Kallelse/underrättelse

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tid:
Plats:

Måndagen den 31 januari 2022 kl. 18:00
Sammanträdesrum Torsö/digitalt

Om någon fullmäktigeledamot inte kan delta på sammanträdet, vänligen ring
0501-75 50 58 eller maila eleonor.hultmark@mariestad.se om detta så snart
som möjligt.
Sammanträdet direktsänds via Mariestads kommuns hemsida,
www.mariestad.se/lyssnapakommunfullmaktige.
Notera


På grund av rådande situation med pågående pandemi görs
nödvändiga anpassningar.



Ordförande har fattat beslut om att sammanträdet ska genomföras
digitalt.



Enbart presidiet och sekreteraren deltar på plats i stadshuset.

Mariestad den 24 januari
Jan Wahn
ordförande

Eleonor Hultmark
sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-21

Tekniska nämnden
Tn § 191

Dnr 2021/00168

Medborgaförslag om att sätta upp en strålkastare på taket vid
Prismaskolans idrottshall
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att montera en strålkastare
på taket på Prismaskolans idrottshall med hänvisning till att placeringen skulle vara
olämplig.
Tekniska nämnden beslutar att befintlig belysningsstolpe utmed cykelvägen vid
pulkabacken Prismaskolan byts ut och förlängs. Finansiering sker inom
gatuavdelningens driftbudget.
Bakgrund

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad (Kf §
30/21) att bereda och besluta om ett medborgarförslag där en invånare i Mariestads
kommun föreslår att kommunen ska sätta upp strålkastare på taket vid
Prismaskolans idrottshall. Strålkastarna ska riktas mot pulkabacken och den
intilliggande gångbanan vid skogsdungen. Detta för att skapa en säkrare och tryggare
miljö.
Efter besök på plats med elansvarig i kommunen konstateras att en placering av
belysning på Prismaskolans idrottshall är olämplig då inte hela pulkabacken får
belysning. Det finns även risk för att grannar blir störda av belysningen då
belysningen kommer att vara riktad mot ett närliggande bostadsområde.
Sektor teknik föreslår en lämpligare placering av belysning genom att byta ut och
förlänga befintlig belysningsstolpe utmed cykelvägen vid pulkabacken. Då kommer
hela pulkabacken belysas samt att grannar inte riskerar att bli störda av belysningen.
Åtgärden att byta ut och förlänga belysningsstolpe uppskattas kosta 25 tkr och
finansieras genom gatuavdelningens driftbudget.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-21

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tnau § 217/21
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-12-07
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2021-11-29
Medborgaförslag om att sätta upp en strålkastare på taket vid Prismaskolans
idrottshall
Kf § 30/21 Medborgarförslag om strålkastare vid Prismaskolan

Expedierats till:
Fastighetsförvaltare Thomas Jonsson
T f gatuchef Emma Wiik
Förslagsställaren
Controller Sofia Glimmervik
Kommunfullmäktige (anmälan)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 1

Sammanträdesdatum
2021-12-20

Kommunstyrelsen
Ks § 255

Dnr 2020/00454

Medborgarförslag om utplacering av två fotoramar någonstans i
turiststråket
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostnaden
för att uppföra två fotoramar och även föreslå lämpliga platser för ramarna.
Bakgrund

Invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige att kommun ska uppföra två fotoramar någonstans i
turiststråket. På detta sätt skulle såväl Mariestadsbor som turister kunna fotografera
omgivningarna och dessa ramar ger då en trevlig bakgrund för fotografierna.
Förslagsställarna erbjuder sig att ekonomiskt bidra till fotoramarna.
Kommunfullmäktige har i beslut den 14 december 2020, § 120, överlämnat ärendet
till kommunstyrelsen (sektor samhällsbyggnad) för beredning och beslut.
Sektor samhällsbyggnad bedömer att medborgarförslaget bör tillstyrkas. Förslaget är
intressant och bör utredas vidare inom sektor samhällsbyggnad. Bland annat behöver
kostnaden för fotoramarna klargöras. Platserna för fotoramarna behöver också
definieras.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 381/21
Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28
Protokollsutdrag kf § 120/20
Medborgarförslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-20

