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Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, kl 08:00-14:45 
Mötet ajournerades kl. 12:00-13:00 
 
 Beslutande 

 
 
Beslutande på distans 

Johan Abrahamsson (M), ordförande 
 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande (t.o.m. kl. 14:00) 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 

Övriga deltagare Yvonne Gogolin (M), ordf. VänerEnergi AB § 55 
Björn Nilsson (S), vice ordf. VänerEnergi AB § 55 
Rolf Åkesson, vd. VänerEnergi § 55 
 
Kristofer Svensson, kommunchef 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Christina Olsson, ekonomichef §§ 46-48, 55 
Ida Nilsson, controller § 46 
Daniel Andersson, controller § 46 
Mia Nordblom, kvalitetscontroller §§ 46-48 
Maria Henriksson, avd. chef Dacapo §§ 46, 49 
Maria Appelgren, utbildningschef § 49 
Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef §§ 46, 50-51 
Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg § 51 
Håkan Magnusson, miljöinspektör §50 
Erik Söderström, planarkitekt § 51 
Åsa Alvner, sektorchef ledning § 46 
Jonas Johansson, utvecklingschef §§ 46, 59 
Björn Zandelin, näringslivschef § 59 
Karin Utbo, socialchef § 46 
Anitta Into, avd. chef Maria Nova § 46 
Per Johansson, HR-chef § 46 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 46-61 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-17 

Anslagsdatum 2021-02-23 Anslaget tas ner 2021-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 46                                                   Dnr 2021/00017  

Budgetupptakt 2022 för kommunstyrelsens verksamheter 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner informationen.       

Bakgrund 

För att starta budgetprocessen för kommunstyrelsens budget för 2022 kommer 
avdelningarna att presentera sina framtagna faktorer i en omvärldsanalys om vad som 
kan påverka verksamheterna för perioden 2022-2024. Syftet med budgetupptakten är 
att skapa en delaktighet och förståelse för kommunstyrelsens ekonomiska 
förutsättningar för perioden 2022-2024.  
 
Vid budgetupptakten avhandlas följande informationspunkter och ärenden: 

• Inledning 

• Presentation från samtliga avdelningar  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03      

Omvärldsanalys och investeringsbehov 2022-2024 Kommunstyrelsen  

 

Expedieras till: 
Avdelningschefer och sektorschefer inom kommunstyrelsens verksamhet 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Ida Nilsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 47                                                   Dnr 2020/00019  

Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen helår 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
för kommunstyrelsenämnden i samband med helår 2020.     

2. Kommunchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå god intern kontroll 
för momenten: 

• Dokumentation vid direktupphandlingar 

• Kontroll av obehörig attest        

3. Kommunchefen får även i uppdrag att säkerställa att återrapportering sker av 
dokumentation vid direktupphandling vid tertial 1 och tertial 2.      

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 
§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Kommunstyrelsen som nämnd ska upprätta en intern kontrollplan för den 
egna verksamheten.  

Kommunstyrelsen antog den 16 mars 2020, § 45, en intern kontrollplan för år 2020 
innehållande nedanstående kontrollmoment: 

1. Dokumentation vid direktupphandling 

2. Genomförda direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen 

3. Kontroll av obehörig attest  

4. Säkerhet i stadshuset 

5. Diskrimineringslagstiftningen 

 

I samband med tertial 3 och årsbokslutet har en uppföljning av intern kontrollplanen 
och dess kontrollmoment genomförts och sammanställts i en rapport. För status se 
rapport ”Intern kontroll 2020 helår, kommunstyrelsenämnden”.  

Brister noterades i kontrollmomenten ”dokumentation vid direktupphandling” och 
”kontroll av obehörig attest.” Brister noterades i dessa kontrollmoment även vid 
tertial 2/delåret men de åtgärder som vidtogs efter det har ej ännu gett önskad effekt. 
Åtgärderna bestod då i att underlag på det som avviker avseende dokumentation vid 
direktupphandling skickades till berörda nämnder för att säkerställa att rutinen följs 
framåt och att ekonomiutbildning hölls där obehöriga attester berördes samt att en 
systemkontroll infördes i maj avseende extern representation som gör att det 
kontrolleras centralt.  
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Även framåt kommer underlag på det som avviker skickas till berörda nämnder för 
att rutinen kring ”dokumentation vid direktupphandling” ska följas. Under 2021 
kommer arbetet med ny inköpsorganisation att påbörjas för att sätta formerna till 
förändrat arbetssätt kring inköp.  

