
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, kl. 08:00-11:50 
 

Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 
Anders Karlsson (C), 1:e vice ordförande 
Ida Ekeroth Clausson (S), 2:e vice ordförande 
Henrik Karlsson (M), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot ej § 170 pga. jäv 

Övriga deltagare Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun § 151 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun § 151 
Karin Arvidsson (S), Töreboda kommun § 151 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun § 151 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun § 151 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun § 151 
Anitta Into, arbetsmarknadschef § 151 
Eva Lindh-Pernheim, regionchef Arbetsförmedlingen § 151 
Peter Sand-Larsson, enhetschef Skaraborg Arbetsförmedlingen § 151 
Thomas Johansson, tf. kommundirektör 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Åsa Alvner, sektorchef ledning § 152 
Linda Svensson, biblioteks- och museichef § 152 
Håkan Magnusson, miljöutredare § 153 
Maria Henriksson, avd. chef Dacapo §§ 154-157 
Maria Appelgren, utbildningschef §§ 154-157 
Adam Johansson, planchef §§ 158-159 
Erik Söderström, planarkitekt §§ 158-159 
Michael Nordin, f.d. teknisk chef §§ 160-163 
Johan Myhrman, teknisk chef §§ 160-163 
Christina Olsson, ekonomichef § 164 
Per Johansson, HR-chef § 165 
Maria Gustavsson, samhällsbyggnadsstrateg §§ 166-167 

Justerare Ida Ekeroth Clausson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 151-179 
 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 2021-04-28 

Anslagsdatum 2021-04-30 Anslaget tas ner 2021-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 151                                                    

Dialog med Arbetsförmedlingen 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommunstyrelsernas presidier i 
Gullspång och Töreboda genomför dialog med representanter från 
Arbetsförmedlingen. Även kommunens arbetsmarknadschef deltar i dialogen. 
Diskussion förs kring aktuella samverkansfrågor. 

Kommunerna ställer ett antal konkreta frågor till Arbetsförmedlingens 
representanter. Ytterligare dialog med anledning av dessa frågor kommer att 
genomföras inom kort för återkoppling av svaren.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 152                                                   Dnr 2021/00116  

Vårdplan och fastighetsunderhåll för Alhagenstugorna och 
skolmuseet i Leksberg 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att tillse att 
fastighetsavdelningen använder och arbetar efter befintlig vårdplan, upprättad 
2018, för Alhagenstugorna. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att tillse att Alhagenstugorna 
och Leksbergs skolmuseum ingår i fastighetsavdelningens underhållsplan för 
kommunens fastigheter.     

Bakgrund 

Chef för sektor lednings har fått i uppdrag att ta fram förslag till långsiktig 
framtidsplan och skötselplan för skolmuseet i Leksberg samt för Alhagenhusen.  

Byggnaderna i Alhagen har behov av kontinuerligt underhåll då de är särskilt utsatta 
för upprepad skadegörelse. Detta är kulturhistoriska byggnader med torvtak och 
tidstypiska detaljer och behöver en annan typ av underhåll än ett traditionellt trähus.  

Efter senaste inbrottet i Böckersbodastugan flyttade museet alla föremål som 
förvarats där. 2018 tog fastighetsavdelningen fram en vårdplan för Alhagenstugorna. 
Vårdplanen beskriver tydligt vilka åtgärder husen behöver och när de behöver 
utföras. Om man följer vårdplanen har husen möjligheter att klara de påfrestningar 
de utsätts för och kan fortsätta vara miljöskapande i parkmiljön. 

Skolmuseibyggnaden i Leksberg renoverades utvändigt efter branden 2009 som 
ödelade den intill liggande fastigheten. Huset är i dagsläget i gott skick och behöver 
normal skötsel och underhåll. Vattnet stängs av vintertid för att undvika frysskador. 
Att säkerställa att skolmuseifastigheten ingår i kommunens drift och underhållsplan 
ger en långsiktig hållbarhet för byggnaden.  

Platserna och husen ligger inte i plan för prioriterade utvecklingsområden vilket 
framkom efter möte den 7 april 2021 mellan chef för sektor ledning Åsa Alvner, 
bibliotek- och museichef Linda Svensson, fastighetsavdelningen Dan Hjalmarsson 
och utvecklingschef Jonas Johansson. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Bibliotek- och museichefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13 

Vård och underhållsplan för Alhagenstugorna. Lokrantz Kulturmiljö- Kulturvård i 
Väst. Byggnads- och industriantikvarie Marie Sandberg, bebyggelseantikvarie Anna 
Lokrantz. 2018-05-14      
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Expedieras till: 
(Chef sektor ledning Åsa Alvner) 
(Biblioteks- och museichef Linda Svensson) 
(Fastighetschef) 
(Teknisk chef) 
(Kultur- och fritidsberedningen, beslutet anmäls) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 153                                                   Dnr 2020/00418  

Remissyttrande - Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
2021-2027  
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Mariestads kommun begär enligt 6 kap. 4§ 3p vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660) (VFF) att regeringen prövar förslaget till åtgärdsprogram med 
anledning av följande skäl:  

• Förslaget strider mot annan lagstiftning.  

• Förslaget avviker allvarligt från bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen. 

• Åtgärdsprogrammet uppfyller inte kraven, 3 kap 1 § VFF, 
vattendirektivet bilaga III b. 

• Bedömningen av ”väsentligt förändrad fysisk karaktär” (VÄFK) 
överensstämmer inte med 4 kap. 3 § VFF. 

• Politisk bedömning saknas av samhällsekonomisk nytta på regional och 
lokal nivå. 

Regering ska enligt ovanstående överpröva om en myndighet eller kommun 
funnit att åtgärder i programmet strider mot annan lagstiftning eller allvarligt 
avviker från bestämmelserna i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660).   

2. Kommunens anförande och synpunkter på förslaget redovisas i bifogad bilaga 
”Mariestads kommuns anförande och synpunkter”, daterad 2021-04-15. 

3. Remissyttrandet ska vara Vattenvårdsmyndigheten samt regeringen tillhanda 
senast den 30 april 2021.   

Bakgrund 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har fått en remiss från 
Vattenmyndigheten Västerhavet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Remissen 
omfattar förslag till Förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt avseende förvaltningscykeln 2022-
2027. Remissen omfattar även en förvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka. 
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Redogörelse för ärendet 

Remissen har granskats av berörda verksamheter i kommunen. Granskningen har 
främst fokuserat kring de åtgärder i åtgärdsprogrammet som riktas mot 
kommunerna. Ärendet har handlagts av miljöingenjör Johanna Klingborn, 
miljöingenjör Ida Roos, miljöinspektör Åsa Furustam, miljöinspektör Christina 
Eliasson och miljöutredare Håkan Magnusson. 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 som då 
beslutade om återremiss. Detta för att inhämta information från andra sakägare 
såsom markägare och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Frågan om överprövning 
av beslut skulle också ses över.  

