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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 216                                                   Dnr 2022/00063 

Tekniska nämndens begäran om utökning av driftbudgeten på 
grund av bland annat ökade energipriser samt driftbudget för 
Kronoparkens förskola 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige har nyligen hanterat ett ärende om utökad budget för bland 
annat tekniska nämnden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 20 
juni 2022 att tilldela tekniska nämnden utökad budget för 2022 om 2 500 tkr.  

Kommunstyrelsen bedömer därmed tekniska nämndens begäran som hanterad och 
beslutar utifrån sin uppsiktsplikt att avslå nämndens begäran om ytterligare medel. 
Kommunstyrelsen kommer i samband med tertial 2 att följa upp tekniska nämndens 
prognostiserade resultat. 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet och ekonomistyrning ska uppföljning av 
verksamhet och ekonomi ske per tertial till kommunstyrelsen. Vid tertial 1 ska en 
budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen.  

I samband med tertial 1 för år 2022 för nämndens verksamheter visade 
uppföljningen ett underskott med 560 tkr totalt för tekniska nämnden.  

Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2022, § 3, att 
tillskriva kommunstyrelsen och äska medel om 3 750 tkr till tekniska nämndens 
driftbudget 2022 för att hantera ökade kostnader på grund av höjda energipriser. 
Vidare äskade nämnden om 1 100 tkr till tekniska nämndens driftbudget för 2022 
och löpande till drift av Kronoparkens förskola. Totalt omfattar det en begäran om 
4 850 tkr. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 20 juni 2022, § 55, beslutat att utöka ramen för 
2022 och i samband med detta tilldelat tekniska nämnden 2 500 tkr. Begäran kan 
därmed anses hanterad och bör därför avslås. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå kommunfullmäktiges mål om en kommun med långsiktig hållbar 
ekonomi och en god ekonomisk hushållning krävs det att nämnden har kontroll över 
verksamhet och ekonomi.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-11 

Protokollsutdrag Tn § 3/22 

Protokollsutdrag Kf § 55/22 

 
  

Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef 
ekonomi@mariestad.se 
Teknisk chef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 217                                                   Dnr 2022/00014 

Utbildningsnämndens begäran om medel efter T1 2022 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige har nyligen hanterat ett ärende om utökad budget för bland 
annat utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 20 
juni 2022 att tilldela utbildningsnämndens utökade medel om 4 000 tkr. 
Utbildningsnämndens uppdrag är att bedriva verksamheten inom tilldelad nettoram 
beslutad av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen bedömer utbildningsnämndens begäran som hanterad och 
beslutar utifrån sin uppsiktsplikt att avslå nämndens begäran om ytterligare medel. 
Kommunstyrelsen kommer i samband med tertial 2 att följa upp 
utbildningsnämndens prognostiserade resultat. 

Bakgrund 

Enligt kommunens policy för verksamhet och ekonomistyrning ska uppföljning av 
verksamhet och ekonomi ske per tertial till kommunstyrelsen. Vid tertial 1 ska en 
budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen.  

I samband med tertial 1 för år 2022 för nämndens verksamheter visade 
uppföljningen ett underskott med 5 300 tkr totalt för utbildningsnämnden.  

Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 maj 2022, § 83, att 
tillskriva kommunstyrelsen och äska medel för att täcka utbildningsnämndens totala 
underskott i budget 2022. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 20 juni 2022, § 55, beslutat att utöka ramen för 
2022 och i samband med detta tilldelat utbildningsnämnden 4 000 tkr. Därmed 
kvarstår ett prognostiserat underskott vid tertial 1 om 1 300 tkr. 
Utbildningsnämndens uppdrag är att bedriva verksamheten inom tilldelad nettoram 
beslutad av kommunfullmäktige. Begäran kan därmed ses som hanterad och bör 
därför avslås. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

För att uppnå kommunfullmäktiges mål om en kommun med långsiktig hållbar 
ekonomi och en god ekonomisk hushållning krävs det att nämnden har kontroll över 
verksamhet och ekonomi.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 
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Bedömning ur social dimension 

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässig dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-11 

Protokollsutdrag Un § 83/22 

Protokollsutdrag Kf § 55/22 

 
  

Expedieras till: 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef  
ekonomi@mariestad.se 
Utbildningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 218                                                   Dnr 2022/00272 

Återremiss: Förfrågan till Dacapo Mariestad om medverkan i 
projektet Hilma Svedals Alaska 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget med hänvisning till utmaning för 
befintligt näringsliv att kompetensförsörja och kommande etablering. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Reservationen motiveras enligt följande: 

I Mariestad vision för 2030 är ett av målen, Mariestad — centrum för trädgårdens 
hantverk. Om bara åtta år ska vi ha vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. 
Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland 
annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela 
kommunen. 

Här har Mariestads kommun ett viktigt arbete att göra med att utveckla 
Universitetsparken/Gärdesparken som besöksmål inom trädgård. Precis som 
tjänsteskrivelsen tar upp kan en medverkan i Alaska 2.0 skapa möjlighet till 
samverkan och uppmuntrar till kunskapsöverföring, nya nätverk med andra aktörer 
i regionen för kommunens räkning.  