Vad gäller ”kontroll av obehörig attest” finns förutom systemkontrollen för 2021 
även inlagt som aktivitet att redovisningsenheten fortsätter kontrollen genom 
stickprov men också inriktning mot utökad systemkontroll vid kontering och attest. 

Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap. 1 § uppsiktsplikt. I kommunstyrelsens 
intern kontrollplan för 2020 återfinns kontroller som berör flera nämnder och 
kommunstyrelsen har inkluderat även övriga nämnder vid uppföljning av dessa 
kontroller. Vidare har kommunstyrelsen inhämtat övriga nämnders uppföljning av 
sina respektive intern kontrollplaner för 2020. Denna uppföljning sker genom en 
sammanställd rapport för hela kommunen (ärende KS 2020/00020).   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 

Kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 

Rapport ”Intern kontroll 2020 helår, kommunstyrelsenämnden”   

Protokollsutdrag ks §45/20, Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Tf. kommundirektör Thomas Johansson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(HR-chef Per Johansson) 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 48                                                   Dnr 2020/00020  

Uppföljning av intern kontroll Mariestads kommun helår 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll i 
Mariestads kommun i samband med helår 2020.      

2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att säkerställa att vidtagna/planerade 
åtgärder är tillräckliga för att uppnå god intern kontroll för följande 
kontrollmoment: 
 

Utbildningsnämnden: 

• Behörigheter och legitimationer (följdes upp vid delåret) 

 

Tekniska nämnden: 

• Dokumentation vid direktupphandling (följdes upp på nytt vid helåret) 

• Inköp (följdes upp på nytt vid helåret) 

• Tillämpning av projektmodellen (följdes upp på nytt vid helåret)    

 

Miljö- och byggnadsnämnden: 

• Kvalitetsmål 2020 (följdes upp vid delåret) 

 

Överförmyndarnämnden: 

• Dokumentationsskyldighet (följdes upp vid delåret) 

 

Kommunstyrelsen: 

• Vad gäller kommunstyrelsenämnden, se särskilt ärende (KS 2020/00019).     
 

3. Utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt 
överförmyndarnämnden ska till kommunstyrelsen återrapportera vilka åtgärder 
som vidtagits för att uppnå god intern kontroll av ovanstående brister. 
Återrapporteringen ska ske i samband med tertial 1.  
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Arbetsutskottets beslut 

Ekonomichefen får i uppdrag att se över följande: 

• Ta fram förslag på hur mandatet kan stärkas vad gäller möjligheten att agera när 
avvikelser inte hanteras.  

• Poängteras att det är avgörande att om rutiner och riktlinjer inte följs ska detta 
följas upp genom muntlig tillsägelse alternativt skriftlig varning samt 
dokumenteras.  

• Uppföljning till arbetsutskottet ska göras inom en månad av de anmärkningar 
som redovisats vad gäller kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt 
utbildningsnämnden för att se vilka åtgärder som vidtagits inom respektive 
nämnd. 

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 1 § kommunallagen uppsiktsplikt. 
Uppsiktsplikten medför att kommunstyrelsen har ansvar för att samtliga nämnder 
följer kommunfullmäktiges fastställda regler och riktlinjer. Respektive nämnd ska 
årligen med utgångspunkt i risk och väsentlighet fastställa en intern kontrollplan. 
Vidare ska rapportering av status ske vid per nämnd beslutade tillfällen.  

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har status för respektive nämnds arbete 
med intern kontroll efterfrågats i samband med tertial 3 och årsbokslutet. En 
uppföljning av intern kontrollplanerna för respektive nämnd har skett och 
sammanställts i en rapport för Mariestads kommun. För status, se bifogad rapport 
”Intern kontroll 2020 helår, Mariestads kommun”. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde utifrån sin uppsiksplikt i samband med 
presentation av den uppföljning som gjordes av nämndernas intern kontrollplaner i 
samband med tertial 2 och delåret att de nämnder som rapporterade avvikelser skulle 
återkomma med åtgärdslistor för hantering av dessa. Vissa av kontrollmomenten har 
ej följts upp sedan tertial 2/delåret varför status är oförändrad och för vissa av 
kontrollmomenten har även uppföljningen vid tertial 3/helåret visat på avvikelser.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar om att uppdrag ska ges till 
ekonomichefen att se över följande: 

• Ta fram förslag på hur mandatet kan stärkas vad gäller möjligheten att agera när 
avvikelser inte hanteras.  

