt beslut i kommunstyrelsen den 8 
februari 2021, § 11.  

Angående uppdragets syfte, mål, förväntat resultat/produkt, avgränsningar samt 
tidsplan med mera önskar planenheten föra en uppdragsdialog med 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att klarlägga och fastställa detta.  

Med utgångspunkt i vad som framkommer av uppdragsdialogen föreslås att 
planenheten tar fram ett förslag till projektplan som godkänns av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Nämndens aktiviteter (verksamhetsplan) 2021, Kommunstyrelsenämnden 

Karta       

 

Expedieras till: 
Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tf. gatuchef Emma Wiik 
Projektchef Gustav Brandstedt 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Mariehus AB vd Stefan Rånes 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 223                                                   Dnr 2020/00148  

Beslut om samråd: Detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Västra 
Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för samråd.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 september 2018, § 294, om 
uppdrag att ta fram detaljplan för Västra Ekudden, Mariestad centralort, Mariestads 
kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 30 friliggande villor i 
den västra delen av Mariestad centralort. Planområdet omfattar cirka 5,4 ha mark 
som i huvudsak utgörs av natur- och gatumark. Planområdet är beläget cirka 1,5 km 
väster om Mariestad centrum och cirka 100 meter öster om Vänern i anslutning till 
Mariestads sjukhus. Planområdet gränsar i norr till bostadsbebyggelse, i öster till 
Kolarbacksvägen, i söder till Mariestads sjukhus och i väster till grönområde. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-26 

Plankarta med bestämmelser (samrådshandling) 

Planbeskrivning (samrådshandling) 

PM Geoteknik 

Stabilitetsutredning 

Inventering biologisk mångfald, sommaren 2014 

Naturvärdesinventering av Västra Ekudden, mars 2019 

Lokaliseringsutredning för bostäder i Mariestads kommun 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-02-25 

Bullerutredning, 2020-03-25       

 

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

Ksau § 224                                                   Dnr 2019/00490  

Beslut om granskning: Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 
m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 
m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020, § 7, om planuppdrag för 
fastigheten Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, handel och 
besöksanläggning. Planen är lokaliserad i den östra delen av Mariestads tätort och 
angränsar i öst till Marieforsleden, i norr till dagvaruandel vid Stockholmsrondellen, i 
väst till Ladukärrs bostadsområde och i söder till skogsmark.  

Ett förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads 
kommun har varit föremål för samråd under perioden 18 maj 2020 till 22 juni 2020. 
Inkomna synpunkter under samrådstiden har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. 

Till granskningsskedet föreslås att planområdets storlek minskas ner för att bättre ta 
tillvara områdets värden som tätortsnära naturmark samt natur- och 
kulturmiljövärden. Förslaget motiveras av genomförd naturvärdesinventering (2020), 
arkeologisk utredning (2020) samt inkomna synpunkter under samrådet.  

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling) 

Planbeskrivning (granskningshandling) 

Samrådsredogörelse 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-01-24 

Naturvärdesinventering 

Arkeologisk utredning  

Riskbedömning kring detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl.        

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 225                                                   Dnr 2018/00252  

Information om passage över järnvägen, Mariestads 
stationsområde 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018, § 132, om uppdrag att utreda 
möjligheterna för en passage över järnvägen vid Mariestads stationsområde. 

I kommunens planerings- och utvecklingsarbete har tidigare föreslagits och 
diskuterats en passage över järnvägen vid Mariestads stationsområde, detta för att 
koppla samman Mariestads resecentrum och Katthavet med mera på ett nytt sätt. 
Detta redovisas bland annat i kommunens fördjupning av översiktsplanen för 
Mariestad 2013-2030 och är en del av de tre övergripande principerna i planen, 
”Tillgängliggöra på nytt sätt”. 

Kommunen och Trafikverket har ingått avtal om kommunal medfinansiering till 
statlig infrastruktur 2019-03-18. Avtalet innebär att kommunen bekostar en 
funktionsutredning.  

Trafikverket har på uppdrag av Mariestads kommun tagit fram en funktionsutredning 
för planskild passage över järnvägen vid Mariestads stationsområde. I utredningen 
har tre alternativ studerats: öppen gångbro, inglasad gångbro och öppen gång- och 
cykelbro.  

Planenheten redovisar utredningens resultat och övrig relaterad information vid 
arbetsutskottets sammanträde. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-27 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25       
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 226                                                   Dnr 2021/00269  

Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 2022 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avfallstaxa för år 2022. 
Taxan gäller från och med 1 januari 2022.  

2. Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut om taxan i enlighet med upprättat förslag.        

Bakgrund 

Efter avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (2013) har beslut om avfallstaxor 
flyttas från kommunalförbundets direktion till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS krävs därför likalydande 
beslut av samtliga medlemmars fullmäktige. 

AÖS gör årliga underskott sedan år 2013 vilket är en konsekvens av den utbyggnad 
av insamling av matavfall som påbörjades under 2011. Direktionen har därför årligen 
beslutat att inte återställa underskotten med hänvisning till förbundets goda 
finansiella ställning. I förslag till avfallstaxa för år 2022 ökas intäkterna för 
grundavgifter med 5,8 mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar 
med cirka 0,5 mnkr.  

Förslaget till taxa har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28 

Förslag till avfallstaxa för år 2022 

Protokollsutdrag från AÖS, § 12 

Skrivelse om avfallstaxan       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 227                                                   Dnr 2021/00132  

Partistöd till Centerpartiet och Socialdemokraterna 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets ansökan 
om partistöd för år 2021 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas ansökan om 
partistöd för år 2021. 

