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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 1

Dnr 2020/00127

Coronavirus (COVID-19) och kommunens åtgärder

Information från kommunens sektorer om det aktuella läget med anledning av den
pågående coronapandemin.
Stadsjuristen informerar om den nya pandemilagen som föreslås gälla från och med
den 10 januari till utgången av september 2021.
Med anledning av aktuella debatter på nationell nivå gällande distansundervisning för
högstadieelever redovisar utbildningschefen en kortfattad omvärldsbevakning inom
länet. I nuläget kan högstadieskolor stängas på uppmaning av smittskyddet med
anledning av personalbrist eller på grund av stor smittspridning.
Socialchefen informerar om smittspridningsläget inom äldreomsorgen både gällande
personal och brukare. Samtliga särskilda boenden är i nuläget smittfria. Socialchefen
informerar även kortfattat om den pågående vaccinationen på de särskilda boendena
som beräknas vara klar fredagen den 8 januari. Avseende vaccination av vårdpersonal
så är det regionen som ansvarar för denna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 2

Dnr 2020/00493

Dialog kring risker för kommunstyrelsens verksamheter inför
upprättandet av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2021
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
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 och övriga nämnder ska upprätta en intern
kontrollplan för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har vidare enligt 6 kap.
1 § uppsiktsplikt.
Intern kontrollplanen ska bygga på en riskanalys där riskerna bedömts utifrån
sannolikheten att de ska inträffa och konsekvensen om de inträffar. För att kunna
besluta om kontroller och åtgärder för den interna kontrollen 2021 ska därför en
dialog kring de mest väsentliga riskerna för kommunstyrelsenämndens verksamheter
föras.
De risker som verksamheterna identifierat är:

Justerandes signatur

•

Risk att kommunens investeringar inte kan finansieras vilket leder till ökade
lån. Detta kan resultera i att kommunen ej kan satsa på välfärden.

•

Risk för att kommunen drar av för lite moms och därmed betalar för lite
skatt till staten. Detta kan leda till felaktig redovisning, skattetillägg men
framför allt förtroendeskada.

•

Risk att arbetsgivaren inte kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
vilket strider mot lag.

•

Risk för ökad ohälsa med ökning av sjukskrivningar som följd, vilket leder till
ökade kostnader.

•

Risk att medarbetaren inte trivs eller gör fel vilket leder till ineffektivitet samt
ökade kostnader.

•

Risk att obehöriga har tillträde till stadshuset vilket kan leda till förlust av
information/egendom, skadegörelse eller ökad smittspridning.

•

Risk för sena och/eller bristfälliga underlag till politiska möten. Detta kan
leda till fördröjda eller felaktiga beslut och förtroendeskada mellan
tjänstepersoner, politiker och medborgare.
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•

Risk att kommunens mål med informationssäkerhetsarbetet (att information
inte sprids till obehöriga, att information finns tillgänglig när den behövs, att
information inte förvanskas) inte nås på grund av brist i medarbetares
kunskap och förmåga. Detta kan leda till sådant som informationsförlust,
bedrägerier, sekretessbrott, integritetsförlust för medborgare, skadat
förtroendet för kommunen och/eller skadestånd.

•

Risk att kommunen betalar för varor/tjänster som inte erhållits. Detta kan
leda till ökade kostnader för kommunen.

•

Risk att felaktiga leasingavtal ingås på grund av att delegationsordningen inte
efterlevs. Detta kan leda till finansiella kostnader över längre tid.

•

Risker förknippade med inventarieförteckningar, lager m.m.

•

Risk att nyckelpersoner slutar eller är frånvarande vilket kan leda till att
arbetsuppgifter ej blir utförda på grund av personberoende.

•

Risk för oegentligheter vilket kan leda till ökade kostnader och
förtroendeskada för kommunen.

•

Risker med pandemin; både finansiellt och ur ett bemanningsperspektiv.