Vidare är Mariestads kommun med Dacapo Mariestad och Göteborgs universitet 
ett centrum för hantverk både regionalt och nationellt. Det är därför en förväntan 
att verksamheten ingår i samarbetsprojekt utanför kommunens gränser.  

Vi väljer därför att reservera oss mot beslutet att inte delta i projektet.  

Ida Ekeroth Clausson (S) 

Bakgrund 

Dacapo Mariestad har fått en förfrågan från Trädgårdsresan (Svenska Trädgårdar i 
Väst) om att delta i ett projekt kring att utveckla besöksmålet ”Alaska”. Alaska ligger 
på Nord-Långö utanför Strömstad och är en våra mer sentida kulturmiljöer, skapad 
av den tidigare Amerikaresenären och guldgräverskan Hilma Svedal, född Wounsch. 
På sin arvslott började hon i 60-årsåldern bygga sitt livsverk, en unik trädgårds- och 
kaféanläggning som hon kallade för Alaska. Ett stort antal turister och Strömstadsbor 
har genom årtionden besökt denna idyll. Idag är anläggningen i behov av både 
upprustning och underhåll varvid ett projekt inletts under 2021 på initiativ av 
föreningen Trädgårdsresan i samverkan med b.la Strömstads kommun.  
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Alaska ingår i ett statligt riksintresse, Kosterhavets Nationalpark, och är därmed 
Naturvårdsverkets ansvar ytterst. Ambitionen är att Alaska ska överlämnas från 
staten till Strömstads kommun och en byggnadsminnesförklaring ska påbörjas.  

Dacapo har redan ett samarbete med Trädgårdsresan genom Universitetsparken och 
ett uppdrag att samverka med föreningen från VGRs kulturnämnd. Dacapo 
Mariestad medverkan handlar i så fall om att koordinera i samverkan med Göteborgs 
universitets hantverksutbildningar, framför allt för en inventering av trädgården på 
besöksmålet. Dacapo Mariestad väntas också delta i referensgrupper, anordna 
eventuella trädgårdskurser för allmänheten och följa besöksmålets utveckling.  

Ärendet hanterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 augusti 2022, § 207, 
där det på mötet beslutades att återremittera ärendet för en beskrivning av nyttan, det 
vill säga vad Mariestad får ut av medverkan i projektet.  

Nyttan för Mariestads kommun 

• Under projektets gång kan Mariestads samverkan med Göteborgs universitet 
och trädgårds- och hantverksutbildningarna som ges i Mariestad 
marknadsföras. 

• Mariestads kommun har ett viktigt arbete att göra med att utveckla 
Universitetsparken/Gärdesparken som besöksmål inom trädgård. En 
medverkan i Alaska 2.0 skapar möjlighet till samverkan och uppmuntrar till 
kunskapsöverföring, nya nätverk med andra aktörer i regionen för 
kommunens räkning.  

• Projektet uppmuntrar till hållbara sociala aspekten utifrån Agenda 2030. 

• Trädgårdsresan är en förening med i dagsläget över hundra medlemmar 
(Mariestads kommun inräknat) som alla har det gemensamt att arbeta med att 
utveckla trädgård som besöksmål. 2021 hade Trädgårdsresans medlemmar 
tillsammans 4,5 miljoner besökare. Trädgårdsresan är också en av de mest 
besökta sidorna på Turistrådets hemsida vastsverige.com.  

• Trädgårdsresan ser Dacapo Mariestad som en regional resurs som kan bidra 
med att utbilda inom trädgård. Man ser också en stor potential till att i 
framtiden få möjlighet att köpa tjänster från Dacapo Mariestad. 

• Mariestads kommun med Dacapo Mariestad och Göteborgs universitet är ett 
centrum för hantverk både regionalt och nationellt. Det är därför en 
förväntan att verksamheten ingår i samarbetsprojekt utanför kommunens 
gränser. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Projektet bedöms inte bidrar inte till några negativa miljömässiga konsekvenser.  

Bedömning ur social dimension 

Den sociala aspekten har ett stort värde, projektet är visserligen inte lokalt baserat 
men uppmuntrar till samverkan, kunskapsöverföring och nätverk med andra aktörer i 
regionen för kommunens räkning. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ansökan går in till LEADER Bohuskust i slutet av augusti. Dacapo Mariestads insats 
blir i så fall arbetstid som motsvarar 20 000 kronor, cirka 40 timmar över en 
tvåårsperiod.  

Denna egeninsats måste styrkas av ett dokument undertecknad av kommunens 
firmatecknare. Medfinansiärer är Länsstyrelsen Kosterhavets/Nationalpark, 
Turistrådet Västsverige, Trädgårdsresan, Bohusläns Museum och eventuellt Dacapo 
Mariestad. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
förslaget med hänvisning till utmaning för befintligt näringsliv att kompetensförsörja 
och kommande etablering.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande. 