Företrädare för arbetsutskottet, kommundirektören och miljöutredaren träffade 
LRF:s kommungrupp för Mariestad den 6 april 2021. Förslaget till beslut har sedan 
omarbetats. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15    

Mariestads kommuns anförande och synpunkter, daterad 2021-04-15 

Sektor samhällsbyggnads gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13 

Förslag till förvaltningsplan 2022-2027  

Förslag till åtgärdsprogram 2022-2027  

Föreskrift miljökvalitetsnormer  

Förslag till miljökvalitetsnormer 

Förslag till delförvaltningsplan  

Förslag till miljökonsekvensbeskrivning    

 

Expedieras till: 
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Samrådssvar dnr 537-47542-2020  
Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet  
403 40 Göteborg 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Miljöutredare Håkan Magnusson  
 
Kopia till: 
Regeringen 
m.registrator@regeringskansliet.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 154                                                   Dnr 2020/00403  

Information - Nya utbildningar vid högskoleplattformen Dacapo 
Mariestad 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Bakgrund 

Dacapo Mariestad fick på arbetsutskottets sammanträde den 11 november 2020 
uppdraget att utreda möjligheten för fler utbildningar utifrån näringslivets behov.  

I en strävan efter att bredda samverkan med näringslivet pågår också en samverkan 
med Vadsbo gymnasiet och kommunens näringslivschefer. Grupperingen arbetar 
tillsammans med att kartlägga behov, hitta strukturer för samverkan, identifiera och 
kommunicera förväntningar samt att komma fram till vilken profilering som 
utbildningarna i Mariestad i framtiden bör ha. I dagsläget pågår två konkreta 
aktiviteter där nära dialog finns. Det gäller dels samarbetet med Metsäs planerade 
etablering, och dels en stor yh-ansökan med deadline 21 juni 2021 Ingenjör cirkulära 
affärsmodeller. 

Våren 2021 har ett antal korta yh-utbildningar lämnats in till Myndigheten för 
yrkeshögskolan med deadline den 18 mars 2021: 

⋅ Att tillvarata trädens nytta i staden – från planering till anläggning och skötsel. 

⋅ Bevara och återskapa natur – från idé till genomförande inom den kommunala 
utvecklingen. 

⋅ Integrering av digitala utvecklingstekniker. 

⋅ Video, livesändning och 360-foto för museer och besöksmål. 

Syftet med korta yh-utbildningar är att möta behovet av kompetenspåfyllnad och 
riktar sig till personer som redan befinner sig i arbete, men som behöver möta en 
arbetsmarknad i förändring. Inriktningen på utbildningarna bygger på områden som 
redan arbetas fram inom högskoleplattformen och är framtagna i samarbete med 
aktuella branscher.    

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Utbildningschefens och avd. chef Dacapos gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 
2021-03-24     

Expedieras till: 
Avd.chef Dacapo Maria Henriksson 
Utbildningschef Maria Appelgren 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 155                                                   Dnr 2020/00500  

Ändrade förutsättningar för projektägarskap för Artifex 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen återkallar tidigare beslut om att överta projektägarskapet för 
projektet Artifex som beslutades den 8 februari 2021, § 16. Det återtagna beslutet 
föranleds av att projektägarskapet kommer att ligga kvar hos Stiftelsen 
Stenebyskolan.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 8 februari 2021, § 16, ett 
övertagande av projektägarskapet för projektet Artifex. Beslutet togs med anledning 
av en förfrågan från Stiftelsen Stenebyskolan om möjligheten för Mariestads 
kommun/Dacapo att ta över projektägarskapet för det gemensamma 
samverkansprojektet Artifex. Bakgrunden till förfrågan var att enheten Mötesplats 
Steneby (som drivit projektet inom ramen för Stiftelsen Stenebyskolan) från januari 
2021 planerades att flyttas till ny organisation ”GU Ventures” inom Göteborgs 
universitet.  

Parallellt pågick en dialog mellan Stiftelsen Stenebyskolan och Västra 
Götalandsregionens tjänstepersoner inom regionutvecklingsnämnden som bedömde 
att Stiftelsen Stenebyskolan borde fortsatt inneha projektägarskapet, även om 
Mötesplats Steneby organisatoriskt flyttats.  

Nyligen inkom definitivt beslut om att projektägarskapet för Artifex kvarstår i 
ursprunglig projektägarorganisation och därför informeras kommunstyrelsen om 
detta. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslås besluta 
enligt följande: ”Kommunstyrelsen återkallar tidigare beslut om att överta 
projektägarskapet för projektet Artifex som beslutades den 8 februari 2021, § 16. Det 
återtagna beslutet föranleds av att projektägarskapet kommer att ligga kvar hos 
Stiftelsen Stenebyskolan”.      

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Avd. chef Dacapos och utbildningschefens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 
2021-04-14    

Protokollsutdrag ks § 16/21 
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Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Avd.chef Dacapo Maria Henriksson) 
(Utbildningschef Maria Appelgren) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 156                                                   Dnr 2020/00437  

Återrapportering uppdrag om utbildningar vid 
högskoleplattformen Dacapo Mariestad 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.      

Bakgrund 

I anslutning till sammanträde den 7 januari 2021 gav kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dacapo Mariestad i uppdrag att under våren undersöka möjligheterna för Dacapo att 
även involvera/inkludera de praktiska linjerna på gymnasiet inom ramen för 
projektet Artifex. Arbetsutskottet önskade även statistisk om uppföljning kring 
utfallet av egenföretagande hos de studerande, efter avslutade studier som 
genomförts inom ramen för Dacapos utbildningar.  

Samtliga program på Vadsbogymnasiet, både högskoleförberedande och 
yrkesprogram, möjliggör för sina elever att läsa enligt konceptet Ung Företagsamhet 
och inom det konceptet driva ett eget UF-företag. Mariestads kommun har 
tillsammans med Ung Företagsamhet Skaraborg tagit fram en ”Handlingsplan för 
Ung Företagsamhet Skaraborg i Mariestads kommun”. Planen har tagits fram av 
sektor utbildning och näringslivsavdelningen i samarbete med Ung Företagsamhet 
Skaraborg. Denna handlingsplan reglerar bland annat omfattningen och innehåll i 
utbildningen inom entreprenörskap och eget företagande inom gymnasieskolan.  

Konceptet ”Ung Företagsamhet” är väl inarbetat på Skaraborgs gymnasieskolor 
inklusive Vadsbogymnasiet, och inom konceptet finns även väl framarbetade 
läromedel. Vadsbogymnasiet har därför i nuläget inget behov av ytterligare nya 
insatser gällande utbildning inom ”egenföretagande”. Vadsbogymnasiets ledning ser 
ett värde i att kraftsamla kring att på bästa sätt kunna genomföra konceptet Ung 
Företagsamhet.    

I oktober 2020 gick det ut en enkät till samtliga studerande inom hantverk och 
crossmedia vid Trädgårdens skola. Enkäten fick in 50 stycken svar. Enkäten gällde 
kunskapen om projektet Artifex och vilka behov och stöd som man som student såg 
sig behöva från projektet. En av frågorna som ställdes var om studenterna var 
intresserade av att starta eget företag. Svaret var att 60 procent av de som svarade, 
planerade att starta eget företag och 32 procent hade redan startat ett företag. Det 
innebär att totalt var det 92 procent av de som svarade som ville eller redan hade 
startat företag.  