Behandling på sammanträdet

Ekonomichefen, kommunstyrelsens controller och kvalitetscontroller deltar på mötet
och för en dialog med arbetsutskottet kring de föreslagna riskområdena.
Arbetsutskottet kommer gemensamt att diskutera och förbereda ärendet inför att
arbetsutskottet ska fatta beslut vid nästa sammanträde den 20 januari 2021.
Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23
Ekonomichefens och kvalitetscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-21
Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Ekonomichef Christina Olsson
Kvalitetscontroller Mia Nordblom
Controller Ida Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 3

Dnr 2020/00500

Ändrat projektägarskap för Artifex
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner att Dacapo Mariestad övertar projektägarskapet för
projektet Artifex.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt utbildningschef och avdelningschef
för Dacapo att undersöka möjligheterna att även involvera/inkludera de praktiska
linjerna på gymnasiet i projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att under våren få en statistisk
uppföljning kring utfallet av egenföretagande efter avslutade studier som
genomförts inom ramen för Dacapos utbildningar.
Bakgrund

Mötesplats Steneby vars huvudman är Stiftelsen Steneby, har ställt frågan till Dacapo
Mariestad om möjligheten att ta över projektägarskapet för det gemensamma
samverkansprojektet Artifex.
Anledningen är att Mötesplats Steneby från januari 2021 kommer att organiseras
under Göteborgs universitet ”GU Ventures”. Farhågan är att när projektet följer med
till Göteborgs universitet kommer ökade OH kostnader bli en konsekvens samt att
omorganisationen medför att projektets styrning tappar fart. Mötesplats Steneby
kommer fortsättningsvis vara projektpartner men i så fall inte ha projektägarskapet.
Anledning till att Mötesplats Steneby lämnar sin nuvarande huvudman är att
organisationens uppdrag inte är förenligt med Stiftelsen Stenebys stadgar.
För Mariestads del innebär detta ansvar för den totala ekonomiska redovisningen till
bidragsgivaren Regional utveckling/näringsliv (VGR). Varje part har egenansvar för
att erhålla projektägaren med utdrag från respektives huvudbok och redovisning av
tid.
Artifex erbjuder platser företagsstöd inom design, kultur- och konsthantverk. Det är
en samverkan mellan Steneby, Tibro och Mariestad som alla driver utbildningar inom
olika typer av hantverk. Artifex vänder sig främst till studerande men stöttar också
alumner och aktiva lokala företag. Projektet är treårigt och planeras för avslutande
den 31 mars 2022.
Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23
Justerandes signatur
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Avdelningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11
Förfrågan om projektägarskap
Kommunstyrelsen
Avdelningschef Dacapo Maria Henrikson
Utbildningschef Maria Appelgren
Expedieras till:
(Avdelningschef Dacapo Maria Henriksson)
(Utbildningschef Maria Appelgren)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 4

Dnr 2020/00501

Medlemsavtal SPOK Sverige
Arbetsutskottets förslag beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner medlemsavtalet mellan SPOK Sverige och Dacapo
Mariestad.
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen med ledningsgrupp i
uppdrag att undersöka möjligheterna till ett utökat samarbete mellan Dacapo
och kommunens tillväxtenhet inom ramen för SPOK:s uppdragsområde som
avser utveckling av lokal produktion/tillverkning.
Bakgrund