Expedieras till:
Kommunfullmäktige (anmäls)
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef Per Garenius
Adm. samhällsbyggnad Elisabet Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2022-01-19

Kommunstyrelsen
Ks § 11

Dnr 2021/00498

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår
mandatperioden ut.
2. Sektor ledning utgår som organisationsform.
3. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
Reservationer

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med skriftlig
motivering enligt följande:
”Socialdemokraterna vill att Mariestads kommun ska organiseras så effektivt som
möjligt. Vi är inte emot att ändra om sättet att organisera verksamheten men vi anser
att omorganisationen ska gå rätt till. Därför valde vi att i första hand yrka på återremiss
på ärendet för att få så bra berett ärende som möjligt. När återremissyrkandet föll
väljer vi därför att reservera oss mot beslutet.
Detta är samma undermåliga handlingar som vi hade när vi återremitterade ärendet i
december. En sådan viktig fråga får inte fattas beslut om lättvindigt. Det gäller att
kommunens anställda får känna sig delaktiga och att vi vet vilka ekonomiska
konsekvenser beslutet ger.
Vi vill ha följande kompletteringar innan vi kan ta ställning till ett nytt sätt att
organisera kommunen: - Ett organisationsschema på den nya organisationen.
- En ordentlig risk och konsekvensanalys.
- En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och hur den kommer
att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten som biträdande
kommundirektör innebär.
- Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad kommer det bli
för risker och konsekvenser framöver? Det är även viktigt att när och om ett
moderbolag bildas ha stöd från kommunens nuvarande bolag.
Ida Ekeroth Clausson (S)”
Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet med skriftlig motivering
enligt följande:
”Vänsterpartiet har vid tidigare behandling av ärendet yrkat återremiss på samtliga
punkter med följande motivering:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll

Sida 30

Sammanträdesdatum
2022-01-19

”Vänsterpartiet är inte motståndare till en organisatorisk förändring inom Mariestads
kommun, om det finns motiv för det. Kommunen utvecklas och det kan vara
nödvändigt med en organisationsöversyn för att få optimala förutsättningar att klara
välfärdsuppdraget och arbetet för en hållbar utveckling.
Vi tycker dock att en organisationsförändring ska föregås av en beredning med
utredning/analys av vilka förbättringar som vi förväntas uppnå och hur anställda ska
involveras i arbetet. Dessutom att respektive nämnd ges möjlighet att yttra sig.”
Då fullmäktige redan fattat beslut om en uppdelning av sektor stöd hanteras den
frågan nu i socialnämnden. Då vi fortfarande menar att det finns brister väljer vi nu att
med nedanstående yrkanden lägga förslag om en studie som ska utgöra underlag inför
beslut.
Vänsterpartiet yrkar avslag på ksau:s förslag till beslut
Vänsterpartiet yrkar att ett underlag tas fram i form av en studie där följande
beaktas/framgår:
-

Hur personalen involverats i arbetet samt hur uppföljning görs

-

Hur synpunkter från samråd 29 december 2021 tas tillvara/beaktas

-

Vilka risker som kan identifieras i en organisationsförändring

-

Att mål för omorganisationen tas fram gällande kvalitet, arbetsmiljö och
service för kommunens invånare inom respektive områden samt
förutsättningarna för hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030

-

Hur dessa mål ska mätas och följas upp

-

Att kostnader beräknas och att en tidsplan upprättas

-

Att en värdering görs där det klart framgår vilka fördelar/nackdelar framgår

Vänsterpartiet yrkar att studien ska utgöra underlag inför beslut om en eventuell
organisationsförändring
Marie Engström Rosengren (v)”
Bakgrund