• Poängteras att det är avgörande att om rutiner och riktlinjer inte följs ska detta 
följas upp genom muntlig tillsägelse eller skriftlig varning samt dokumenteras.  

• Uppföljning ska göras inom en månad av de anmärkningar som redovisats för att 
se vilka åtgärder som vidtagits inom respektive nämnd.     
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 

Kvalitetcontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 

Rapport ”Intern kontroll 2020 helår, Mariestads kommun”       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Tf. kommundirektör Thomas Johansson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Kvalitetscontroller Mia Nordblom) 
(Tf. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson) 
(Verksamhetschef miljö och bygg Gösta Lindmark) 
(Verksamhetschef tekniska Michael Nordin) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
(Chef medborgarkontoret Ewa Sallova) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 49                                                   Dnr 2020/00242  

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen godkänner avtalet. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att utse kontaktperson och fördela kommunens 
insatser enligt avtalet.     

Bakgrund 

Avtal har upprättats mellan Grästorps kommun och Mariestads kommun, som är en 
av nio kommuner i samverkan i projektet Platåbergens Geopark som etablerades 
2017. Grästorps kommun är projektägare fram till 2021-12-31. Geoparken 
finansieras med 50 000 kronor per år från de nio kommuner som omfattas av 
projektet: Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, Grästorp, 
Vänersborg och Trollhättan. Övrig finansiering kommer från Skaraborgs- och 
Fyrbodals kommunalförbund, EU-medel och sparbanksstiftelser.  

Utöver finansieringen bidrar också varje kommun med 100 tjänstepersontimmar per 
år. Dessa fördelas på styrgruppsarbete och övriga arbetsuppgifter då varje kommun 
redan lägger ner så pass mycket tid i form av de satsningar som genomförs inom 
kommunen som går att koppla till utveckling av området och som går att relatera till 
geoparken. Tjänstepersontimmarna kommer ej att faktureras. Anledningen till att 
dessa står med i avtalet är för att varje kommuns engagemang i projektet är viktigt. 

Platåbergens Geopark ska etablera Sveriges första Unesco Globala Geopark i 
platåbergslandskapet i Västra Götaland. Ansökan skickades in i november 2019. En 
geopark arbetar med utveckling av besöksnäring, kunskapsspridande och hållbarhet. 
Aktiviteter riktas mot såväl tillresande utifrån som boende, barn och unga. 
Utvärderingen från Unesco skulle ha skett under 2020, men har skjutits fram till 2021 
på grund av pandemin. Geoparkens verksamhet pågår trots detta.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 

Avdelningschef Dacapos tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-26 

Avtal om fortsatt samverkan kring Platåbergens Geopark, Grästorps kommun 

Protokollsutdrag ks § 60/19, Bidrag till Platåbergens Geopark      
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Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Maria Henriksson, Dacapo Mariestad) 
(Maria Appelgren, utbildningschef) 
(Nathalie Werjefelt, Dacapo Mariestad nathalie.werjefelt@mariestad.se)  
(Sofia Hultman, Platåbergens Geopark sofia.hultman@grastorp.se) 

mailto:nathalie.werjefelt@mariestad.se
mailto:sofia.hultman@grastorp.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 50                                                   Dnr 2020/00475  

Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län  
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.  
 
Remissyttrandet ska revideras i enlighet med de diskussioner som förts på dagens 
sammanträde. Bland annat noterar arbetsutskottet att frågan om äganderätten, 
markägarnas perspektiv, helt förbises i förslaget vilket behöver lyftas i kommunens 
yttrande. Arbetsutskottet noterar även den eftersatta skötseln av naturreservaten, 
samt har en önskan om ökad bostadsproduktion vid vatten och natur.   

Bakgrund 

Mariestads kommun har på remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland fått ett förslag 
på handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland. Planen visar vilka aktuella policys 
som finns, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för framtida 
förvaltningsåtgärder. Den innehåller även en idébank med olika aktivitetsförslag 
sorterat på de nationella målen för friluftsliv. 