S-P-O-K (Samtida produktion och konsumtion) är ett registrerat varumärke och är
en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala
tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK vill verka för en utveckling av
lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen även en mer lokal konsumtion.
Dacapo Mariestad har via projektet Artifex projektägarskapet för SPOK Västra
Götaland och står nu inför att teckna ett medlemsavtal med SPOK Sverige.
Medlemsavtalet rör implementeringsarbetet av en digital plattform samt att koppla
tillverkare och kreatörer till denna. Projektet avslutas den 30 september 2021.
Samarbetspartners är Svensk Form Väst och Förvaltningen för kulturutveckling
(VGR). Under tiden kommer det framtida huvudmannaskapet för det fortsatta
arbetet med plattformen att utredas. Projektet är ett samarbete med SPOK Sverige
och är en del av en nationell insats. Övriga regioner som arbetar parallellt med
processen är just nu Hallands och Blekinge län.
Projektet omfattar kostnaden för SPOK Västra Götaland är 660 000 kr och är helt
finansierat av Regional utveckling/näringsliv (VGR). Mariestads insats i projektet är
40 timmar i arbetstid över ett år samt att ansvara för projektets budget. Övriga
samarbetspartners går också in med arbetstid. Processledaren för Artifex deltar i
styrgruppsmöten och avdelningschefen för Dacapo deltar i det nationella
SPOKrådet.
Arbetet med SPOK stärker Mariestad genom att det blir mer attraktivt för nystartade
företag att etablera sig då lokal tillverkning tillgängliggörs. Genom att dela varandras
erfarenheter skapas också öppningar för nya affärslösningar. Det stärker även den
digitala kompetensen. Utifrån ett regionalt perspektiv finns ett stort behov av att höja
kunskapen hos KKN-företag (Kulturella och Kreativa Närningar) om regionala och
mer hållbara och cirkulära tillverkningsmöjligheter. Det finns också stor potential att
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inom vissa yrkesgrupper, hitta tillverkare inom andra material och på så sätt
vidareutveckla sitt yrkesutövande, sitt företagande och sina produkter och därigenom
skapa nya innovationer.
Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23
Avdelningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-11
Medlemsavtal SPOK Sverige och Dacapo Mariestad
Ansökan SPOK Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Kommunchef Kristofer Svensson
Utvecklingschef Jonas Johansson
Expedieras till:
(Avdelningschef Maria Henriksson)
(Utbildningschef Maria Appelgren)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 5

Dnr 2019/00485

Återremiss: Tillköp av kollektivtrafik mellan Mariestad och
Ullervad
Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att tillskriva
Västtrafik med begäran om kostnadsförslag i enlighet med de önskemål som
kommunen har för en utökad kollektivtrafik mellan Mariestad och Ullervad .
Bakgrund

Kommunstyrelsen har i beslut från den 14 september 2020 bifallit ett
medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken mellan Mariestad och Ullervad. Med
anledning av detta föreslår Västtrafik dels att linje 510 utökas med fler anropsstyrda
turer dels att närtrafiken utökas med trafik även på söndagar och en nattur.
Utökningen av närtrafiken föreslås gälla i hela kommunen. Utökningen sker genom
så kallade tillköp.
Följande tillköp föreslås:
•

Närtrafik på söndagar i följande tidsintervall:
09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00, 18.00-19.00, 21.00-22.00.
Kostnad 62 440 kronor per år.

•

Nattrafik-intervall i närtrafiken, det vill säga klockan
00.00-01.00 natt mot lördag + natt mot söndag.
Kostnad 24 100 kronor per år.

•

Anropsstyrda turer mellan Ullervad-Mariestad på linje 510, enligt bifogad
specifikation.
Kostnad 99 200 kronor per år.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 november 2020 att
återremittera ärendet med hänvisning till att få svar på följande frågor:
1. Kan stadsbussen användas för att trafikera resor till Ullervad?
2. Utred förutsättningarna för om stadsbussarna kan köra i slinga istället i
Mariestad.
Sektor samhällsbyggnad har skickat frågorna till Västtrafik som lämnat följande svar.
Ullervad har ett utbud av linjelagd trafik som uppfyller landsbygdsutredningens grundutbud. En
tätort av Ullervads storlek ska ha ett minsta grundläggande utbud om fem dubbelturer per vardag
där turerna kan vara linjelagda eller anropsstyrda. Ullervads har dessutom närtrafik med fem
tidsintervall per vardag.
Justerandes signatur
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1. Kan stadsbussen användas för att trafikera resor till Ullervad?
Nej, att förlänga stadstrafiken till att även omfatta Ullervad är inte möjligt med befintligt antal
fordon och turtäthet. Tiden som bussen inväntar nästa tur, på ändhållplatsen Grangärdet, är ca 5
minuter. Bussen hinner inte åka tur och retur till Ullervad på den tiden.