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna
hantera politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot
beslutad budget. Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och
framgick tydligt vad gäller social sektor. Av den anledningen delas social sektor i
två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar
behovet av en total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med
budgetansvar därav erfordras ett politiskt initiativ omgående för hinna få en
tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större
företagsetableringar på plats erfordras en kommunkoncernsorganisation som är
både rustad och stabil, men även flexibel. Här kan nya former av organisation
behövas såsom ett kommunalt moderbolag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att
inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella omständigheter
som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget ingår bland annat
att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också
implementera den nya förvaltningsorganisationen.
Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat
sätt att få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora
etableringar i kommun krävs en väl fungerande organisation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 29 december 2021

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige den 29 december 2021
var följande fem punkter:
1. Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår
mandatperioden ut.
2. Sektor stöd och omsorg delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av
arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas separat efter beredning.
3. Sektor ledning utgår som organisationsform.
4. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 december 2021

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, § 144, enligt följande:
Sektor stöd och omsorg delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden
mellan förvaltningarna redovisas separat efter beredning. Förändringen träder i
kraft den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige beslutade genom s.k. minoritetsåterremiss att återremittera
punkt 1, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens förslag till beslut i
kommunfullmäktige.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar att ärendet i första hand ska återremitteras, i
andra hand att förslaget ska avslås.
Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar följande motivering:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Detta är samma undermåliga handlingar som vi hade när vi återremitterade
ärendet i december.
Vi vill ha följande kompletteringar innan vi kan ta ställning till ett nytt sätt att
organisera kommunen:
-

Ett organisationsschema på den nya organisationen.

-

En ordentlig risk och konsekvensanalys.

-

En beskrivning av vad upplösningen av sektor ledning innebär och hur
den kommer att se ut i framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten
som biträdande kommundirektör innebär.

-

Ett förtydligade om vad ett moderbolag innebär för kommunen. Vad
kommer det bli för risker och konsekvenser framöver? Det är även
viktigt att när och om ett moderbolag bildas ha stöd från kommunens
nuvarande bolag

Marie Engström Rosengren (V) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut ska
avslås.
Marie Engström Rosengren (V) lämnar följande skriftliga motivering:
Vänsterpartiet yrkar avslag på ksau:s förslag till beslut
Vänsterpartiet yrkar att ett underlag tas fram i form av en studie där följande
beaktas/framgår:
-

Hur personalen involveras i arbetet samt hur uppföljning görs

-

Hur synpunkter från samråd 29 december 2021 tas tillvara/beaktas

-

Vilka risker som kan identifieras i en organisationsförändring

-

Att mål för omorganisationen tas fram gällande kvalitet, arbetsmiljö och
service för kommunens invånare inom respektive områden samt
förutsättningarna för hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030

-

Hur dessa mål ska mätas och följas upp

-

Att kostnader beräknas och att en tidsplan upprättas

-

Att en värdering görs där det framgår vilka fördelar/nackdelar framgår

Vänsterpartiet yrkar att studien ska utgöra underlag inför beslut om en
organisationsförändring.
Yvonne Gogolin (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkar att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan om återremiss och
finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-19

Ordföranden konstaterar därefter att det återstår tre förslag till beslut.
Ordförande finner att Yvonne Gogolins (M) förslag är huvudförslag. För att utse
motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Ida Ekeroth Claussons (S)
yrkande och Marie Engström Rosengrens (V) yrkande under proposition och
finner att kommunstyrelsen utser Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande till
motförslag.
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget och motförslaget under proposition
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget som
innebär bifall till arbetsutskottets förslag.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ksau § 6/22
Skriftlig reservation (S) ksau 2022-01-12 bilaga 1 § 6
Protokollsutdrag kf § 144/21
Politiskt förslag till omorganisation
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag
Expedieras till:
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten)
Samtliga sektorer
Verksamhetschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-29

Kommunfullmäktige
Kf § 144

Dnr 2021/00498

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sektor stöd och omsorg delas upp i en
socialförvaltning och en äldre- och omsorgsförvaltning under nuvarande
socialnämnd. Fördelning av arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas
separat efter beredning.
Förändringen träder i kraft den 1 januari 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera punkt 1, 3 och 4 i
kommunstyrelsens förslag.
Reservation