 

Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar en skriftlig reservation. 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Ksau § 207/22 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 

Utbildningschefens och avdelningschefens gemensamma tjänsteskrivelse, daterad 
2022-08-05 

Presentation Hilma Svedals Magiska Alaska 

 
  

Expedieras till: 
Avd. chef Dacapo 
Utbildningschef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 219                                                   Dnr 2021/00350 

Medborgarförslag om bidrag till arbetsskor för undersköterskor 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
utredning vad gäller frågan om förmånsbeskattning. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 
tillhandahålla arbetsskor till kommunanställda undersköterskor inom 
omsorgsverksamheten. Som motivering anförs bland annat jämställdhets- och 
arbetsmiljöskäl. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 27 september 2021, kf § 87, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

HR-chefen har berett ärendet och konstaterar följande: 
Idag finns betalda arbetskläder i viss utsträckning i kommunens verksamheter.  

Inom omsorgen gäller idag följande: 

• LSS: avsätts motsvarande 400 kronor per person och år och är inte 
personligt. Gemensamt förråd på daglig verksamhet där man får hämta till 
respektive gruppbostad. Byxor, t-shirt eller tunika. Inga skor eller ytterkläder. 

• Säbo/hemvård: motsvarande 400 kronor per person år. Oftast gemensamma 
lager med byxor, t-shirt el tunikor. Inga skor eller ytterkläder generellt 
(mindre undantag finns). 

Inom skolan gäller idag följande: 

• Förskola: Regnställ i typ galon + andra varmare ytterkläder. 

• Fritids: Utekläder/ställ (inte specifikt regnställ). 

• Kost: kockrockar, byxor, mössa och skyddsskor. 

Inom tekniska gäller idag följande: 

• Den som är tjänsteperson eller chef som har ”kontorsuppgifter” men åker ut 
och inspekterar i ”rena” miljöer, har rätt till kläder som gör att det syns att 
personen kommer från kommunen. Vanligen antingen en jacka eller en 
tröja/skjorta/piké. Gruppen består av cirka 100 personer, men det är inte alla 
som har arbetskläder.  
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• För lokalvården har medarbetarna tillgång till kläder, men inte skor. Gruppen 
består av 90 personer och den grupp som är mest lik vård och omsorg utifrån 
miljön där arbetet utförs.  

• Övriga anställda inom tekniska verksamheten, som vistas i ”smutsiga” 
miljöer; fastighets hantverkare samt alla som arbetar med driften på VA och 
produktion och miljöinspektörer när de inspekterar på vissa ställen, har full 
skyddsutrustning, dvs. arbetar helt i arbetskläder och ska kunna byta om på 
arbetet. Kläder, skor, handskar m.m. anpassat för den miljö där arbetet utförs 
(kan vara ute eller inne). De anställda som riskerar att få brunt vatten på sig 
har dessutom tillgång till dusch i omklädningsrum enligt 
arbetsmiljölagstiftningen. Det rör sig om cirka 100 personer, men behoven 
varierar inom gruppen. 

Sammantaget är det få yrkeskategorier som har arbetskläder och/eller skydds-
/arbetsskor som arbetsgivaren står för.  

I cirkuläret Arbetsgivarnytt nummer 8/22 från den 21 juni 2022, gör Sveriges 
Kommuner och Regioner några uttalanden om arbetsskor och skyddsskor. 
Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig 
skyddsutrustning i de fall en säker arbetsmiljö inte kan uppnås genom andra åtgärder.  
Inom flera olika områden finns regler för skyddsskor som specificerar vilken typ av 
skydd som ska ges, exempelvis för att förhindra halka, skydd mot klämskador, 
kemiska ämnen med mera. Inom omsorgens område finns inte sådana uttalade regler. 
Arbetsmiljöverket har dock får regeringens uppdrag att utreda förekomsten av 
belastningsskador hos arbetstagare som står och går mycket i tjänsten. Nyhetsbrevet 
berör även frågan om förmånsbeskattning av arbetsskor (observera, inte skyddsskor) 
och uttalar att även i del fall att arbetsgivarens logotype finns på skon, är det 
sannolikt att förmånsbeskattning kommer att ske.  

Några kommuner har valt att bekosta arbetsskor för vissa medarbetare, inom omsorg 
och förskola. I något fall har införandet pausats då rättsläget avseende 
förmånsbeskattning är oklar. Vidare är en uppskattning av kostnaden för ett 
införande svår att göra utan att först ha avgränsat vilka som ska omfattas, vilka skor 
som är aktuella och hur lång livslängd skorna beräknas ha. Av det skälet har något 
kostnadsberäkning inte gjorts i framtagandet av svaret på medborgarförslaget. Inte 
heller har någon bedömning gjorts utifrån de eventuella arbetsmiljövinster som 
införandet skulle kunna innebära. Arbetsmiljöverkets kommande utredning får belysa 
denna fråga. 

Av ovan angivna skäl, samt att regeringen gett ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att 
utreda frågan, i kombination med det oklara rättsläget avseende förmånsbeskattning, 
är förslaget att kommunstyrelsen ska avslå förslaget. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Införande av arbetsskor kan ha en viss inverkan på miljön, bland annat beroende på 
val av produkt och leverantör. 