2. Utred förutsättningarna för om stadsbussarna kan köra i slinga istället i
Mariestad.
Västtrafik kommer inte utreda förslag om slingkörning utöver detta svar, då det av flera skäl inte
är ett bra alternativ. Vid slingkörning försämras tydligheten, enkelheten och attraktiviteten, restiden
förlängs för flera resenärer och konsekvensen blir ett minskat resande.
I en insändare föreslås en ringlinje RC-Grangärdet-Ullervad-Haggården-Bråten-RC. Man menar
att det skulle ”skapa en direktförbindelse mellan många delar av staden vilket skulle göra linjen
mer användbar än idag”.
Utöver de generella svaren om slingkörning så skulle insändarens förslag dessutom innebära en
halvering av turtätheten, då det med dagens resurser skulle innebära timmestrafik istället för
halvtimmestrafik. Förslaget innebär även att områden som idag trafikeras av tätortstrafiken skulle
bli utan kollektivtrafik.
Om kommunen önskar utökad linjetrafik till Ullervad så får det bli i form av tillköp.
I det fall kommunstyrelsen fortfarande står bakom sitt tillstyrkande av
medborgarförslaget föreslår sektor samhällsbyggnad att tillköp av trafik görs enligt
det ursprungliga förslaget från Västtrafik. På det sättet erhålls fler resmöjligheter
mellan Mariestad och Ullervad samtidigt som kommunen får ett bättre underlag för
bedömningen av behovet av en ny framtida stadbusslinje mellan Mariestad och
Ullervad.
Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 147/20
Uppdragsavtal avseende tillköp av trafik, allmän anropsstyrd trafik samt särfakturerad
flextrafik, flexlinjetrafik och skoltrafik.
Bilaga 1 till uppdragsavtalet. Allmänna villkor avseende tillköp av trafik samt
särfakturerad flextrafik och flexlinjetrafik.
Kalkyl för tillköp av närtrafik söndagar
Kalkyl för tillköp av nattrafik-intervall i närtrafiken
Kalkyl för tillköp av anropsstyrda turer Ullervad-Mariestad, linje 510.
Specifikation till kalkyl om tillköp av anropsstyrda turer Ullervad - Mariestad linje
510.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 189/20
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Svar från Västtrafik, daterat 2020-12-21
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 6

Dnr 2019/00495

Motion om hundrastgårdar
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt sektor samhällsbyggnad att utreda
möjlig samverkan mellan kommunen och brukshundsklubben med syfte att
åstadkomma hundrastgårdar.
Bakgrund