Utifrån övriga svar önskade studenterna hjälp med prissättning av sina 
tjänster/produkter, hur de ska tänka kring offerter till kund samt hjälp med 
bokföring. De uttrycker också ett behov av rådgivning och önskar hjälp med att hitta 
eventuella stipendier för extra finansiering. Många såg också ett behov av stöd med 
omvärldsbevakning och de skulle gärna haft en mentor att ställa frågor till. 
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Efter enkäten så byggde Artifex om sin hemsida för att kunna möta studenternas 
behov, se www.artifex.se. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Avd. chef Dacapos och avdelningschef och rektor Vadsbos gemensamma 
tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-24 

Uppföljning kring utfallet av egenföretagande för projektet Artifex 

Enkätsvar Artifex hösten 2020       

 

Expedieras till: 
Avd.chef Maria Henriksson 
Avd. chef Vadsbo Erik Eriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 157                                                   Dnr 2021/00195  

Samverkansavtal mellan Hantverkslaboratoriet och Mariestads 
kommun 2021-2030 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Hantverkslaboratoriet och 
Mariestads kommun 2021-2030.  

Bakgrund 

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk samt 
en plattform för hantverkare att dokumentera och utveckla kunskap i hantverk. 
Syftet är att utveckla och stödja avancerad hantverkskunskap som krävs för att vårda 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer för en hållbar framtid.  

Mariestads kommuns samarbete med Hantverkslaboratoriet utgår från det tioåriga 
samverkansavtalet mellan Mariestads kommun och Göteborgs universitet 2021–
2030. Mariestads kommun bidrar med  

1 mkr årligen till verksamheten. Det finns anslagna medel för detta och kostnaden är 
budgeterad på ansvar 1060. 

Mariestads kommun vill i samverkan med Hantverkslaboratoriet samarbeta kring 
platsutveckling och framtagning av YH-utbildningar inom hantverk. Aktiviteter och 
projekt kopplade till samverkan beskrivs i Hantverkslaboratoriets årliga handlings- 
och verksamhetsplan. Denna presenteras och aktiviteterna följs upp årligen i 
styrgrupp GU/MK. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Avd.chef Dacapos och utbildningschefens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 
2021-04-14 

Samverkansavtal Hantverkslaboratoriet/Göteborgs universitet och Mariestads 
kommun, 2021-2030 

Samverkansavtal om bedrivande av universitetsverksamhet i Mariestads kommun 
2021-2030       

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Anneli Palmsköld, Göteborgs universitet, anneli.palmskold@conservation.gu.se) 
(Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, linda.lindblad@conservation.gu.se) 
(Tina Westerlund, Hantverkslaboratoriet, tina.westerlund@conservation.gu.se) 
(Lars Runnquist, Göteborgs universitet, lars.runnquist@conservation.gu.se) 
(Maria Henriksson, Dacapo Mariestad, maria.henriksson@mariestad.se) 

mailto:anneli.palmskold@conservation.gu.se
mailto:linda.lindblad@conservation.gu.se
mailto:tina.westerlund@conservation.gu.se
mailto:lars.runnquist@conservation.gu.se
mailto:maria.henriksson@mariestad.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 158                                                   Dnr 2019/00073  

Yttrande över upphävande av detaljplan för del av Marieholm 
10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun - utvecklad 
talan 
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att framföra utvecklad talan till regeringen 
om överklagan avseende detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun i enlighet med upprättat förslag, daterat 2021-04-19. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutande den 25 januari 2021, kf § 10, om att anta detaljplan 
för del av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun. Syftet med 
planen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig uppställningsplats för båtar under 
tak, möjliggöra en förlängning av befintlig vågbrytare samt förbättra allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet genom att möjliggöra för en gångväg mellan befintlig 
båtgård och Vänern.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 14 april 2021 beslutat att upphäva 
kommunens beslut om att anta detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestads kommun. I korthet anser Länsstyrelsen att planen är i strid 
med strandskyddsbestämmelserna, påtagligt skadar riksintresse för rörligt friluftsliv 
samt riskerar människors hälsa och säkerhet då eventuella föroreningar inte har 
utretts i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen.  

Mariestads kommun beslutade den 14 april 2021, ksau § 134, att överklaga 
Länsstyrelsens beslut om att upphäva beslutet att anta detaljplan för del av 
Marieholm 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun. I samband med 
överklagan begärdes anstånd till den 3 maj 2021 med att inkomma med grunderna 
för överklagandet, i vilket avseende Länsstyrelsens skäl för beslutet är oriktiga, de 
omständigheter som åberopas och de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. Detta har sammanställts som en utvecklad talan för överklagandet 
av detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19-04-14 

Utvecklad talan i ärendet detaljplan för del av Marieholm 10:1, Mariestads centralort, 
Mariestads kommun, daterad 2021-04-19       
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Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Planarkitekt Erik Söderström 
Regeringskansliet Finansdepartementet, finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

mailto:finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 159                                                   Dnr 2021/00114  

Yttrande över betänkande utredning om översyn av 
strandskyddet 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge följande yttrande: 

⋅ Mariestads kommun konstaterar att utredningens förslag inte innebär någon 
förändring av strandskyddet i grunden. Om en verklig förändring ska ske 
behövs ett betydligt större grepp där nuvarande lagstiftning och praxis 
analyseras mer noggrant. Kommunen anser att det saknas förslag som 
ifrågasätter dagens lagstiftning och dess tillämpning på så sätt som direktivet 
anger. 

⋅ Mariestads kommun tillstyrker att det generella strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag tas bort men avstyrker att beräkningsgrunder ska meddelas 
genom föreskrifter på föreslaget sätt. 

⋅ Mariestads kommun tillstyrker förslaget att strandskydd inte ska gälla vid 
anlagda vatten men avstyrker tidsgränsen år 1975. Kommunen anser att inga 
anlagda vatten, oavsett tillkomstår, ska omfattas av strandskydd. 

⋅ Mariestads kommun delar inte utredningens bedömning när det gäller fortsatt 
utredning av utvidgning av strandskydd utan anser att det finns ett stort 
behov av att ompröva tidigare beslut om utvidgning. Mariestads kommun har 
påverkats mycket negativt av det utvidgade strandskyddet genom att det på 
ett så fundamentalt sätt utgör den viktigaste planeringsfrågan för hur 
kommunens samhällsutveckling kan ske.  

⋅ Kommunen har till utredningen i Göteborg den 4 februari 2020 visat ett 
praktiskt exempel på hur stora konsekvenser ett oproportionerligt utvidgat 
strandskydd påverkar kommunens möjlighet att utvecklas.  I det aktuella 
fallet som avser beslut om utvidgning av strandskydd för Vänern har 300 
meter lagts ut i hela kommunen, någon anpassning av den enskilda platsens 
förutsättningar har inte skett med undantag där utvidgningen berör väg 26. 
Bland annat har utvidgat strandskydd lagts ut över befintlig bebyggelse, väg 
och järnväg (se bilaga).  För samma vattenförekomst men i angränsande län, 
Värmlands län har istället ett differentierat strandskydd tillämpats vilket 
innebär att det utvidgade strandskyddet varierar och anpassats utifrån 
strandskyddets syften. Kommunen anser att formerna för utvidgning av 
strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) måste förtydligas så 
tillämpningen är densamma i hela landet. Det får inte finnas utrymmen för 
olika tolkningar och tillämpning för samma vattenförekomst som i aktuellt 
fall. 
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⋅ Kommunen tillstyrker föreslaget tillägg i 10 a § i lag om införande av 
miljöbalken som innebär att tydliggöra situationer när strandskydd inte ska 
återinträda vid upphävande av eller ny detaljplan när länsstyrelsen redan 
beslutat om upphävande av strandskydd. Kommunen har framfört till 
utredningen att det bör utredas om strandskydd som är upphävt i gällande 
plan fortsatt ska vara upphävt och inte återinträda vid ny planläggning enligt 
7 kap. 18 g § miljöbalken (1998:808) om förändringen endast innebär annan 
användning inom planlagd kvartersmark. Kommunen anser att det är en brist 
att detta inte finns med. Exempelvis finns i Mariestad äldre gällande 
detaljplaner inom strandskyddsområden som medger byggnation av industri, 
upplag med mera. Dessa områden har kommunen för avsikt att utveckla med 
ny stadsbebyggelse men eftersom strandskydd återinträder vid ny 
planläggning krävs omfattande utredningar och redovisning för att få 
strandskyddet upphävt på nytt enligt dagens lagstiftning och praxis.  