Bakgrund 

Centerpartiet och Socialdemokraterna har den 18 respektive 19 maj 2021 inkommit 
med begäran om partistöd för innevarande år. Ansökningarna omfattar även 
redovisning av hur partistödet använts föregående år samt granskningsintyg.  

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

Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

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

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19 

Begäran om partistöd från Centerpartiet 2021-05-18 

Begäran om partistöd från Socialdemokraterna 2021-05-19     
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Kommunfullmäktige 
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(Centerpartiet, gruppledare) 
(Socialdemokraterna, gruppledare) 
(Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 228                                                   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. Gullspångs kommun 
Protokollsutdrag ks § 182/21 Särredovisning av kostnader för digitala 
verksamhetssystem samt årlig revidering av systemkartläggning. 

2. Töreboda kommun  
Protokollsutdrag ks § 151/21 Särredovisning av kostnader för digitala 
verksamhetssystem samt årlig revidering av systemkartläggning. 

3. Töreboda kommun 
Protokollsutdrag ks § 132/21 Uppgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter samt receptfria läkemedel. 

4. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Mötesanteckningar från kommundialog med Mariestad 2021-05-12 

5. Länsstyrelsen Västra Götaland (KS 2020/127) 
Meddelande om upphävande av deltagarbegränsning vid allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid19. 

6. VästKom och Länsstyrelsen Västra Götaland (KS 2020/127) 
Gällande rapportering av läget i den kommunala hälso- och sjukvården, 
omsorgen och LSS avseende skyddsutrustning. 

7. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
Satsningen Kommunernas klimatlöften fortsätter och erbjudande om att anta nya 
klimatlöften inför 2022 

8. Tolkförmedling Väst 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 översänds till 
förbundsmedlemmarna för samråd inför direktionens beslut i september. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 229                                                   Dnr 2021/00003  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.      

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.      

Underlag för beslut 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
”Save-the-date”. Demokratistugan turnerar genom Sverige under 2021.  
Den 29 september till den 3 oktober är stugan i Göteborg och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län är värd för stugan.      
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Ksau § 230                                                   Dnr 2021/00004  

Information 
  

Plan för återgång i arbete (KS 2020/127) 

HR-chef Per Johansson beskriver planen för återgång i arbete fysiskt på 
arbetsplatsen. Under pandemin har medarbetarna inom några delar av kommunens 
verksamheter i större eller mindre utsträckning arbetet på distans. Då allt fler blir 
vaccinerade, finns skäl att dessa medarbetare börjar återgå till att utföra sina 
arbetsuppgifter på den ordinarie arbetsplatsen.  

Då såväl Folkhälsomyndigheten som Smittskydd Västra Götaland fortfarande 
varnar för en hög smittspridning är det viktigt att återgången sker stegvis, med 
hänsyn taget till såväl verksamhetens behov som möjligheten att vistas på 
arbetsplatsen utan att utsättas för risk för smitta.  

För de enheter där medarbetare under en längre tid, helt eller delvis arbetat på 
distans, ska en plan upprättas för hur arbete på ordinarie arbetsplats ska återupptas 
på ett sätt som tar hänsyn till hälsa och säkerhet. Om det på arbetsstället finns flera 
enheter representerade ska samordning ske. Planering för återgång ska inledas 
snarast.       
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Ksau § 231                                                     

Uppdrag till kommundirektören 
  

Utökat behov av nattpatrullering i hamnen (KS 2021/289) 

Tekniska nämnden ser behov av förstärkning i hamnen genom patrullering av 
väktare nattetid i området. Situationen behöver lösas snarast möjligt.  
Tf. kommundirektören får i uppdrag att tillse att så sker.  

 

Daglig verksamhet – uppsagt avtal (KS 2021/288) 

Avtal med daglig verksamhet för parkskötsel har med kort varsel sagts upp vilket för 
tekniska verksamheten innebär en ambitionssänkning i ytterområdena. En lösning 
med Arbetsförmedlingen kan vara möjlig. Tf. kommundirektören får i uppdrag att 
skyndsamt hantera frågan.  

 

Lägesrapport om parkeringar och ställplatser i Sjötorp (KS 2019/63)  

Arbetsutskottet har tidigare har gett ett uppdrag som handlar om parkeringar och 
ställplatser för husbilar i Sjötorp. Exploateringschef Erik Randén redogör för 
aktuellt läge och att ingen förändring har skett sedan förra sammanträdet. 
  
Det är i dagsläget osäkert hur den tidigare klubblokalen kan komma att användas. Frågan 
har legat hos fastighetsavdelningen för en genomgång av olika frågor runt anläggningen. 
Inför avtalsutformning behöver det klargöras vilka ytor och funktioner som kan nyttjas. 
Fastighetsavdelningen ska undersöka möjligheten att begränsa befintliga 
omklädningsrum för att kunna ge ny verksamhet åtkomst till våtutrymmen. Frågan har 
dock ännu inte hunnit hanteras hos fastighetsavdelningen. Osäkerhet finns även kring 
önskan att tillskapa parkering inom området för den tidigare bandyplanen. 

Tf. kommunchef ska tillse att en lösning kommer till stånd snarast. 
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Ksau § 232                                                     

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnas på sammanträdet. 
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