Bedömning ur social dimension 

Införandet av arbetsskor bedöms ha en positiv effekt, utifrån arbetsmiljö- samt 
jämställdhetssynpunkt. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ett införande av arbetsskor för undersköterskor bedöms ha en påverkan på budgeten 
för den berörda nämnden.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för 
ytterligare utredning vad gäller frågan om förmånsbeskattning. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar först upp frågan om ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21 

Medborgarförslag 

Protokollsutdrag Kf § 87/21 

 
  

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
HR-chef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 220                                                   Dnr 2021/00432 

Medborgarförslag om ett tydliggörande av identifikationer 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår i ett medborgarförslag om ett 
tydliggörande av identifikationer för att invånarna ska veta vem som arbetar med en 
viss tjänst eller ett visst uppdrag.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 november 2022, § 115, överlämnat ärendet 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Så som förslaget är formulerat är det primärt statliga verksamheter samt privata 
aktörer som avses. Att införa krav på bland annat identitetshandlingar för dessa samt 
kontrollera verksamheterna på sätt som förlagsgivaren önskar, ligger inte i det 
kommunala uppdraget. Av det skälet ska förslaget avslås. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur 
miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur social 
dimension.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedöms inte vara relevant för ärendet och därmed görs ingen bedömning ur 
ekonomisk dimension. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-02 

Protokollsutdrag Kf § 115/22 

Medborgarförslaget 
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Expedieras till: 
Kommunfullmäktige (anmäls) 
Förslagsställaren 
HR-chef  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Sida 15 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 221                                                   Dnr 2021/00416 

Motion om friskvårdsbidrag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Ida Ekeroth Clausson för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 

Reservationen motiveras enligt följande:  

Att erbjuda kommunens anställda friskvårdsbidrag vilket många arbetsgivare 
gör skulle ge en positiv effekt på medarbetarnas hälsa och därmed minska 
sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv effekt på 
kommunens arbetsgivarvarumärke. Vilket vore behövligt med den stora 
efterfrågan på kompetens kommunen står inför.  

Vi väljer därför att reservera oss mot beslutet att inte bifalla motionen.  

Ida Ekeroth Clausson (S) 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 25 oktober 2021,  
§ 109, föreslagit att kommunen ska erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag. 

Kommunfullmäktige har i beslut den 25 oktober 2021 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Som skäl har anförts att erbjudandet skulle ha en positiv effekt på medarbetarnas 
hälsa och därmed minska sjukfrånvaro. Ett friskvårdsbidrag skulle även ha en positiv 
effekt på kommunens arbetsgivarvarumärke. 

Att aktivt arbeta med friskvård och hälsa är otvivelaktigt en sund investering för varje 
arbetsgivare. Däremot är det mer osäkert om införandet av ett friskvårsbidrag ger 
den ”återbetalning” i form av friskare medarbetare som arbetsgivaren vill uppnå. Det 
finns forskning som visar att erbjudandet av friskvårdsbidrag, som närmast kan ses 
som en passiv åtgärd, inte får det genomslag på medarbetarnas hälsa som 
arbetsgivaren önskar. De man når är dem som redan tränar. Den största positiva 
effekten får man om man aktiverar de inaktiva, vilket ofta kräver en 
beteendeförändring, något som den inaktiva medarbetaren ofta behöver experthjälp 
med. Närmaste chefens engagemang är viktigt, men räcker inte alltid till.  
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Mariestads kommun arbetar idag aktivt med medarbetarnas hälsa. I samverkan med 
företagshälsovården arbetar kommunen framgångsrikt med bland annat 
hälsoanalyser, hållbar återhämtning, pulsmätningar med mera. De medel som avsätts 
i budget för detta arbete bör även fortsättningsvis läggas på aktiva, riktade, insatser 
för att nås bästa effekt.  

Däremot kan införandet av ett friskvårdsbidrag ha en positiv effekt i den framtida 
utmaning som kommunen har gällande kompetensförsörjningen. Konkurrensen om 
framtidens medarbetare överlag är hård och för vissa yrkeskategorier är det svårt att 
få relevanta sökande. Skaraborg är en pendlingsregion och vi konkurrerar med de 
kringliggande kommunerna. Samtidigt görs det satsningar, med fokus på 
arbetsgivarvarumärket, i flera av dessa kommuner.  

I Mariestad har HR och kommunikationsenheten under våren 2022 initierat ett 
arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket och tydliggöra vårt erbjudande, för att vi 
ska stå oss starka i konkurrensen. Mycket av det vi erbjuder idag är bra, men är i viss 
mån samma som andra kommuner lyfter fram då det har sin grund i kollektiv- och 
pensionsavtal. I den kontexten skulle införandet av ett friskvårdsbidrag vara ett 
mycket värdefullt tillskott. Förslaget är därför att motionen ska anses besvarad. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Miljömässiga dimensioner utifrån de globala målen för hållbar utveckling bedöms 
inte vara relevanta för ärendet och därmed görs ingen bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med friskare medarbetare som följd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Allt friskvårdsarbete arbetsgivaren gör har en positiv effekt, för såväl individen som 
för organisationen. De medel arbetsgivaren tillskjuter för friskvård, är ett positivt 
bidrag till en lägre sjukfrånvaro, med minskade kostnader som följd. Det är dock 
svårt att exakt göra en uppskattning av denna.  