Ledamöterna från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i den
delen som avser beslut om att dela upp sektor stöd och omsorg i en
socialförvaltning och en äldre- och omsorgsförvaltning från och med den 1
januari 2022 till förmån för egna yrkanden.
Bakgrund

Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna
hantera politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad
budget. Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och framgick tydligt
vad gäller social sektor. Av den anledningen delas social sektor i två delar. Sektor
samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer, men nu ökar behovet av en
total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med budgetansvar därav
erfordras ett politiskt initiativ omgående för hinna få en tydlig struktur på plats
inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar
på plats erfordras en kommunkoncernsorganisation som är både rustad och stabil,
men även flexibel. Här kan nya former av organisation behövas såsom ett
kommunalt moderbolag.
Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska säkerställa att
inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella omständigheter
som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget ingår bland annat
att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också
implementera den nya förvaltningsorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-29

Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat
sätt att få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora
etableringar i kommun krävs en väl fungerande organisation.
Kommunstyrelsens förslag

1.

Kommunfullmäktige beslutar att organisationsformen sektor avskaffas och
förvaltningar återinförs. Nuvarande nämndorganisation kvarstår
mandatperioden ut.

2.

Sektor stöd och omsorg delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av
arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas separat efter beredning.

3.

Sektor ledning utgår som organisationsform.

4.

Ett kommunalt moderbolag inrättas.

5.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag i sin helhet och yrkar
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Janne Jansson (S) yrkar på återremiss avseende punkterna 1, 3 och 4 i
kommunstyrelsens förslag då ärendet bör kompletteras med ett
organisationsschema, en utredning av innebörden med att starta ett moderbolag, en
beskrivning på vad upplösningen av sektor ledning innebär och ur den kommer se
ut i framtiden samt ett förtydligande på vad tjänsten som biträdande
kommundirektör innebär.
Marie Engström Rosengren (V) yrkar att ärendet ska återremitteras i sin helhet med
motiveringen att Vänsterpartiet inte är motståndare till en organisatorisk förändring
inom Mariestads kommun, om det finns motiv för det. Kommunen utvecklas och
det kan vara nödvändigt med en organisationsöversyn för att få optimala
förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och arbetet för en hållbar utveckling.
Vänsterpartiet tycker dock att en organisationsförändring ska föregås av en
beredning med utredning/analys av vilka förbättringar som förväntas uppnå och
hur anställda ska involveras i arbetet. Dessutom ska respektive nämnd ges möjlighet
att yttra sig.
Göran Hellström (L) yrkar att ärendet ska återremitteras avseende punkt 4 och 5 i
kommunstyrelsens förslag. Övriga punkter tillstyrks.
Mats Karlsson (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras i sin helhet.
Britta Wänström (V) tillstyrker Marie Engström Rosengrens (V) återremissyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-29

Ordföranden tar först upp fråga om återremiss och finner att kommunfullmäktige,
genom minoritetsåterremiss, beslutar att återremittera punkterna 1, 3 och 4 i
kommunstyrelsens förslag.
Därefter tar ordförande upp fråga om återremiss gällande punkt 2 i
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra
den punkten vid dagens sammanträde.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens förslag punkt 2 till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. Beslutet träder i kraft i
enlighet med kommunstyrelsens förslag punkt 5, det vill säga den 1 januari 2022.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag ks § 262/21
Politiskt förslag till omorganisation
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 inklusive riskbedömning och åtgärdsförslag
Expedieras till:
Samtliga nämnder (nämndsekr. för vidare distribuering i den egna verksamheten)
Samtliga sektorer
Verksamhetschefer
Ekonomichef
HR-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-12-22