⋅ Så som förslaget är utformat gällande utpekande av så kallade 
landsbygdsområden innebär det för Mariestads del att inga sådana områden 
kan pekas ut i närheten till Vänern, detta eftersom hela Vänern i Mariestads 
kommun omfattas av utvidgat strandskydd om 300 meter. Det är å ena sidan 
rimligt att ett område som bedömts särskilt viktigt för strandskyddets syften 
att det omfattas av utvidgat strandskydd inte exploateras, men detta stärker 
också ytterligare tidigare framförda argument om att befintliga beslut om 
utvidgat strandskydd måste ses över. 

⋅ I betänkandet föreslås Naturvårdsverket få ökade resurser för 
tillsynsvägledning och utbildningsinsatser. Kommunen anser att det bör vara 
högre prioriterat att få till stånd en vägledning som är kopplad till den nya 
lagstiftningen som är tydlig och användbar.     

2. Svar på remissen ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. 

Bakgrund 

Utredningen om översyn av strandskyddet har överlämnats till regeringen. 
Utredningen skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att 
strandskydd görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att 
tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 
exploateringstryck. 

Mariestads kommun var inbjuden och deltog den 4 februari 2020 vid ett möte i 
Göteborg med utredningen tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
och ett antal andra kommuner i Västra Götalands län och gjorde inspel till 
utredningen.  

Utredningen lämnade över sitt betänkande till regeringen den 15 december 2020. 

Betänkandet är just nu föremål för remiss och svar på remissen ska ha inkommit till 
Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. 
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Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

Planenhetens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 

Betänkande av utredningen om översyn av strandskyddet Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd 

Remissmissiv 

Bilaga – Utvidgat strandskydd       

 

Expedieras till: 
Planchef Adam Johansson 
Miljödepartementet (m.remissvar@regeringskansliet.se) 
Miljödepartementet, naturmiljöenheten (m.naturmiljöenheten@regeringskansliet.se)  
 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmilj%C3%B6enheten@regeringskansliet.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 160                                                   Dnr 2019/00394  

Lägesrapport - pågående arbete med Lekevi 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.    

2. Kommundirektören får 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.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2019, § 360, om uppdrag 
att ta fram en underhålls- och utvecklingsplan för Lekevi. 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 efterfrågade vid sitt sammanträde den 14 april 2021 en lägesrapport 
för området och för själva idrottsplatsen.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15  

Rapport UH Åtgärdsplanering Lekevi, feb 2021  

Protokollsutdrag ksau § 360/19 

Skrivelse om situation vid Lekevi  

Protokollsutdrag ksau § 165/20     

 

Expedieras till: 
Tf. kommundirektör Thomas Johansson 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Planchef Adam Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 161                                                   Dnr 2020/00492  

Fördelning av kalkylerade kostnader för tillbyggnad av 
restaurangverksamhet i inre hamnen  
  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Bakgrund 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 mars 2021, § 121, gavs 
igångsättningstillstånd för tillbyggnad av restaurang i inre hamnen, som idag hyrs av 
Sill & Dynamit. På sammanträdet redovisades en kalkyl med en investeringskostnad 
om totalt 6,8 mnkr. Investeringskalkylen för projektet innefattar inte bara kostnader 
kopplat till tillbyggnaden varför arbetsutskottet beslutade att en redovisning skulle 
ske om hur kostnaderna fördelar sig. 

Verksamhet teknik har i dialog med entreprenören identifierat kostnadsposter i 
kalkylen som kan härledas till den befintliga byggnaden och vilka kostnadsposter som 
härleds till tillbyggnaden vilket kan sammanfattas enligt följande: 

 

Kalkylerad totalsumma:   6,8 mnkr 

Byggherrekostnader och kalkylerad risk:  0,9 mnkr 

Genomförande av entreprenad av tillbyggnad: 5,2 mnkr 

Genomförande av entreprenad av befintlig byggnad: 0,7 mnkr 

 

Uppdelningen är gjord efter kalkylerad kostnad. Entreprenaden genomförs på 
löpande räkning enligt ramavtal, där det verkliga utfallet kan skilja från kalkyl. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22 

F.d. tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 

Protokollsutdrag ksau § 121/21 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Fastighetsförvaltare Thomas Johnsson 
Controller Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 162                                                   Dnr 2021/00206  

Preliminärt hyresavtal för lokaler i hus 10, Mariestads sjukhus 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till preliminärt 
hyresavtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören uppdras att gemensamt 
underteckna hyresavtalet. 

3. Kommundirektören och tekniska chefen medges att göra redaktionella 
förändringar i avtalet om behov av detta skulle uppkomma.    

Bakgrund 

Mariestads kommun driver idag Kolarebackens äldreboende på plan 4 på Mariestads 
sjukhus. Våningsplan 3 står idag disponibelt där lokalerna idag är disponerade med 
karaktär av en traditionell vårdavdelning. 

Våningsplan 3 föreslås byggas om till ett boende för klienter med omfattande och 
långvarig psykisk funktionsnedsättning och som har ett omfattande vårdbehov. Efter 
ombyggnation av våningsplan 3 kommer det finnas 19 stycken lägenheter med 
tillhörande stödfunktioner. 

Västfastigheter har tagit fram en kalkyl utifrån kommunens behov av ombyggnation. 
Kalkylen är osäker och kan verifieras först när en upphandling av entreprenaden är 
gjord, men inte säkerställas förrän långt in i entreprenaden. Om ett slutgiltigt 
hyreskontrakt ska tas fram i nuläget behöver Västfastigheter ta höjd för risker och 
osäkerheter vilket sannolikt skulle bli kostsamt för kommunen.  

I syfte att korta ner tidplanen och ändå garantera en så låg hyresnivå som möjligt 
föreslås att ett preliminärt hyreskontrakt med ett sannolikt hyresspann som 
kalkylerats fram överenskommes, så att Västfastigheter ska garanteras en hyresgäst 
innan för mycket kostnader läggs ner i projektet. Det preliminära hyreskontraktet 
uppdateras så fort en säker slutkostnadsprognos kan presenteras, dock senast innan 
hyresstart. Västfastigheter arbetar inte vidare i projektet utan att ett preliminärt 
hyreskontrakt undertecknats. Hyreskontraktet bygger på att Västfastigheters 
självkostnad för projektet betalas av kommunen i hyra på en 20-års period. 
Kommunen kommer att ha full insyn i projektets ekonomiredovisning och kommer 
att vara delaktiga genom hela processen. 