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) yrkar bifall till motionen. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker liggande förslag som innebär att 
motionen ska anses vara besvarad. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med eget yrkande. 
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Ida Ekeroth Clausson (S) lämnar en skriftlig reservation. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-23 

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-21 

Protokollsutdrag Kf § 109/21 

Motionen 

 
  

Expedieras till: 
Motionären 
HR-chef 
Kommunsekreteraren för kännedom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 222                                                   Dnr 2022/00299 

Försäljning av del av Marieholm 10:1 (utmed Lockerudsvägen) 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat avtal där del av fastigheten 
Mariestad Marieholm 10:1, försäljs till Chilid Group/Montagehus för 4 800 000 kronor.  

Bakgrund 

Ett köpekontrakt har upprättats mellan Mariestads kommun och Chilid 
Group/Montagehus. I avtalet regleras bland annat köpeskillingen till den 
överenskomna summan 4 800 000 kronor.    

Chilid Group/Montagehus har för avsikt att bygga tre så kallade punkthus i nio 
våningar, med 43 lägenheter i varje huskropp, totalt 129 lägenheter. Punkthusen 
kommer delas upp i 2 olika boendeformer med 36 bostadsrätter och 7 hyresrätter, 
där bostadsrättsföreningen blir dess ägare.  

De har anlitat en lokal mäklare för försäljning av äganderätter samt bostadsrätter, 
med försäljningsstart under senhösten 2022. Företaget räknar med byggstart med 
första punkthuset Q2 2023 och inflyttning Q3/4 2024. Andra punkthuset byggstart 
Q4 2023 och inflyttning Q1/2 2025 och det sista punkthuset byggstart Q2 2024 och 
inflyttning Q3/4 2025. 

Chilid Group/Montagehus värnar om att sätta så lågt klimatavtryck som möjligt, se 
bifogad presentation kring miljöarbete och ambitionen att skapa samhörighet och en 
plats att trivas i, både inne och ute.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Chilid group/Montagehus värnar om att sätta så lågt klimatavtryck som möjligt, ett 
genomtänkt miljöarbete och en ambition i att skapa samhörighet och en plats att 
trivas i, både inne och ute. De har inlett ett fördjupat samarbete med MVB som 
kommer vara totalentreprenörer för projektet. MVB har ett gediget arbete kring 
hållbarhet. 

Den här typen av byggnation och vision rimmar väl med arbetet inom Agenda 2030 
och dess målområde 11) hållbara städer och samhällen, samt målområde 12) hållbar 
konsumtion och produktion.  

Bedömning ur social dimension 

Bolagets vision och tanke med byggnationen stärker de boendes delaktighet och 
engagemang på platsen, vilket i sin tur kan leda till en trivsam och trygg boendemiljö, 
med ett högt ansvarstagande. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Behovet av att fastställa riktlinjer för försäljning av mark för exempelvis 
bostadsetableringar blir alltmer viktigt, inte minst med tanke på Volvos framtida 
etablering i Mariestad. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer tillsammans med 
ekonomiavdelningen att ta fram förslag i ärendet.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-24 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-23 

Värdering av fastighet 

Kartbilaga 

Skiss 

Köpekontrakt 

Letter of intent 

Fastighetsbolagets presentation av projektet 

MVB hållbarhetsarbete 2022 

 
  

Expedieras till: 
Camilla Källerman, controller 
Samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 223                                                   Dnr 2021/00128 

Beslut om granskning: Detaljplan för Askeviks camping m.m., 
Askevik, Mariestads kommun 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till detaljplan för Askeviks 
camping m.m., Askevik, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2011, § 106, om planuppdrag för Askeviks 
campingområde efter begäran om planbesked från fastighetsägaren. Avsikten med 
planläggningen var att möjliggöra byggnation av nya fritidshus, utveckling av 
camping med fler stugor med mera. 

Ett förslag till detaljplan var föremål för samråd under vinter/vår 2016. Därefter har 
förslag till detaljplan även varit föremål för granskning under våren 2021. Mellan 
samråd och granskning har kommunen bestämt att området utgör kommunalt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvattentjänster vilket fått påverkan på planens 
utformning. Vidare delades det ursprungliga planområdet upp i två detaljplaner. 

Efter granskningen har planen bearbetats vidare utifrån inkomna synpunkter och 
önskad utveckling av området. Bland annat har planeringsunderlag i form av 
översvämningsutredning och redovisning av geotekniska planeringsfrågor 
kompletterats. Planområdets omfattning har också förändrats. Med anledning av 
förändringarna har planenheten bedömt att planen bör granskas på nytt innan den 
antas i enlighet med 5 kap. 24 § PBL (2010:900). 

Förslaget till detaljplanen syftar till att i enlighet med LIS-planen (2011) och 
kommunens översiktsplan (2018) möjliggöra en utveckling av Askeviks camping och 
fritidshusområde genom att skapa möjligheter för utveckling av campingen, skapa 
större byggrätter på de befintliga fastigheterna samt skapa nya byggrätter.  

Den ursprungliga planen från samrådsskedet delades till det första granskningsskedet 
upp i två detaljplaner. Anledningen till detta var att området är stort och berör olika 
fastighetsägare och exploatörer. Askeviks camping m.m. utgör den norra delen av 
planen från campingens sydligaste del norrut till kommungränsen mellan Mariestad 
och Gullspång väster om väg 26. Inför den nya granskningen har planen återigen 
ändrat utformning till att även innefatta de befintliga bostäderna söder om 
campingen med anledning av strandskyddsfrågan på fastigheten Äskekärr 1:9 längst i 
söder. Planområdet omfattar nu knappt 30 hektar. 