Politiskt förslag till omorganisation inom Mariestads kommun
Förslag till beslut kommunfullmäktige
1. Organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar återinförs. Nuvarande
nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut.
2. Social sektor delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och omsorgsförvaltning under
nuvarande socialnämnd. Fördelning av arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas
separat efter beredning.
3. Sektor ledning utgår som organisationsform.
4. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Två nya avdelningar bildas under kommundirektören. En stabsavdelning (f.d. sektor ledning)
och en utvecklingsavdelning (enligt tidigare uppdrag ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott).
2. En tidsbegränsad tjänst som biträdande kommundirektör införs i syfte att säkerställa ny
organisationsförändring i kommunkoncernen.
3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige för sin del fattar
beslut enligt punkt 1-3 och 4.

Bakgrund
Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna hantera politikens krav
på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad budget. Behov av förändring har blivit
påtagligt under hösten och framgick tydligt vad gäller social sektor. Av den anledningen delas Social
sektor i två delar. Sektor samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer men nu ökar behovet av
en total översyn. Organisationsform är starkt förknippat med budgetansvar så erfordras ett politiskt
initiativ omgående för hinna få en tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar på plats
erfordras en kommunkoncern organisation som är både rustad och stabil men även flexibel. Här kan
nya former av organisation behövas såsom ett kommunalt moderbolag. Den tidsbegränsade tjänsten
som biträdande kommundirektör ska säkerställa att inom sex månader har organisation anpassat sig
till de eventuella omständigheter som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget
ingår bland annat att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men också
implementera den nya förvaltningsorganisationen.
Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat sätt att få en
enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora etableringar i kommun krävs en
väl fungerande organisation.

Datum: 2021-12-28 Dnr:
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Förhandling enligt 11§ MBL om organisatoriska förändringar

Datum: 2021-12-28
Plats: Teams
För arbetsgivaren: Per Johansson, HR-chef
Fackliga representanter:
Kallade

Representant

Närvarande

Kommunal

Pia Jernberg

J

Vision

Susanne Birgersson

J

Lärarförbundet

Kristian Ytterberg

J

Lärarnas
Riksförbund

Jenny Edström

J

Vårdförbundet

Anette Skoglöf
Zghiguida

J

Akademikerförbundet
SSR

Ann-Sofi Lager

N

Sveriges
Arbetsterapeuter

Malin Nordin

J

Fysioterapeuterna

Ida Ahl

J

Skolledarna

Synneve Åberg

N

Bakgrund
Mariestads kommun behöver förändra sin organisationsstruktur för att kunna hantera
politikens krav på ordning och reda i främst följsamhet gentemot beslutad budget.
Behov av förändring har blivit påtagligt under hösten och framgick tydligt vad gäller
social sektor. Av den anledningen delas Social sektor i två delar. Sektor
samhällsbyggnad har tidigare delats i två sektorer men nu ökar behovet av en total
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översyn. Organisationsform är starkt förknippat med budgetansvar så erfordras ett
politiskt initiativ omgående för hinna få en tydlig struktur på plats inför budgetåret 2022.
Utifrån ett perspektiv där Mariestad kan få en eller flera större företagsetableringar på
plats erfordras en kommunkoncern organisation som är både rustad och stabil men
även flexibel. Här kan nya former av organisation behövas såsom ett kommunalt
moderbolag. Den tidsbegränsade tjänsten som biträdande kommundirektör ska
säkerställa att inom sex månader har organisation anpassat sig till de eventuella
omständigheter som en större etablering kan komma att kräva. I det uppdraget ingår
bland annat att stärka ägarstyrningen via ett holdingbolag i bolagskoncernen men
också implementera den nya förvaltningsorganisationen.
Att sektorerna övergår till att organisera sig i förvaltningsformer är ett beprövat sätt att
få en enhetlig struktur i Mariestad. För att kunna möta kommande stora etableringar i
kommun krävs en väl fungerande organisation.
HR-chef gav den 16 november samt 9 december 2021 information enligt MBL 19 § om
ovanstående.