Det preliminära hyresavtalet innefattar alla lokaler i hus 10 som kommunen i 
dagsläget förhyr på sjukhuset vars avtalsperiod närmar sig sitt slut. Det preliminära 
hyresavtalets nettoskillnad mot nuläge är som mest med avseende på hyresspannet 
1 700 000 kronor per år. Ytan som tillkommer med plan 3 är 1 630 m² av då totala 
ytan på 3 629 m².  
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Investeringskostnaden uppgår som mest sannolikt enligt Västfastigheters 
succesivprincipskalkylering till 35 851 000 kr. 

Investeringsprojektet planeras att startas maj 2021 och vara slutförd i slutet av 
november 2022. 

Inflyttningsdatum 

Hyresstart i det preliminära avtalet är satt till 2022-12-01 och är kopplat till tiden för 
projektets genomförande. Teknisk chef har framfört krav på att korta ner tidplanen för 
att inflyttning ska kunna ske senast vid halvårsskiftet år 2022 vilket Västfastigheter inte 
kan garantera och de bedömer inte heller att det är rimligt att vara klara vid den 
tidpunkten. Detta gör att Västfastigheter står fast vid hyresstart 2022-12-01. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22 

F.d. tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 

Preliminärt hyresavtal Mariestads sjukhus      

Skiss SIM Hus 10 Säbo, daterad 2021-02-04 

Säbo psykiatri 

 

Expedieras till: 
Socialchef Karin Utbo 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Fastighetsförvaltare Thomas Johnsson 
Ekonomichef Christina Olsson 
Controller Sofia Glimmervik 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 163                                                   Dnr 2021/00205  

Hamnutvecklingsplan för yttre hamnen 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslag till hamnutvecklingsplan för yttre hamnen.     

Bakgrund 

Under flera år har ett arbete genomförts inom ramen för ett samarbetsavtal med 
Båtalliansen för att få till en långsiktig utvecklingsplan för yttre hamnen. Båtalliansen 
har beskrivit båtalliansens medlemmars syn på utvecklingsbehovet. Samtidigt har 
representanter från kommunen som varit delaktiga i framtagandet haft ett bredare 
perspektiv på behovet av utveckling kopplat till flera andra intressegrupper och att ha 
ett hamnområde med många funktioner där människor med olika intressen kan få en 
trivsam upplevelse.  

Framtaget förslag till hamnutvecklingsplan ska fungera som en vägledning för de 
kommande årens utvecklings- och underhållsinsatser i området i yttrehamnen. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-22 

F.d. tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-21 

Förslag till hamnutvecklingsplan yttre hamnen 

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(t.f. samhällsbyggnadschef Jonas Johansson) 
(t.f. gatuchef Emma Wiik) 
(Planchef Adam Johansson) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 164                                                   Dnr 2020/00406  

Policy för strategisk lokalförsörjning 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för strategisk lokalförsörjning. 

 

Det noteras att ”Riktlinjer för ramfinansierade lokalkostnader” därmed upphör att gälla.  

(Ks § 121/17 (dnr. 2016/407). 

 

Kommunstyrelsen beslutar för sin del att ”Riktlinjer för ramfinansierade 
lokalkostnader,” ks § 121/17 (dnr. 2016/407) upphör att gälla i och med att 
kommunfullmäktige antar förslaget till policy för strategisk lokalförsörjning. 

Bakgrund 

Mariestads kommuns lokaler är en viktig resurs för att kunna tillgodose 
kommuninvånarnas behov. Därför måste vi planera och strukturera kommunens 
samlade lokalbehov för att få förutsättningar till en god beredskap för framtidens 
utmaningar. Dels i ett nuläge och i ett långsiktigt perspektiv kopplat till Vision och 
översiktsplan, samt kommunfullmäktiges mål och budget, som en del i kommunens 
budgetprocess. 

Syftet med policyn är en gemensam, långsiktig och strategisk plan för 
lokalförsörjning, att tydliggöra roller och ansvar, att säkerställa att vi arbetar på ett 
likartat sätt, öka samsyn och gemensamma lösningar över verksamhetsgränserna samt 
skapa ett ägandeskap och mandat.  

Målsättningen är att skapa förutsättningar för rätt lokaler, på rätt plats, i rätt tid och 
till rätt kostnad, stödja samhällsbyggnadsprocessen, samt att genom en väl förankrad 
lokalförsörjningsplan skapa en struktur för arbetet med kommunens lokalförsörjning. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Förslag - Policy för strategisk lokalförsörjning 

Processkartläggning       
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Kommundirektör Thomas Johansson) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Teknisk chef Johan Myhrman) 
(Fastighetschef)  
(Verksamhetsutvecklare Emma Wiik) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
(Samtliga sektorchefer) 
(Samtliga controller) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 165                                                   Dnr 2020/00448  

Nytt löneavtal HÖK21 för lärarna 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Kostnaden för engångsbeloppet beräknas uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor och 
finansieras inom beslutad ram.        

Bakgrund 

SKR och Lärarnas samverkansråd som representerar Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund har tecknat ny Huvudöverenskommelse om lön och andra villkor, 
HÖK21. 

Löneavtalet är ett så kallat ”sifferlöst” avtal, vilket innebär att det inte anges några 
lönenivåer som arbetsgivaren har att ta hänsyn till i lönerevisionen. Det är med andra 
ord de politiskt beslutade ramarna som avgör omfattningen av lönerevisionen. 

Dock, i avtalets Bilaga 8 framgår att samtliga medlemmar i de två förbunden, samt 
enligt SKR även oorganiserade arbetstagare inom kollektivavtalsområdet, ska ges ett 
engångsbelopp på 2 000 kr vid heltid sysselsättningsgrad. Beloppet utbetalas i juni 
och är proportionerligt till medarbetarens sysselsättningsgrad. 

Bakgrunden till engångsbeloppet är den möjlighet som fanns för de lokala parterna i 
HÖK18, Bilaga 6 att genom kollektivavtal göra vissa avvikelser från Bilaga M som 
bland annat reglerar arbetstid för lärarna, har tagits bort. Som en del av möjligheten 
att ha en annan arbetstidsförläggning, skulle arbetsgivaren kompensera varje berörd 
lärare med 1 500 kronor per månad samt ytterligare 500 kronor att fördela 
individuellt i lönerevisionen. Engångsbeloppet som omfattar drygt 600 personer, 
innebär en kostnad om drygt 1,7 mkr inklusive PO, utöver den beslutade ramen. 

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15    

Bilagor – Bilaga 8 HÖK21, Bilaga 6 HÖK18 

Kompletterande information från SKR, Arbetsgivarnytt nr. 19-21.    

 

Expedieras till: 
HR-chef Per Johansson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 166                                                   Dnr 2021/00194  

Ansökan om projektet Klimatneutrala Mariestad 2030 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar ansöka om projektet Klimatneutrala Mariestad 2030 
inom programmet Viable Cites och utlysningen Klimatneutrala städer 2.0.  

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Mariestad ska vara föregångare i att 
snabba på klimatomställningen och kommer att bifoga ett stödbrev till ansökan 
om Klimatneutrala Mariestad 2030.  

3. Kommunen ska inom ramarna för programmet Viable Cities ta fram, signera och 
årligen uppdatera Klimatkontrakt 2030 (under förutsättning att ansökan blir 
godkänd).         