Inkomna synpunkter från den första granskningen har sammanställts och 
kommenterats i ett granskningsutlåtande.  
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av kommunen och anpassning till befintliga 
miljömässiga värden har gjorts vilket uttryckts genom att allmänna platser för natur 
avsatts i planen. Dessa markområden kan användas för rekreation, utevistelse och 
lek. Vidare fungerar dessa som spridningskorridorer för djur- och växtliv samt 
ekosystemtjänster.  

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bidrar till utveckling av stugområdet och möjliggör nya bostäder för nya 
och befintliga kommuninvånare. I planen har allmänna platser för natur lagts ut för 
att upprätthålla en grönstruktur i området och kunna användas för utevistelse, 
rekreation med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen har hanterats inom planenhetens 
budgetram. I samband med att detaljplanen genomförs och byggnation sker kommer 
planenheten få intäkter i form av planavgifter. Iordningställande av allmän plats sker 
av privat exploatör. Det uppstår inga kostnader i plangenomförandet som 
kommunen är ansvarig för. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-18 

Planarkitektens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-17 

Plankarta med bestämmelser (granskningshandling) 

Planbeskrivning (granskningshandling) 

Granskningsutlåtande 

PM vägtrafikbuller 

Riskbedömning 

Geoteknisk undersökning 

Översvämningsanalys – Mariestad Askevik 

PM Stranderosion 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

 
  

Expedieras till: 
Planarkitekt August Eriksson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 224                                                   Dnr 2022/00176 

Dialog med Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) med 
anledning av nya rutiner vid Bångahagens återvinningscentral 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför dialog med AÅS. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 7 april 2022, § 102, kommundirektören i 
uppdrag att upprätta en skrivelse till AÅS (tidigare AÖS) med anledning av de nya 
reglerna gällande sortering av avfall på Bångahagen. Arbetsutskottet konstaterar att 
förändringen bland annat lett till att kommunen tvingats att sätta upp en egen 
container för att slänga avfall från kommunens allmänna soptunnor då det inte är 
rimligt att sortera detta avfall. Driften på återvinningsstationen har inneburit sämre 
sortering, att kommuninvånare bränner egna sopor eller istället slänger avfall i 
skogen. 

Skrivelsen tillsändes AÅS där Mariestads kommun begärde dialog och att de nya 
rutinerna pausas tills så skett. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Skrivelse till AÅS, daterad 2022-07-04 

Protokollsutdrag Ksau § 102/22 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 225                                                   Dnr 2022/00213 

Förslag till nämndsorganisation samt arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att dela socialnämnden i två separata nämnder, en 
äldre- och omsorgsnämnd och en socialnämnd.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 
Socialnämnden ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 

3. Presidiet i äldre- och omsorgsnämnden ska bestå av ordförande och vice 
ordförande med arvodesnivåer på 23 procent respektive 18 procent av 
kommunalrådets arvode. Presidiet för socialnämnden ska bestå av 
ordförande och vice ordförande med arvodesnivåer på 20 procent respektive 
15 procent av kommunalrådets arvode. Regleringen av arvodesnivåerna förs 
in i reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i övriga 
nämnder, arbetsutskott och kommunala bolag ska ligga kvar oförändrat. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen inrättas under 
kommunstyrelsen. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska 
ingå i beredningen med en ledamot och en ersättare. Ordförande i beredningen 
föreslås representant för oppositionens största parti bli. Förutsättningarna för 
beredningen ska regleras inom ramen för kommunstyrelsens reglemente. 

6. Partistöd och ledamotsstöd ska vara oförändrat. 

Reservation 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Bakgrund 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 
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Utöver rena arvodesfrågor har arvodesberedningen inför kommande mandatperiod 
även diskuterat frågor om uppdelning av socialnämnden, antal ledamöter i nämnder, 
utskott beredningar samt kommunala bolag och arvodesberedningens 
sammansättning och uppdrag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet samt 
ett införande av ytterligare nämnder och utskott medför ökade kostnader för arvoden 
för Mariestads kommun. Därutöver tillkommer ökade kostnader för administration. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension utöver att 
införande av nya nämnder kan medföra ett ökat antal resor till sammanträden etc. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension. 

Behandling på sammanträdet 

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker arvodesberedningens ordförandes förslag till 
beslut.  

 

Anders Karlsson (C) tillstyrker Ida Ekeroth Claussons (S) yrkande. 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker det förslag som Moderaterna 
presenterat på arvodesberedningen som bland annat innebär att det ska vara elva 
ledamöter i nämnd och fem i arbetsutskott, alternativt nio ledamöter utan 
arbetsutskott. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar vidare om följande tillägg: 

Partistöd och ledamotsstöd ska vara oförändrat.  

Ida Ekeroth Clausson (S) tillstyrker Abrahamssons (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer först Ida Ekeroth Claussons (S) och 
Anders Karlssons (C) yrkande mot ordförande Johan Abrahamssons (M) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ida Ekeroth Claussons (S) och 
Anders Karlssons (C) yrkande. 