Förslag till beslut
Respektive ordförande har kallat till extra kommunstyrelsemöte samt
kommunfullmäktigemöte onsdagen den 29 december. KSAU kommer i samband med
dessa möten föreslå kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige att fatta
nedanstående beslut, bilaga 1.

Förslag till beslut kommunfullmäktige
1. Organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar återinförs. Nuvarande
nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut.
2. Social sektor delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av
arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas separat efter beredning.
3. Sektor ledning utgår som organisationsform.
4. Ett kommunalt moderbolag inrättas.
5. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Två nya avdelningar bildas under kommundirektören. En stabsavdelning (f.d.
sektor ledning) och en utvecklingsavdelning (enligt tidigare uppdrag ifrån
kommunstyrelsens arbetsutskott).
2. En tidsbegränsad tjänst som biträdande kommundirektör införs i syfte att
säkerställa ny organisationsförändring i kommunkoncernen.
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3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige för sin del
fattar beslut enligt punkt 1-3 och 4.
Utöver ovanstående förhandlas även den tidigare informerade förändringen enligt
vilken verksamhet Teknik bryts ut ur sektor Samhällsbyggnad och blir en egen sektor.
Båda dessa kommer från 2022-01-01, i enlighet med Fullmäktiges beslut p 1, att
benämnas förvaltningar.
Arbetsgivaren har identifierat ett antal praktiska frågor som behöver hanteras i
samband med de föreslagna förändringarna:
•

Förändringar i organisationen föranleder förändringar i det så kallade ”trädet” i
personalsystemet.

•

Även ekonomisystem, målstyrningssystem samt andra system som har en
direkt koppling till organisationen kommer att påverkas.

•

Tjänstebenämningar samt chefsnomenklatur behöver revideras.

•

Arbetsmiljödelegationer kommer att behöva bytas samt Kommunstyrelsens
delegationsordning kan komma att påverkas.

•

Ytterligare MBL-förhandlingar kommer att behöva genomföras

•

Fler stödfunktioner än HR kommer att behöva bli involverade.

Utkast till riskbedömningar samt förslag till åtgärder
HR-chef har tagit fram ett utkast till riskbedömningar inför förhandlingen, bilaga 2-3.
Utkasten har tillställts facken i samband med kallelse till förhandling, med
uppmaningen att komplettera denna inför förhandlingen.
Underlaget kompletteras risken att arbetsbördan i samband med genomförandet av
förändringen ökar för kommunens stödfunktioner; Ekonomi, IT, HR samt Lön.
Frågor från fackliga representanter
Facken uttrycker gemensamt en oro över den hastighet varmed de föreslagna
förändringarna genomförs. Oron grundar sig på tidigare erfarenheter av snabbt
genomförda förändringar, främst inom omsorgen. Utöver detta har facken inget konkret
att invända mot förslagen till beslut som sådana, men kommer ändå att låta avsluta
förhandlingen i oenighet. De har i samband med förhandlingen ställt ett antal frågor
vilka redovisas nedan. Svar anges med kursiv text.
Lärarförbundet frågar om skapande av kommunkoncern med bolag kommer att ha en
direkt påverkan på verksamheterna. Troligen inte. Vidare efterfrågas kostnadskalkyler
för förändringen. Några sådana finns inte framtagna till förhandlingen.
Kommunal känner en oro och frågar om skapandet av kommunkoncern med bolag
kommer att innebära att privata vårdbolag införs. Kommunkoncern och bolagen syftar
till att hantera kommande etableringar. Ekonomin i införandet av andra chefslöner och
fler förvaltningar, fler samverkansgrupper (vilket var en av orsakerna att det slogs ihop
en gång). Det är oklart hur samverkansstrukturen kommer att se ut och med
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förändringen. Eventuellt kan nuvarande struktur behållas. Finns en oro och stor
belastning på all personal ute i kommunen.
Vision framför följande frågor och synpunkter:
• Kommer Kommunstyrelsen släppa sina verksamheter ”AME” att också ligga under
socialnämnden – Frågan kommer att hanteras i enlighet med KF beslut punkt 2.
• Vart hamnar ”Biståndsenheten”? – Förra året omorganisation när Catarina Andersson
slutade. – Frågan kommer att hanteras i enlighet med KF beslut punkt 2.
• LSS – kan de ligga kvar hos IFO-vuxen? Var ju också ändring förra året, låg hos Britt
Johansson. – Frågan kommer att hanteras i enlighet med KF beslut punkt 2.
• Hur ser tänkt chefsstruktur ut? – ska en nivå avskaffas – Socialchef? Vad kan vi ge för
besked till chefer i nuvarande organisation, Elizabeth Lindholm Hane slutar snart. –
Frågan kommer att hanteras i enlighet med KF beslut punkt 2.
• Integration? – Frågan kommer att hanteras i enlighet med KF beslut punkt 2.
• Behövs ökat stöd – ekonomi i synnerhet. – Frågan kommer att hanteras i enlighet med
KF beslut punkt 2.
• Säkerställa arbetsro i verksamheterna. - Åtgärd finns med i risk- och
konsekvensanalysen.
• Samverkansformer, hur många möten, central samverkan? - Se svar till Kommunal
ovan.
• Tekniska oro – ingen info - Åtgärd finns med i risk- och konsekvensanalysen.
Facken framför en gemensam önskan om delaktighet vid tillsättandet av biträdande
kommundirektör.
Förhandlingen avslutas
Förhandlingen avslutas i oenighet.