Nils Farken (S) och Lillemor Ågren (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska
bygga en hundrastgård på västra sidan i Mariestad samt att möjligheten till att bygga
hundrastgårdar i kransorterna utreds. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna
ärendet till tekniska nämnden för beredning. I motionen beskrivs att det idag finns en
hundrastgård på östra sidan av Mariestad och att det borde finnas en även på västra
sidan. Man vill även att behov av hundrastgårdar i kransorterna ska utredas. I
motionen beskrivs hundrastgården som en plats för hundar att springa löst och leka
samt att det fungerar som en mötesplats för kommunens invånare och besökare. Idag
finns det en hundrastgård i Johannesbergsområdet i Mariestad som ligger på privat
mark och inte sköts av kommunen. Att anlägga en hundrastgård innebär dels
investeringskostnader vid uppförandet och sedan tillkommer en kostnad för drift och
underhåll (tömning av extra sopor, gräsklippning med mera). Med det ekonomiska
läge som är idag ser inte verksamhet teknik att det finns utrymme för dessa ökade
kostnader. I Mariestad och i kransporterna finns det gott om promenadområden där
hundar kan rastas.
Enligt kommunens ordningsföreskrifter ska hundar hållas kopplade i parker,
grönområden, planteringar och inom särskilt anlagda motionsspår. I samband med
utvecklingen av Sydport och planer på rastplats för genomresande så kan utrymme
skapas för en hundrastgård där för att ytterligare förstärka attraktiviteten för
förbipasserande. En hundrastgård vid Sydport skulle även kunna användas av boende
i Mariestad vid behov.
Tekniska nämnden hanterade motionen vid sitt sammanträde den 18 februari 2020
och föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
den planerade utvecklingen av handelsområdet Sydport.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till tekniska nämnden för
ett besvarande av motionens andra del som avser möjligheten till att bygga
hundrastgårdar i kransorterna. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 20
oktober 2020 hanterat även denna del av motions frågeställningar och bifogar en
utredningen för fullmäktiges vidare hantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträdesprotokoll

Sida 14

Sammanträdesdatum
2021-01-07

Utredningen visar följande: En hundrastgård kan anläggas och skötas på olika sätt.
Kommunen eller en privat markägare kan anlägga och sköta om en hundrastgård
eller så kan kommunen upplåta mark för ändamålet till exempelvis en förening om
intresse finns. Placering av en hundrastgård bör ligga i anslutning till grönområde
samtidigt som hänsyn till närboende bör tas. Kostnaden för själva uppförandet av en
hundrastgård med inhägnad, soptunna, bänkar och eventuell belysning ligger på cirka
80-150 000 kronor. Kostnaden för skötseln är svår att bedöma men innefattar bland
annat soptömning/renhållning och gräsklippning och andra kommuner har räknat
fram en årlig driftskostnad från 10 000 kronor/plats upp mot 55 000 kronor.
Siffrorna i underlaget baseras på andra kommuners beräkningar.
Verksamhet teknik har gjort en översiktlig genomgång av kransorterna för att
identifiera kommunal mark som är planlagd parkmark. Vidare kan även andra platser
finnas men det får vid ett eventuellt genomförande granskas mer noggrant.
•

I Sjötorp kan möjliga placeringar vara i närheten av lekplatsen eller vid
grönytan vid Fiskare Pers väg.

•

I Lyrestad kan möjlig placering vara vid Norrgatan/Industrigatan.

•

I Hasslerör kan en lämplig placering av en hundrastgård vara vid framtida
etableringar av service i samband med nya trafikplatserna kopplade till E20.

•

I Ullervad finns kommunal mark vid Ulleråsen, samt grönytor inne i
villaområdet söder om Ullervadsvägen.

•

I Tidavad saknas kommunal mark för ändamålet.

•

I Lugnås finns begränsade möjliga ytor men vissa grönområden finns längs
Stationsvägen, till exempel mellan Nygrensvägen och Ekelövsvägen.

Om det blir aktuellt att arbeta vidare med och uppföra hundrastgårdar bör dialog
föras med eventuella samhällsföreningar för att se över behov och val av placering.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på motionen med hänvisning till
att det inte är ett kommunalt kärnuppdrag att etablera hundrastgårdar. Abrahamsson
(M) yrkar dock tillägg om uppdrag att utreda möjlig samverkan mellan kommunen
och brukshundsklubben med syfte att åstadkomma hundrastgårdar.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget förslag om avslag och tilläggsuppdrag.
Ida Ekeroth Clausson (S) och Janne Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
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Underlag för beslut

Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-23
Protokollsutdrag tn § 135/20
Protokollsutdrag ksau § 83/19
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-21
Protokollsutdrag tn § 17/20
Tekniska chefens och gatuchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-28
Protokollsutdrag kf § 96/19
Motionen
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden (nämndsekr.))
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Gatuchef Hanna Lamberg)
(Motionären)
(Chef för sektor samhällsbyggnad, Thomas Johansson)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 7