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer därefter tilläggsyrkandet under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tillyrkandet. 
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Kommundirektören medges att intill protokollet justerats säkerställa vad de två nya nämnderna 
lämpligen ska kallas för att tillse en namngivning som överensstämmer med yrkestiteln för de två 
nya förvaltningscheferna inom socialnämnden. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 
  

Expedieras till: 
Respektive nämndsekreterare 
Administrativ chef 
Lönekontoret 
HR-chef 
Gruppledarna för respektive parti 
Kommundirektören 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 226                                                   Dnr 2022/00212 

Revidering av reglementet för arvoden och traktamenten till 
förtroendevalda 
  

Arbetsskottets beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

 

Arvodesberedningens ordförande får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde komplettera med uppgifter angående arvode för de två nya nämnderna 
utifrån förslag om socialnämndens delning. 

Bakgrund 

I Mariestads kommun utgår ersättning till förtroendevalda enligt dokumentet 
”Arvoden och traktamenten för förtroendevalda”.  

Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i 
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga 
nämnder och i avdelningar och organ för beredning, som inrättats enligt 
kommunallagen, samt för revisorer, revisorsersättare som utsetts enligt 9 kap 1 § 
kommunallagen, och förtroendevalda i kommunens helägda och till mer än 50 
procent delägda aktiebolag. 

Arvodesberedningen är den parlamentariska grupp som bereder ärenden hänförliga 
till arvoden och traktamenten. Beredningen består av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. I nuvarande arvodesberedning är 
Janne Jansson (S) ordförande. 

Den administrativa enheten har på uppdrag av arvodesberedningen sammanställt ett 
förslag på reviderat reglemente utifrån de frågor beredningen diskuterat under hösten 
2021 och våren 2022.  

Förslagen återges nedan. 

Kommentarerna till reglementet för arvoden och traktamenten upphör/tas bort 

Till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda finns ett 
dokument som innehåller förklarande kommentarer till delar av reglementet. 
Arvodesberedningen föreslår att kommentarerna ska upphöra och plockas bort från 
kommunens hemsida. Detta då innehållet i kommentarerna redan återfinns i själva 
reglementet och någon införlivning därmed inte blir nödvändig. 
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Tjänstgörande ersättares rätt till ersättning 

I 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att tjänstgörande 
ersättare i kommunfullmäktige inte har rätt till dubbelt sammanträdesarvode under 
den första timmen av sammanträdet. Arvodesberedningen föreslår att bestämmelsen 
justeras så att tjänstgörande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter. 

Förrättningsarvode utgår inte dubbelt första timmen 

Arvodesberedningen föreslår att det i 2 kap. 1 § 2 st. i reglementet om arvoden och 
traktamenten förs in ett förtydligande om att förrättningsarvode, till skillnad från 
sammanträdesarvode, inte utgår dubbelt för första timmen. 

Förlorad pensionsförmån 

I 3 kap. 10 § 1 st. i reglementet för arvoden och traktamenten anges att en 
förtroendevald ska kunna visa att ett förtroendeuppdrag har medfört minskade 
pensionsavgifter för att ersättning ska kunna utgå för förlorad pensionsförmån. 
Arvodesberedningen förslår att det kravet tas bort. 

Sänkning av arvoden 

Vänsterpartiet har under Arvodesberedningens möten framfört ett yrkande om 
justering av arvodesnivåer samt redaktionella ändringar enligt följande: 

• Kap. 2 § 1, Sammanträdes- och förrättningsarvoden  
Sammanträdes- och förrättningsarvoden ska utgå per påbörjad timme med 
0,235 procent av riksdagsledamots arvode. (Kommunstyrelsens ordförande i 
nuvarande reglemente) 

• Kap. 2  § 2, Årsarvoden 
Årsarvoden ska utgå från 90 procent av riksdagsledamöters arvode. (100 
procent i nuvarande reglemente) 

• Kap. 3 § 2 Arbetsinkomst 
Förlorad arbetsinkomst eller ekonomisk förmån ersätts med ett belopp per 
timme som baseras på den faktiska ekonomiska förlusten, dock högst 0,67 
procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode. (0,61 procent i 
nuvarande reglemente) 

• Kap. 3 § 3, Schablonberäknad inkomst 
Om den förlorade arbetsinkomsten inte kan grundas på något av de tidigare 
redovisade alternativen ska inkomsten i sista hand grundas på en 
schablonmässigt bestämd årsinkomst motsvarande 40 procent av en 
riksdagsledamots årsarvode. Det angivna beloppet inkluderar 
semesterersättning och övriga ersättningar enligt första paragrafen. 
(Kommunstyrelsens ordförande i nuvarande reglemente) 

 

Inga av de övriga partierna som närvarat under arvodesberedningens möten har 
tillstyrkt Vänsterpartiets yrkande. 
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Bedömning ur miljömässig dimension 

Ärendet innebär inte någon konkret påverkan ur miljömässig dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Ärendet bedöms inte innebära någon konkret påverkan ur social dimension.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En utökning av möjlighet till arvode, en generösare tillämpning av reglementet 
medför i viss utsträckning ökade kostnader för arvoden för Mariestads kommun.  