Vid protokollet, samma dag som ovan

Per Johansson, HR-chef

Justering:

Pia Jernberg

Kristian Ytterberg

Anette Skoglöf Zghiguida Ida Ahl

Susanne Birgersson

Jenny Edström

Malin Nordin

Skapa och följ upp åtgärder verksamhetsförändring - 2021 (HR-avdelningen)
Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete uppnås genom att undersöka arbetsmiljön, bedöma de risker som kan förekomma och se till att de förebyggs. Riskbedömningen
ligger sedan till grund för vilka åtgärder som ska vidtas.
Verksamhetsförändring

Risker vid
verksamhetsförändring

Beslut om återinförande av förvaltningar

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Beslut om uppdelning av Sektor stöd och omsorg

Beslut om att sektor Ledning utgår som
organisationsform

Beslut om inrättande av kommunalt moderbolag

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Åtgärd

Ursprunglig
åtgärd?

Uppnått effekt
av åtgärd?

Kommentar Utförandeansvarig Tidplan Enhet

Uppdatera relevanta styrdokument
samt delegationer.

Per Johansson

Kommunikationsplan

Per Johansson

Utbildningsinsatser

Per Johansson

Uppdatera relevanta styrdokument
samt delegationer

Per Johansson

Kommunikationsplan

Per Johansson

Utbildningsinsatser

Per Johansson

Uppdatera relevanta styrdokument
samt delegationer

Per Johansson

Kommunikationsplan

Per Johansson

Utbildningsinsatser

Per Johansson

Uppdatera relevanta styrdokument
och delegationer

Per Johansson
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2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331

HRavdelningen

2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0131

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

Verksamhetsförändring

Beslut om bildande av två nya avdelningar under
kommundirektören

Beslut om införande av tidsbegränsad tjänst som
biträdande kommundirektör

Beslut om återinförande av förvaltningar

Beslut om uppdelning av Sektor stöd och omsorg

Risker vid
verksamhetsförändring

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Oro hos berörda
medarbetare

Oro hos berörda
medarbetare

Åtgärd

Ursprunglig
åtgärd?

Uppnått effekt
av åtgärd?