Remisstiden har på begäran förlängts. Remissyttrandet ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 31 mars 2021.  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-09 

Tjänsteskrivelse från sektor samhällsbyggnad, daterad 2021-01-26 

Remiss ”Regional handlingsplan för friluftslivet”, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Beslut om förlängd svarstid       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Miljöutredare Håkan Magnusson) 
(Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se ange diarienummer 507-53826-2020-1) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 51                                                   Dnr 2019/00267  

Information - Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta 
kanal väst  
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.        

Bakgrund 

Mariestads kommun har i samarbete med Karlsborgs- och Töreboda kommun fått 
pengar till projektet Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst. 
Projektet bidrar till utvecklingen av besöksnäringen längs med Göta kanal och stärker 
även arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Göta kanal-området 
mellan Vänern och Vättern.  

Mariestads kommun är projektägare och pengarna, 1,3 miljoner kronor, kommer från 
Jordbruksverket. I början av 2020 startade projektet upp men flertalet av de 
aktiviteter som var planerade har fått flyttas till 2021 på grund av Coronapandemin. 
Projektet går hand i hand med projektet för att ta fram en fördjupad översiktsplan. 
Samordning sker även med arbetet med de två kommande nationella cykellederna, 
Göta kanalcykelleden och Vänerleden.  

Projektet Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst 

Projektet fokuserar på tre utvecklingsområden: företagsutveckling, 
destinationsutveckling och samhällsplanering. Syftet är att dessa tre tillsammans ska 
stärka och tydliggöra Göta kanal väst som destination och ge långsiktiga 
förutsättningar för utveckling hos besöksnäringsföretagen.  

Projektet ska på sikt bland annat generera följande:  

• 5 000 nya gästnätter 

• 10 nya arbetstillfällen 

• 10 procent fler besökare under vår och höst 

• Besökare stannar i snitt två dagar i området 

• Ökat intresse från internationella researrangörer 

• En modell för hur företagsutveckling, destinationsutveckling och 
samhällsplanering kan samordnas.  
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Aktiviteter under 2020 har varit planering och genomförande av en kickoff under 
hösten. Under första halvåret 2021 kommer arbete med produktutveckling och 
planering av kommunikationsinsatser att ske. Även workshops med fokus på 
utveckling av destinationen ska äga rum tillsammans med företag inom 
besöksnäringen. Samordning sker med workshops och övrigt arbete för att ta fram 
den fördjupade översiktsplanen för Göta kanal.  

Projektet är planerat att pågå fram till slutet av 2022.  

Fördjupad översiktsplan för Göta kanal  

Mariestads kommun har tillsammans med Karlsborgs- och Törebodas kommuner 
beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för Göta kanal området. Merparten av 
markinnehavet i området som planen kommer att omfatta har andra ägare än 
kommunerna. Arbetet kräver därför ett nära samarbete med markägarna såväl som 
de företag som har verksamhet vid eller i anslutning till Göta kanal. Dessa aktörer 
kommer i ett tidigt skede att tillsammans med företag, föreningar och boende få 
möjlighet att bli engagerade i processen med planen.  

Under 2020 har ett grundmaterial bestående av bland annat statistik, kartor, berörda 
företag och föreningar med mera tagits fram. Under hösten genomfördes en 
inventering av kanalområdet samt ett antal företags- och föreningsbesök. Tidigare har 
avstämning med Länsstyrelsen Västra Götaland ägt rum.  

Under mars- maj 2021 kommer digital workshops att genomföras med aktörer som 
är berörda. Syftet är att samla in synpunkter och utvecklingsidéer inför framtagningen 
av den fördjupade översiktsplanen. Det kommer även att vara möjligt att lämna 
synpunkter på en interaktiv karta via kommunernas webbsidor.  

Den preliminära tidsplanen för beslut om samråd är hösten 2021.  

Nationella cykelleder 

Nationella cykelleder är utsedda av Trafikverket och ska hålla en viss standard samt 
vara minst 200 kilometer långa. För närvarande finns det tre stycken i Sverige. 
Huvudmannen för cykelleden ansöker om att få statusen nationell cykelled. 
Vänersamarbetet ek. för. har lämnat in ansökan för Vänerleden och AB Göta kanal 
har lämnat in ansökan för Göta kanalleden. Bedömningen just nu är att dessa 
ansökningar ska vara godkända och skyltning uppsatt inför sommarsäsongen 2022.  