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. Mariestads kommun (KS 2019/299)
Skrivelse till Trafikverkets generaldirektör och regiondirektören Trafikverket i
Väst angående planerad gång- och cykelväg utmed riksväg 26 mellan Hasslerör
och Sjötorp i Mariestads kommun.
2. Sveriges Kommuner och Regioner
Meddelande om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
3. Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Information om namnbyte till Samordningsförbundet Skaraborg samt uppgift
om nya kontaktuppgifter.
4. Svenska Ridsportförbundet
Vädjan till kommunerna att vid beslut i och med de skärpta restriktionerna som
innebär nedstängning av inte nödvändig verksamhet, ta hänsyn till ridskolornas
ansvar enligt djurskyddslagen samt möjlighet att bedriva verksamhet som inte
ökar smittspridning i samhället.
5. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna och Migrationsverket
Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av asylsökande
6. Vårdföretagarna Almega
Skrivelse till kommunerna om statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och
omsorgen till följd av sjukdomen covid-19 och specifikt de privata
leverantörernas merkostnader. Möjlighet att komplettera ansökan om statsbidrag
till den 15 januari 2021.
7. Vadsbo museum, Mariestads kommun
Nyhetsbrev 2020
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8. RF-Sisu Västra Götaland
Skrivelse om att stärka idrotten under och efter pandemin
9. Skaraborgs kommunalförbund samt VästKom
Information om att vaccinering mot covid-19 startat upp i flera kommuner i
Skaraborg samt vaccinationsplanering och samordning.
10. So to Speak AB
Skrivelse till Mariestads kommun om SFI utbildning och erbjudande om att delta
i pilotprojekt.
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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. Länsstyrelsen
Regionala miljömålskonferenser 2021 – smartare, grönare Sverige. Konferenserna
är digitala och genomförs den 26 januari och den 3 februari 2021.
2. Länsstyrelsen
Föreläsning om alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och
politik. Föreläsningen är webbsänd och genomförs den 4 februari 2021.
3. Västra Götalandsregionen
Informationsmöte om arbetet med att ta fram en ny nationell och regional plan
för transportsystemet. Mötet är digitalt och genomförs den 15 januari 2021.
4. Sveriges Kommuner och Regioner
Seminarium om elnätskapacitet och kommunal planering. Seminariet är digitalt
och genomförs den 26 januari 2021.
5. Sveriges Kommuner och Regioner
Konferens om regional utveckling 2021, skapa bilder med hjälp av fakta, statistik
och analyser. Tema återhämtning. Konferensen är digital och genomförs den 5
maj 2021.
6. Piku
Konferens om utredningen God och nära vård. Tema: Nya insatser kring lättare
psykisk ohälsa: primärvårdens och kommunernas ansvar. Konferensen är digital
och genomförs den 18 januari 2021.
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Dnr 2021/00004

Information
Dialog om kommunstyrelsens årshjul och tidsplan

Ekonomichefen, kommunstyrelsens controller och kvalitetscontroller deltar på
sammanträdet för att presentera ett förslag på arbetssätt och årshjul för
kommunstyrelsens ekonomiprocesser för 2021. Den föreslagna tidplanen
innefattar:
-

Budgetupptakt, 17 februari (ksau)

-

Årsrapport 2020, 17 mars (ksau)

-

Uppföljning för ekonomin 2021, 26 maj (ksau) och 7 juni (ks)

-

Delårsrapport för 2021, 15 september (ksau) och 11 oktober (ks).

Tidplanen kommer upp för beslut på arbetsutskottets nästa sammanträde.