Bakgrund 

Viable Cities är ett program inriktat på systeminnovation för hållbara och 
klimatneutrala städer. Missionen är att uppnå klimatneutrala städer år 2030 med ett 
gott liv för alla inom planetens gränser. Bakom programmet står Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet är att skapa förutsättningar för Sveriges 
internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

I utlysningen om klimatneutrala städer söker Viable Cities kommuner som vill öka 
takten i omställningen och som redan har tagit innovativa steg inom området. Syftet 
är att kraften i klimat- och hållbarhetsarbetet ska öka och bedrivas i samverkan med 
en bredd av aktörer, inklusive medborgare. Den politiska viljan och förankringen i att 
vilja arbeta med både strategisk planering, nya metoder och arbetssätt samt konkreta 
satsningar är av yttersta vikt för att få sin ansökan beviljad. För att tydliggöra detta 
ska ett stödbrev från kommunens högsta politiska ledning bifogas ansökan.  

Kommunerna som får sina ansökningar beviljade ska bland annat arbeta med 
följande:  

• Ta fram Klimatkontrakt 2030 som är ett långsiktigt åtagande mellan staden och 
den statliga nivån för att möjliggöra, samordna och leverera nationellt stöd till 
innovation, investeringar och policyutveckling. Klimatkontraktet exempelvis även 
innehålla nya former för organisering och medborgardialog. De nationella 
myndigheterna Energimyndigheten, Tillväxtverket, Vinnova och Formas 
undertecknar också Klimatkontraktet. Myndigheterna åtar sig bland annat att se 
över lagar och regler samt underlätta för kommuner att få finansiering till insatser 
och investeringar.  

• Satsningar som ska bidra till omställningen. Utveckling av nya eller befintliga 
genom exempelvis nya cirkulära affärsmodeller eller skalning.  

• Klimatinvesteringsplan som omfattar både kommunala investeringar och de 
investeringar som sker utanför kommunens verksamheter.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Sida 28 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

• Samarbeta och organisering av arbetet med företag, föreningar, universitet och 
högskolor samt medborgardialog.  

Mariestad bedöms passa väl in i utlysningen tack vare bland annat arbetet inom 
fossilfri vätgas. Genom projektet kan kommunen få hjälp med att ta fram modeller 
såsom exempelvis användning av syrgas som är en restprodukt från 
vätgasproduktionen. Klimatkontraktet möjliggör enklare vägar till finansiering för 
både kommunens egna investeringar och andras. Arbetssättet med att involvera och 
ta tillvara på engagemang och kunskap från företag, föreningar och universitet och 
högskolor ligger väl i linje med förslaget till strategi för Agenda 2030. Kontexten är 
att ansökan bygger vidare på, utvecklar och förstärker det som kommunen redan 
arbetar med in bland annat ElectriVillage, Agenda 2030 och Klimat- och energiplan.  

Samarbetsaktörer i ansökan och så småningom projektet är bland annat Toyota, 
Sweco, Linköpings Universitet, We don´t have time och Biosfärföreningen. 

Ansökan ska omfatta en budget på 8-10 miljoner kronor och där 50 procent är 
finansierat av Viable Cities. Resterande del, medfinansieringen, kan bestå av kontanta 
medel eller resurser i form av material eller personal. Alla aktörer i ansökan kan bidra 
med medfinansiering.  

Ansökan med budget är under framtagning när denna tjänsteskrivelse görs.  

Underlag för beslut 

Tf. kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-12       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Utvecklingschef Thomas Johansson) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson) 
(Näringslivschef Susanné Wallner) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 167                                                   Dnr 2019/00372  

Strategi för Agenda 2030 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta det upprättade förslaget till ”Strategi för 
Agenda 2030”.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ”Strategin för Agenda 2030” även ska omfatta 
de kommunala bolagen Mariehus AB och VänerEnergi AB. 

3. I och med ovanstående beslut så upphör följande handlingar att gälla: 

• Folkhälsostrategi (ks § 124/19 , dnr: KS 2019/261) 

• Energi- och klimatplan (kf § 19/09, dnr: KS 2008/49. Antagen inom 
MTG år 2008)  

• Ett grönt och skönt MTG (antagen inom MTG år 2012 )   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker förslaget i sin helhet.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, § 198, att ta fram en 
handlingsplan för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Mer 
detaljerade direktiv för handlingsplanen är beslutade av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 5 februari 2020, § 44. Avstämning med information och möjlighet 
att ge synpunkter har skett i arbetsutskottet vid två tillfällen, dels den 24 juni 2020, § 
249, samt den 14 oktober 2020, § 340.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 juni, § 234, om ett uppdrag att se 
över antalet miljödokument och med fördel koppla det till arbetet med Agenda 2030. 
Översynen är gjord och förslag till hantering ingår i Strategi för Agenda 2030.  

Utifrån ”Riktlinjer för styrdokument” antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 
2020, ändrar dokumentet namn från handlingsplan till strategi.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 februari 2021, § 36 att skicka 
förslaget till strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 på remiss. Detta 
innebär att kommunens invånare, intresseorganisationer och myndigheter har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dokumentet har under remisstiden varit 
tillgängligt på kommunens hemsida. Förutom detta har inlägg i kommunens sociala 
medier informerat om remissen samt att annons varit införd i Mariestadstidningen. 
Mejl och brev till organisationer och myndigheter som särskilt bör uppmärksamma 
förslaget har också skickats. Remisstiden var fem veckor, fram till den 15 mars 2021.  
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15 yttranden har kommit in som svar på remissen. Arbetsgruppen för Agenda 2030 
har gått igenom alla yttranden, bedömt och i vissa fall gjort justeringar i förslaget till 
Strategi för Agenda 2030 med anledning av inkomna synpunkter.  

Andra styrdokument  

I samband med att Strategin för Agenda 2030 blir antagen påverkas följande 
styrdokument: 

• Folkhälsostrategi upphör och är inarbetad i Strategin för Agenda 2030. 
Övriga styrdokument kopplade till folkhälsoarbetet ska ses över vid 
behov bli omarbetade. Syftet är att inte viktiga och specifika delar för att 
bland annat stärka den psykiska hälsan ska tappas bort.  

• Energi- och klimatplanen förnyas och det sker inom MTG-samarbetet.  

• Ett grönt och skönt MTG upphör.   

• Klimatanpassningsplanen ska arbetas om.  

Delen som rör åtgärder blir planer för respektive berörd nämnd. Delen som är 
underlag, analyser och mer av kunskapskaraktär blir ett dokument till stöd och hjälp 
för verksamheterna.  

Vissa andra styrdokument kommer att behöva uppdateras så att de harmoniserar 
med målen i strategin. Detta sker löpande i samband med ordinarie revideringar. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14 

Förslag till Strategi Agenda 2030 Mariestad version 210430 samt bilaga.  

Sammanställning av genomförda ändringar i förslag till Strategi Agenda 2030 efter 
inkomna synpunkter.  