Kommunen kommer att ha åtaganden med viss skötsel, produktutveckling och 
marknadsföring. Till viss del är det saker som kommunen redan arbetar med. Avtal 
kommer under 2021 att upprättas mellan huvudmannen, de kommuner som lederna 
omfattar samt Trafikverket.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-04 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03       
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Expedieras till: 
Adam Johansson, planchef 
Erik Söderström, planarkitekt 
Björn Zandelin, näringslivschef 
Anna Söderman, turismutvecklare 
Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg 
Erik Randén, mark- och exploateringschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 52                                                   Dnr 2020/00010  

Ny brandstation i Mariestad - uppdrag till vd för Mariehus AB att 
projektleda kommunens arbete 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen utser vd Stefan Rånes, Mariehus AB att för 
kommunens räkning projektleda arbetet med att skapa 
förutsättningar och uppföra ny brandstation i Mariestads tätort. 

2. Mariestads kommun är projektägare och kommunstyrelsens 
arbetsutskott är som tidigare politisk styrgrupp. 

3. Vd Mariehus AB får i uppdrag att ta fram förslag till projektplan 
med avtal som reglerar relationerna mellan Mariestads kommun 
och Mariehus AB i denna del. 

4. Förslag till överenskommelse ska träffas med de tre 
huvudparterna Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Mariestads 
kommun och Mariehus AB. 

5. Mariestads kommun ska tillsätta de personella resurser som 
behövs enligt projektplan. 

6. Programhandling med lokaliseringsstudie, 
lokalförsörjningsprogram, verksamhetsprogram, finansiering med 
mera ska utgöra grund för kommande beslut om genomförande. 

7. Beslutet gäller under förutsättning att det godkänns av styrelsen för Mariehus AB.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att det ska startas en 
förstudie för ny brandstation. Arbetsutskottet är politiskt styrgrupp 
och teknisk chef utsågs att vara kommunens projektledare. Då teknisk 
chef kommer att avsluta sin tjänst i Mariestads kommun behöver ny 
projektledare utses. Förslaget är att Stefan Rånes, vd för Mariehus AB 
får i uppdrag att vara kommunens projektledare för ny brandstation.  

Initialt handlar uppdraget om att leda arbetet med förstudie med mera 
för att kunna presentera ett samlat underlag inför prövning om 
investeringens genomförande.      
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Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-11 

Protokollsutdrag ksau § 339/20 

Protokollsutdrag ksau § 38/21      

 

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

Ksau § 53                                                   Dnr 2021/00047  

Tillförordnad kommundirektör 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. I och med att nuvarande kommunchef slutar vill kommunstyrelsens arbetsutskott 
förtydliga att den yrkestitel som fortsatt ska användas är kommundirektör. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samhällsbyggnadschef Thomas 
Johansson utses till tillförordnad kommundirektör från 2021-03-01 till dess att 
tjänsten tillsatts, dock längst till och med 2021-09-30.       

Bakgrund 

Nuvarande kommunchef Kristofer Svensson har sagt upp sig för annan anställning 
och lämnar sin tjänst 2021-02-28. 

Fram till att ny kommundirektör tillträtt tjänsten behöver kommunstyrelsens 
arbetsutskott utse en tillförordnad kommundirektör.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03       

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Kommunchefens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 54                                                   Dnr 2021/00048  

Rekrytering av ny kommundirektör 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge uppdraget att rekrytera ny 
kommundirektör till samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, med stöd av HR-
chef Per Johansson.        

Bakgrund 

Nuvarande kommunchef Kristofer Svensson har sagt upp sig för annan anställning 
och lämnar sin tjänst 2021-02-28. 

Uppdraget att genomföra rekryteringen av ny kommundirektör bör ges till 
samhällsbyggnadschef Thomas Johansson, då denne enligt arbetsutskottets beslut ska 
vara tillförordnad kommundirektör tills tjänsten är tillsatt. Som stöd finns HR-chef 
Per Johansson.  

Uppdraget innebär att beslut om ny kommundirektör bör kunna tas i juni, med 
tillträde i september.   

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03       

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 55                                                   Dnr 2021/00018  

Bolagsdag - Dialogmöte mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskott och VänerEnergi AB 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

 

Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsens sammanträde.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet för VänerEnergi AB samt 
bolagets vd till bolagsdag. Mötena genomförs två gånger årligen, en gång på våren 
och en gång på hösten. Inbokade datum för 2021 är den 3 februari och den 27 
oktober. 