Återkoppling från dialogmöte med Västtrafik

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson informerar från möte med Västtrafik och
deras återkoppling från höstens genomförda dialogmöten. Västtrafik har framfört att
det ekonomiska läget är mycket ansträngt och de har därför presenterat ett antal
förslag på nödvändiga besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten. För
Mariestads del innebär dessa förslag negativa effekter på såväl närtrafiken som
trafikering av busslinje 504 mellan Mariestad och Töreboda.
Med anledning av ovanstående beslutar arbetsutskottet att tillskriva Västtrafik och
ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upprätta en skrivelse som tydligt beskriver
Mariestads ståndpunkter i ärendet.

Återkoppling lokalväg E20 Hindsberg

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson informerar om de synpunkter från
allmänheten och boende i området som inkommit gällande den lokalväg som föreslås
i området i samband med E20:s ombyggnation.
Med anledning av ovanstående beslutar arbetsutskottet att ge
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att bjuda in Trafikverket till ett dialogmöte för att
gemensamt se över ärendet och samtidigt informera Trafikverket om kommunens
planer och tänkta utveckling för området.
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Återkoppling lokalväg E20 Krontorp - Haggården

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson lämnar en lägesrapport gällande ärendet
om lokalväg mellan Krontorp – Haggården där Trafikverket har utrett kostnader för
en parallellväg för långsamtgående fordon med utgångspunkt i ett
samhällsekonomiskt perspektiv.
Samhällsbyggnadschefen informerar om att ett möte med Trafikverkets regionala
ledning är inbokat till den 20 januari, då denna fråga kommer att tas upp igen.
Arbetsutskottet ser gärna att LRF involveras i ärendet och ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att kontakta föreningen.

Information om bemanningsfrågor

Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson lämnar en lägesrapport gällande aktuella
pågående rekryteringar inom verksamhet teknik.

Dialog om det övergripande översynsarbetet som pågår hos RÖS

Förbundsdirektör Mikael Wallin och controller Bas Thissjen informerar om det
översyns- och analysarbete som pågår inom kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) på uppdrag av direktionen. Målet
med översynen är att lämna förändringsförslag gällande tolv punkter inom fem
övergripande områden. Områdena avser bland annat finansiell styrning, budgetoch uppföljningsrutiner, bemanningsstrategi, översyn och optimering av
intäkter.
Informationen innefattar även en nulägesbeskrivning med tillhörande
utmaningar och en omvärldsbevakning avseende fastighetsägande och finansiell
ställning.
Räddningsstjänstens ambition och önskemål är att kommunerna själva ska äga
sina brandstationer och förbundsdirektören informerar om bakgrunden till
detta och vad effekterna av förslaget blir.

Kommunchefens information

•

Gryning vård
Kommunalförbunden har fått i uppdrag att ta fram ett antal klargörande
frågor som ska ställas till medlemskommunerna kring deras behov av
Gryning vårds tjänster liksom kommunernas inställning till eventuellt
ägartillskott om det skulle behövas. Frågorna kommer att ställas till
kommuncheferna och socialcheferna och ska återrapporteras till förbunden
senast den 31 januari 2021.
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•

Mediapoolen
Vid kommunalförbundets sammanträde i december informerades det om
att Mediapoolen ställer fråga om hur kommunerna (delägarna) ställer sig till
att bolaget tar in ytterligare delägare. Synpunkter på detta kan lämnas till
Bengt Sjöberg, Töreboda.

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 10

Uppdrag till kommunchefen
Electrivillage

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen med ledningsgrupp i uppdrag
att undersöka möjligheterna till eventuell försäljning av delar av Electrivillage.
Expedierats till:
Kommunchef Kristofer Svensson
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Ksau § 11

Rapporter
Medborgarlöfte

Ordförande Johan Abrahamsson (M) rapporterar om de många synpunkter kring
fyrverkerier som allmänhet och medborgare gett uttryck för under nyårshelgen. Då
detta till stora delar är ett område med uppdrag och ansvar som åligger
polismyndigheten kan det bli en aktuell fråga att lyfta in i det medborgarlöfte som
årligen ges av polisen och kommunen i samarbete.
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