Sammanställning inkomna yttranden och arbetsgruppens förslag på hantering       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(T.f. kommundirektör Thomas Johansson) 
(Samtliga sektorschefer) 
(Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson)  
(Mariehus AB) 
(Vänerenergi AB) 
(Kvalificerad handläggare, adm. enheten) 
(Töreboda kommun (beslutspunkt 3)) 
(Gullspångs kommun (beslutspunkt 3)) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 168                                                   Dnr 2020/00379  

Justering av taxa i det gemensamma reglementet för färdtjänst 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Fullmäktige beslutar att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa ett 
maxbelopp om 600 kronor (450 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor.  

2. Den justerade taxan börjar gälla den 1 juli 2021.    

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.     

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet antogs 
av kommunerna i slutet av 2020. I Mariestads kommun antogs reglementet av 
kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 128. Reglementet innehåller även ett 
avsnitt som avser taxor för färdtjänst.  

I tiden efter att reglementet antogs har Skaraborgs kommunalförbund hanterat ett 
tilläggsuppdrag som avser taxor för längre färdtjänstresor. Tilläggsuppdraget innebar 
att en utredning skulle göras för att presentera ett förslag/lösning för den grupp som 
drabbas av fördyringar för längre färdtjänstresor och som inte kan åka kollektivt som 
en del av den lägre resan.  

Tilläggsuppdraget har utretts av arbetsgruppen för gemensamt färdtjänstreglemente 
och utredningen med förslag hanterades på direktionens möte den 5:e februari 2021.  

Direktionen beslutade vid detta möte att förorda kommunerna i Skaraborg att fatta 
beslut om en prisjustering genom att införa ett maxbelopp om 600 kr (450 kr 
ungdomstaxa) för färdtjänstresor i det gemensamma färdtjänstreglementet från och 
med 1 juli 2021. (Detta beslut är i enlighet med arbetsgruppens förslag nummer 1). 

Socialnämnden har hanterat förslaget till justerad taxa och föreslår 
kommunfullmäktige att justera taxan i enlighet med direktionens förslag. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att justera taxan i färdtjänstreglementet genom att införa ett maxbelopp om 330 kronor 
(248 kronor ungdomstaxa) för färdtjänstresor. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 
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Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Karlssons (C) 
tillstyrkande till liggande förslag.     

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Protokollsutdrag snau § 49 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund 2021-02-05, § 5/21 med förslag 
på justerad taxenivå 

Förtydligande från Skaraborgs kommunalförbund 

Gällande färdtjänstreglemente antaget av kommunfullmäktige december 2020       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (sekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Skaraborgs kommunalförbund) 
(Kommunens färdtjänsthandläggare) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 169                                                   Dnr 2021/00169  

Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst Skaraborg 
2021-2024 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Fullmäktige beslutar att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för 
färdtjänst 2021-2024.  

2. Trafikförsörjningsprogrammet börjar gälla från den 1 juli 2021.       

Bakgrund 

Skaraborgs kommuner har två gemensamma dokument för färdtjänst; ett 
färdtjänstreglemente och ett trafikförsörjningsprogram. Färdtjänstreglementet antogs 
av kommunernas i slutet av 2020. Det finns också ett tilläggsuppdrag som avser 
längre resor som lyftes på direktionens möte i februari 2021. I detta tilläggsuppdrag 
rekommenderas kommunerna att fatta beslut om prisjusteringen i reglementet, för ett 
gemensamt införande från och med 1 juli 2021.  

Det finns ett lagkrav på att det måste upprättas ett trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst. Varje kommun ska i detta program ange omfattningen av trafik enligt 
lagen om färdtjänst och enligt lagen om riksfärdtjänst.  

Ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för Skaraborg för åren 2021-2024 har 
tagits fram av kommunernas färdtjänsthandläggare. Dokumentet har beretts i 
arbetsgruppen för färdtjänst. Funktionshinderföreningarna i Skaraborg har fått 
information om programmets framtagande och även getts möjlighet att komma med 
inspel. 

Trafikförsörjningsprogrammet har hanterats i direktionen för Skaraborgs 
kommunalförbund som beslutade att rekommendera samtliga kommuner i Skaraborg 
att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst. 

Socialnämnden har hanterat ärendet vid sitt sammanträde i april 2021 och föreslår 
fullmäktige att anta det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst 
2021-2024.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Protokollsutdrag sn § 52/21 

Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbund, § 31/21 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024 för färdtjänst   
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
(Skaraborgs kommunalförbund) 
(Kommunens färdtjänsthandläggare) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 170                                                   Dnr 2021/00188  

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i direktionen för 
Tolkförmedling Väst för verksamhetsåret 2020.       

Jäv 

Janne Jansson (S) meddelar jäv och deltar inte i beredning och beslut av ärendet.   

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som, genom att bedriva språktolk- 
och översättningsförmedling, har i uppdrag att tillgodose behovet av språktolkning 
och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet består av plats- och 
distanstolkning samt meddelarservice och översättning av text.  

Revisorerna för Tolkförmedling Väst har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion under år 2020.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar för föreskrifter som finns för verksamheten. Direktionen 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten har bedrivit enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Tolkförmedling Väst har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i direktionen. 
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Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2020 

Protokollsutdrag från direktionen, § 431 - Årsredovisning 2020. 

Internkontrollrapport för Tolkförmedling Väst 2020 

Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse för år 2020  

Förbundsordning 

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterad 2021-03-26  

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Tolkförmedling Väst) 
(Ekonomichef Christina Olsson) 
(Redovisningschef Lars Bergqvist) 
(Kommunrevisionen)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 171                                                   Dnr 2021/00132  

Partistöd till Liberalerna och Moderaterna 2021 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

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

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

Bakgrund 

Liberalerna och Moderaterna har den 8 respektive 9 april 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 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 

Begäran om partistöd från Liberalerna 2021-04-08   

Begäran om partistöd från Moderaterna 2021-04-09     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Liberalerna) 
(Moderaterna) 
(Administrativa enheten (för vidare hantering hos ekonomiavdelningen)) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 172                                                   Dnr 2021/00082  

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen på grund av kostnaderna. 

Bakgrund 

Sebastian Ekeroth Clausson (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska 
utreda möjligheterna att köpa in ett digitalt närvaro- och voteringssystem. Syftet med 
att införa ett digitalt system för detta är att förkorta tidsåtgången för upprop och 
omröstningar.  

Kommunfullmäktige den 22 februari 2021, § 17, har överlämnat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Det finns flera olika system på marknaden som erbjuder lösningar i enlighet med vad 
motionären föreslår. Administrativa enheten har varit i kontakt med en handfull 
kommuner och leverantörer för att undersöka vilka alternativ som finns, hur 
kommunerna har valt att använda systemen och vilka kostnader det medför. 

Ofta köps ett helt mötessystem in där hela mötet administreras med såväl ärendelista, 
talarordning, upprop och omröstning. Dessa system är ofta en del av en lösning som 
också används för att webbsända fullmäktiges sammanträden.  

De kommuner som administrativa enheten har varit i kontakt med har valt olika 
lösningar och använder dessa på olika sätt. Några kommuner hade digitala 
mötessystem redan innan de politiska sammanträdena övergick till att genomföras på 
distans och de var därmed vana vid att använda funktioner som digital 
närvaroregistrering och digital omröstning sedan tidigare. Andra kommuner har 
resonerat tvärtom, och valt att inte använda sig av voteringssystem när de politiska 
sammanträdena genomförs digitalt. Detta med hänvisning till att undvika att lägga på 
de förtroendevalda ytterligare moment utöver att koppla upp sig mot sammanträdet 
och delta på distans, då bara dessa moment i sig innebär nya rutiner och arbetssätt.   