Vid arbetsutskotts sammanträde den 3 februari 2021 beslutades att dialogen skulle 
fortsätta även på det kommande mötet.  

Vid mötet diskuterades bland annat följande frågor/områden: 

• Metsä Tissue, utbyggnad 

• Koncernbank 

• Elnätskapacitet med tanke på kommande etableringar 

• Snabbladdare 

• Bredbandsutbyggnad på landsbygden  

Underlag för beslut 

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05       

 

Expedieras till: 
VänerEnergis vd Rolf Åkesson 
Kommunstyrelsen (anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 56                                                   Dnr 2020/00127  

Coronavirus (COVID-19) och kommunens åtgärder 
  

Arbetsutskottet lyfter frågan om att det är en stor skillnad i motivationen hos 
kommunens medarbetare kring att ta den vaccination som erbjuds.  
Arbetsutskottet ser gärna en kommunikationsinsats genom fakta som höjer 
motivationen. 

 

Kommunchefen informerar om aktuellt läge inom verksamheterna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 57                                                   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. Naturskyddsföreningen (KS 2019/73) 
Överklagan av beslut om detaljplan för Marieholm 10:1 Ekuddens 
båtuppställningsplats. 

2. Stöldskyddsföreningen 
Skrivelse om bidrag till grannsamverkan 2021 och redovisning av 
Grannsamverkans resultat. 

3. Vänersamarbetet 
Förslag till verksamhetsplan, utkast till kommunerna.  

4. Socialstyrelsen 
Kortsiktiga prognoser över examinerande från vårdutbildningar. Prognoser på 1, 
2 och 3 års sikt. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 58                                                   Dnr 2021/00003  

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.    

 

2. En ny inbjudan har inkommit från östra hälso- och sjukvårdsnämnden till 
kommundialog för våren 2021. De föreslagna datumen i slutet av juni är inte 
aktuella, utan tid under våren efterfrågas av arbetsutskottet. I annat fall får 
dialogen anstå till hösten 2021.    

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Nya förslag på datum för kommundialog våren 2021.  

2. Kommunalekonomernas Förening. 
Kommunal ekonomi för chefer, icke-ekonomer och politiker.  
Digitala distansutbildningar under våren 2021. 

3. Kungliga tekniska högskolan 
Seminarium 4, strålning – oro hos anställda. Strålsäkerhetsmyndigheten 
Internationell forskning Wi.Fi, 5G och andra radiovågor. Kommunal planering. 
Digitalt seminarium den 9 mars 2021.    
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 59                                                   Dnr 2021/00004  

Information 
  

Vänersamarbetet 

Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson redogör för förslag till ny 
verksamhetsplan för Vänersamarbetet. 

 

Tillväxt – återrapport uppdrag 

Återrapport från näringslivschef Björn Zandelin gällande tidigare uppdrag om 
Tillväxt och Mitt Mariestad. Förslag om föreningsformen beskrivs, stadgar 
behöver täcka båda perspektiven. Förslaget är att slå ihop föreningarna Tillväxt 
Mariestad samt Mitt Mariestad. Förslag från kommunjurist har vägts in och 
plan att under våren söka stöd i föreningarna vid respektive årsmöte för ett 
sammangående. 

 

Handeln i Mariestad - återrapport 

Näringslivschef Björn Zandelin beskriver läget inom Mariestads 
handel. Handeln har drabbats hårt av pandemin och behöver 
draghjälp för att få fler kunder i butikerna.  

Förslag på fler mindre event och anledningar för kunderna att besöka 
handeln behövs. Arbetet synkas ihop med Mitt Mariestad. 

 

Rapport från Maria Nova 

Arbetsmarknadschef Anitta Into redogör för aktuella frågor inom Maria Nova.  
Bland annat redogörs för Växtkraft, projektet utökad arbetsmarknad, EFS projektet 
Steg och flertalet projektansökningar där man inväntar svar med mera. 

 

 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-17 

Sida 24 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 60                                                     

Uppdrag till kommunchefen 
  

Utbildning av chefer – ledarskap 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att kvalitetssäkra utbildningen till 
chefer. Utbildningen ska självfallet vara obligatorisk för alla chefer och 
kommunchefen ska tillse att utbildningen även innefattar följande frågor: 

• Att kunna kommunicera med medarbetare och brukare på rätt sätt. 