Kommentar Utförandeansvarig Tidplan Enhet

Kommunikationsplan

Per Johansson

2022-01- HR01
avdelningen
2022-0131

Utbildningsinsatser

Per Johansson

Uppdatera relevanta styrdokument
och delegationer

Per Johansson

Kommunikationsplan

Per Johansson

Utbildningsinsatser

Per Johansson

Uppdatera relevanta styrdokument
och delegationer

Per Johansson

Kommunikationsplan

Per Johansson

Utbilbningsinsatser

Per Johansson

Information

Per Johansson

Stöd

Per Johansson

Information

Per Johansson

Stöd

Per Johansson

2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331
2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331
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HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

Verksamhetsförändring

Risker vid
verksamhetsförändring

Beslut om att sektor Ledning utgår som
organisationsform

Oro hos berörda
medarbetare

Beslut om bildande av två nya avdelningar under
kommundirektören

Oro hos berörda
medarbetare

Åtgärd

Ursprunglig
åtgärd?

Uppnått effekt
av åtgärd?

Kommentar Utförandeansvarig Tidplan Enhet

Information

Per Johansson

Stöd

Per Johansson

Information

Per Johansson

Stöd

Per Johansson
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2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331

HRavdelningen

2022-0101
2022-0131
2022-0101
2022-0331

HRavdelningen

HRavdelningen

HRavdelningen

Riskbedöm inför verksamhetsförändring (HR-avdelningen inkl. underliggande)
Riskbedöm alltid förändringar i verksamheten som har betydelse för dig som chef eller för dina medarbetare. Förändringar kan vara i lokalen, i arbetssätt eller tekniska hjälpmedel
(IT, maskiner osv). Vid en riskbedömning ska både fysiska och psykosociala förhållanden undersökas.
Krav

Verksamhetsförändring

Risker vid
Enhet Beskrivning av verksamhetsförändring
verksamhetsförändring

Baseras på följande
lagar och föreskrifter:

Beslut om återinförande av
förvaltningar
Beslut om uppdelning av Sektor
stöd och omsorg

Otydlig ansvarsfördelning
initialt
Otydlig ansvarsfördelning
initialt

AFS 2015:4
Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA)

AFS 2001:1 Systematiskt Beslut om att sektor Ledning utgår
arbetsmiljöarbete (SAM) som organisationsform
Beslut om inrättande av kommunalt
SFS 1977:1166
moderbolag
Arbetsmiljöförordning
Beslut om bildande av två nya
avdelningar under
SFS 1977:1160
kommundirektören
Arbetsmiljölagen (AML)
Beslut om införande av
tidsbegränsad tjänst som
biträdande kommundirektör
Beslut om återinförande av
förvaltningar
Beslut om uppdelning av Sektor
stöd och omsorg
Beslut om att sektor Ledning utgår
som organisationsform
Beslut om bildande av två nya
avdelningar under
kommundirektören

Måttlig

Per Johansson

Måttlig

Per Johansson

Måttlig

Per Johansson

Måttlig

Per Johansson

Måttlig

Per Johansson

Måttlig

Per Johansson

Oro hos berörda medarbetare

Måttlig

Per Johansson

Oro hos berörda medarbetare

Måttlig

Per Johansson

Oro hos berörda medarbetare

Måttlig

Per Johansson

Oro hos berörda medarbetare

Måttlig

Per Johansson

Otydlig ansvarsfördelning
initialt
Otydlig ansvarsfördelning
initialt
Otydlig ansvarsfördelning
initialt
Otydlig ansvarsfördelning
initialt

Organisationsformen sektor avskaffas och förvaltningar återinförs.
Nuvarande nämndorganisation kvarstår mandatperioden ut.
Social sektor delas upp i en socialförvaltning och en äldre- och
omsorgsförvaltning under nuvarande socialnämnd. Fördelning av
arbetsområden mellan förvaltningarna redovisas separat efter
beredning.

Ursprung Riskbedömning Utförandeansvarig
risk

Två nya avdelningar bildas under kommundirektören. En
stabsavdelning (f.d. sektor ledning) och en utvecklingsavdelning (enligt
tidigare uppdrag ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott).
En tidsbegränsad tjänst som biträdande kommundirektör införs i syfte
att säkerställa ny organisationsförändring i kommunkoncernen.
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