Kostnader för digitala mötessystem och digitala lösningar för deltagande och 
omröstning varierar beroende på vilken leverantör som väljs och vilka funktioner 
som behövs, men för lösningar för distansdeltagande (det vill säga närvaro-hantering) 
och omröstning uppgår kostnaden till cirka 10 000 kronor per möte.  

Att köpa in system för närvaro och omröstning är fullt möjligt. Utöver de kostnader 
som själva systemen kostar i inköp, ska också läggas kostnader för administration, 
hantering och support (främst i resurser i form av tid).  
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Separata närvaro- och voteringssystem kräver ofta tillgång till ytterligare en enhet 
med särskild inloggning och identifikation för att säkerställa så att det är rätt person 
som deltar. Detta innebär extra moment för de förtroendevalda att hantera vid sidan 
av att koppla upp sig mot det digitala mötet och logga in för att läsa 
sammanträdeshandlingarna.  

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörs tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

Protokollsutdrag kf § 17/21 

Motion om digitalt närvaro- och voteringssystem       

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Administrativ chef) 
(Motionären) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 173                                                   Dnr 2020/00405  

Motion om handlingsplan för att lindra effekterna av ekonomisk 
utsatthet  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att det redan 
finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och unga som 
lever i ekonomisk utsatthet.    

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för  
Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande.     

Bakgrund 

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram 
en handlingsplan för att underlätta för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. 
Syftet med motionen är att lyfta barnperspektivet och synliggöra barnens situation 
som pandemin har försatt barnen i.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till socialnämnden för beredning. 
Socialnämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 26 oktober 2020, § 
103, och föreslår att fullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att det redan 
finns ett upparbetat skyddsnät med tillräcklig omfattning för barn och unga som 
lever i  ekonomisk utsatthet. Socialnämnden har i beredningsarbetet samrått med 
berörda verksamheter (utbildning, kultur- och fritid). 

Idag arbetar individ och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten med barns 
utsatthet i sitt dagliga arbete. Socialtjänsten möter barnfattigdom i flera av de ärenden 
som inkommer. Anmälningar kan komma från privatpersoner, polis, skola, 
förskola/fritids, vuxenenheten (socialtjänst) eller andra myndigheter. Socialtjänsten 
arbetar bland annat med akut bistånd i form av boende vid vräkningar där det finns 
barn i familjen, insatser för att stötta föräldrar i föräldraskap och sin livssituation, 
samarbete med andra viktiga aktörer i gemensamma ärenden, till exempel budget- 
och skuldrådgivare och/eller försörjningsstöd.  

Det finns ett samarbete med skola för att ”finna” barn som lever i utsatthet och ett 
samarbete med Öppna förskolan där flera familjer kan identifieras. Vid bedömning 
av rätt till bistånd tas extra hänsyn till barnperspektivet. Extra hänsyn tas till barn i 
hushållet vid bedömning av el- och hyresskulder. Utöver det tas extra hänsyn till barn 
i hushållet vid kompletterande ansökningar för exempelvis kläder, möbler och cyklar.  
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Kommunens fritidsgårdsverksamhet är öppen och inkluderande för alla. 
Verksamheten utgår från demokratiska och solidariska principer samt stimulerar 
deltagande på lika villkor oavsett biologiskt eller socialt kön, sexuell läggning, social 
status, etnicitet eller ålder. Kultur och fritidschefen har i uppdrag att inrätta en 
Fritidsbank i Elvärkets lokaler. Syftet med fritidsbank är att få Mariestadsborna att 
röra på sig mer. Vem som helst kan låna utrustning på en fritidsbank, såväl invånare 
som besökare. I skolan arbeta barn- och elevhälsan för att identifiera och stödja barn 
och unga som lever i alla former av utsatthet, även ekonomisk, för att på olika sätt 
kunna kompensera och hitta lösningar för allas möjligheter till deltagande.  

Barnkonventionen är nu lag och vid allt beslutfattande ska barnperspektivet beaktas, 
så även avseende beslut om avgifter för att nyttja de anläggningar som kommunen 
har för olika typer av fritidsaktiviteter.  

Sammanfattningsvis finns det ett skyddsnät för barn och unga i ekonomisk utsatthet 
som anses tillräckligt, varför någon särskild handlingsplan för barn i ekonomisk 
utsatthet inte bedöms bidra med något som inte redan finns i Mariestads kommun. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker liggande förslag. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Anders Karlssons (C) tillstyrkande till 
liggande förslag.      

Underlag för beslut 

Tf. kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-16 

Protokollsutdrag sn § 42/21 

Protokollsutdrag kf § 103/20 

Motionen 

 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Expedieras till: 
(Motionären) 
(Socialnämnden (nämndsekr.)) 
(Socialchef Karin Utbo) 
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Sida 43 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 174                                                   Dnr 2021/00172  

Tillgänglighet till möteshandlingar på förtroendemannaportalen 
(Assistenten) 
  

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen ska ges tillgång till de möteshandlingarna som ligger som 
underlag inför arbetsutskottens sammanträden. 

2. Efter att protokollet har justerats ska handlingarna offentliggöras i Assistenten.     

Bakgrund 

Vid sammanträdet i arbetsutskottet den 31 mars 2021 beslutades att begränsa 
tillgången till arbetsutskottets möteshandlingar.  

Beslutet innebar följande: Handlingarna skulle offentliggöras utanför 
myndighetsgräns först inför nämndens möten. Till arbetsutskottens sammanträden 
skulle behörighet ges till de förtroendevalda i det egna arbetsutskottet samt de 
tjänstemän som skulle delta på det aktuella sammanträdet. 

Därefter har arbetsutskottet återigen lyft frågan om hanteringen av möteshandlingar 
och dialog har även förts i partigrupperna.      

 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterarna för kännedom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 175                                                   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. Socialnämnden 
Protokollsutdrag sn § 40 Information om lokalutredning för sektorns lokaler 

2. Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
Mötesanteckningar efter dialogmöte med Folkhälsomyndigheten samt regionala 
och lokala aktörer i Västra Götaland den 13 april 2021 

3. Vänerns vattenvårdsförbund 
Information om att mötesanteckningar från årsmötet den 13 april 2021 finns 
tillgängliga digitalt via förbundets webb (www.vanern.se) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 176                                                   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. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Kommundialog digitalt den 27 april 2021. Dialog om rapporten ”Hälso- och 
sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland”. 

2. Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Digital konferens den 16 juni 2021 om universell utformning i 
samhällsbyggnadsprocessen 

3. Statistiska centralbyrån 
Databasseminarium om demokratistatistik fredagen den 21 maj 2021 

4. Sveriges Kommuner och Regioner 
Utbildning den 6 maj samt den 10 juni 2021 i medborgardialog i komplexa frågor 

5. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Digital dialogmöte den 20 maj 2021 Politisk grupp för samverkan 
Närvårdscentrum i Mariestad.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 177                                                   Dnr 2021/00004  

Information 
  

Ingen information lämnades vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 178                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Inga uppdrag lämnades till kommundirektören vid dagens sammanträde.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 179                                                     

Rapporter 
  

Rapport lämnas från kommundialog den 27 april 2021. Dialogen handlade om 
hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland  
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