• Vad som förväntas av mig som chef. 

• Vad det innebär att jobba i politisk organisation. 

• Att bemöta media på rätt sätt. 

• Meddelarfrihet, tryckfrihetslagen och medarbetares rätt att tala med media. 

• Telefonpolicy och marknadsföring av kommunen.  

 

Förhållningssätt kring media 

Det har kommit till arbetsutskottets kännedom att ett mail har skickats från 
chef till medarbetare inom sektor stöd och omsorg om relation och 
förhållningssätt kring media. Arbetsutskottet ser detta som allvarligt och 
poängterar vikten av att följa tryckfrihetsförordningen och att meddelarfriheten 
är grundlagsskyddad. 

Kommunchefen får i uppdrag att ta reda på bakgrund och redovisa hur det ska 
hanteras. 

 

Automatisk utloggning ur Ciceron Assistenten 

Kommunchefen får i uppdrag att se över om det går att ändra att utloggning 
sker från Assistenten efter 15 minuters inaktivitet. Arbetsutskottet hanterar inte 
den typen av sekretesshandlingar så att denna inställning skulle anses vara 
nödvändig som säkerhetsanpassning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 61                                                     

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnades på dagens sammanträde.  
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EXTRA ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 62                                                   Dnr 2021/00055 

Köp av fastighet Korstorp 2:1 m.fl. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat köpeavtal gällande 
fastigheterna Korstorp 1:1, Korstorp 2:1, Korstorp 2:2, Korstorp 2:3, 
Korstorp 2:4, Korstorp 2:5, Korstorp 2:6, Korstorp 2:7, Korstorp 2:8, 
Korstorp 2:9, Korstorp 2:10, Korstorp 3:1 samt Spirhult 2:1. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt exploateringschefen att genomföra affären. 

Jäv 

Anders Karlsson (C) meddelar jäv och deltar inte i beredning och beslut av 
ärendet. 

Bakgrund 

Fastighetsägare till Korstorp 2:1 m.fl. är intresserad av att sälja 13 fastigheter 
vid norra infarten till Mariestad. Fastigheterna omfattas av 100 hektar varav 50 
hektar skog och 50 hektar åkermark. Kommunen bedömer att området är 
lämpligt som framtida verksamhetsområde. Kommunen har lämnat ett bud på 
20,4 miljoner kronor som säljaren muntligen har accepterat. 

Ärendet ska hanteras i två steg. I ett första steg beslutar kommunstyrelsen om 
köpet. I ett andra steg ska ärendet beslutas i kommunfullmäktige för 
finansieringen av köpet. 

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet      

 

Expedieras till: 
Exploateringschef Erik Randén 
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EXTRA ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 63                                                   Dnr 2019/00505 

Uppdrag till lönenämnden – digital arvodeshantering 
 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till lönenämnden att tillse att 
sammanträdesarvodet utbetalas med automatik, exempelvis utifrån närvarolistor 
som förs på sammanträdet. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om införande av digital 
arvodeshantering. Efter att den praktiska hanteringen nu har testats under en 
period upplevs att flera av de förtroendevalda tycker att detta tillvägagångssätt 
är för krångligt och därmed hellre avstår från att söka arvode. Detta faktum är 
bekymmersamt.  

Arbetsutskottet ser därför behovet av att ändra så att mötesarvodet betalas ut 
med automatik, på samma sätt som innan digitalisering av hanteringen infördes. 
Att söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst och begära reseersättning digitalt 
uppfattas inte som problematiskt. 

Problem har också uppstått där ordförande (utbildningsnämnden) tvingas 
attestera sin egen ansökan för att kunna attestera övriga förtroendevalda som 
sökt ersättning. Felanmälan har gjorts men ingen godtagbar lösning har 
presenterats. 

 

Expedieras till: 
Lönenämnden Gullspång 
Lönechef Sara Hultmark, Gullspång 
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Dialogmöte inför kommunalförbundets möte 
 

Eftermiddagen avslutas med en dialog inför kommunalförbundets kommande 
möte. Dialogen pågår från klockan 14:00. 

Socialchef Karin Utbo, utbildningschef Maria Appelgren och presidiet för 
utbildningsnämnden deltar. 
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