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-16 

Arvodesberedningens ordförandes skrivelse, daterad 2022-08-15 

Reglemente för arvoden och traktamenten för förtroendevalda – förslag på ändringar 

Kommentar till reglementet för arvoden och traktamenten för förtroendevalda 

Anteckningar från arvodesberedningens möte 2022-05-12 

Vänsterpartiets skriftliga yrkande om sänkning av arvoden 

 
  

Expedieras till: 
Administrativ chef 
Respektive nämndsekreterare 
Lönekontoret 
Gruppledarna för respektive parti 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 227                                                   Dnr 2022/00236 

Revidering av reglemente för MTG-gemensam lönenämnd 
  

Arbetsskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderat reglemente för 
gemensam lönenämnd. 

Bakgrund 

Lönenämndens reglemente gäller för den gemensamma lönenämnden där de 
samverkande kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg ingår. 
Från och med 1 oktober 2022 kommer Karlsborgs kommun inte längre vara en del 
av nämnden och reglementet bör därför skrivas om och antas på nytt hos de 
kvarvarande kommunerna. 

Underlag för beslut 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-22 

Protokollsutdrag lönenämnden § 13/22 

Förslag - Reglemente för gemensam lönenämnd 2022-10-01 – med ändringar 
markerade 

Gällande - Reglemente för gemensam lönenämnd  

Lönechefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 

 
  

Expedieras till: 
Lönenämnden 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Lönechef Sara Hultman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 228                                                   Dnr 2022/00002 

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsskottets beslut 

Arbetsutskottet finner handlingarna anmälda.  

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet. 

Underlag för beslut 

1. Köpekontrakt för Törnberga 1:5 (KS 2022/286) 
Kontraktet daterat 2022-07-07 är inte längre gällande. Kontraktet hanterades på 
arbetsutskottets sammanträde den 17 augusti, § 204, dock upptäcktes felaktig 
uppgift om fastighetens areal. Rättad version daterad 2022-08-18 av 
köpekontraktet anmäls. 

2. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Förslag till kommuntal 2023. Migrationsverkets förslag på antal nyanlända som 
ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2023. 

3. Länsstyrelsen Västra Götaland 
Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2023. 

4. Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet (KS 2019/205) 
Svar på skrivelse angående ansökan om ett utökat uppdrag genom övertagande 
av vissa av Arbetsförmedlingens uppgifter – Kommunal arbetsförmedling. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 229                                                   Dnr 2022/00003 

Inbjudningar 
  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.           

Bakgrund 

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Jordbruksverket 
Inbjudan till offentliga måltidens dag den 20 oktober 2022.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 230                                                   Dnr 2022/00004 

Information 
  

Ordförande Johan Abrahamsson (M) noterar till protokollet att det ska sammankallas 
till gruppledarmöte för att diskutera debattklimatet på sammanträden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 231                                                     

Rapporter 
  

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 232                                                    

Uppdrag till kommundirektören 
  

Genomförande av utveckling av området vid Sjötorps bandyplan 

Till nästa sammanträde i arbetsutskottet ska lägesrapport ges om uppstart och 
genomförandeplan för Sjötorps bandyplan. Det finns ett tidigare beslut om utvecklingen av 
området där parkeringssituationen skulle ses över vad gäller långtidsparkering, 
korttidsparkering samt ställplatser med mera. Uppföljning behöver göras av vad som har 
utförts och vad som kvarstår. 
  

 

Översyn av båtplatser, ställplatser, toaletter m.m. i hamnen 

Utvärdering ska göras av aktuellt läge vad gäller hamnens utveckling. Det finns behov av 
större båtplatser och fler turistbåtplatser i inre hamnen. Inför varje höst finns möjlighet att 
se över placeringen kommande säsong av de båtar som har avtal om platser i det aktuella 
området. Även en översyn behövs av ställplatser och toaletter. 
  

 

Arbetsmarknadsprojekt – riktad insats för att förhindra utanförskap 

Mariestads kommun har en låg arbetslöshet i dagsläget, men ser en risk för att människor 
som kommer från länder utanför Europa riskerar att hamna i så kallat utanförskap.  
I arbetsmarknadsenhetens verksamhet idag är 25 procent av kvinnorna och 20 procent av 
männen födda utanför Europa och permanent fast i arbetslöshet.  

Möjligheten till en riktad insats för målgruppen, med sikte på att de ska bli självförsörjande, 
behöver ses över. 
  

 

Ersättning paraidrott för de över 18 år 

Vid möte med Idrottsalliansen lyftes fråga om kommunal ersättning vid paraidrott för de 
över 18 år. En översyn behöver göras av varför kommunen inte betalar ersättning för 
målgruppen. Viktigt att kommunen tillser att riksidrottsförbundets regelverk följs. 
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Ksau § 232 (forts.) 

  

Handikappanpassning vid badhuset Ekudden bassäng och utebad  

Det har påtalats att det inte finns tillräcklig handikappanpassning vid Ekuddens bassäng 
och utebad. Bland annat uppges att befintliga ramper inte är fullt fungerande och att det 
ligger stora stenar på botten som gör att det inte är möjligt att använda rullstol ut i vattnet. 
Av denna anledning behöver det utredas vad som saknas för att det ska bli 
handikappanpassat. 
  

 

Uppföljning fältfritidledare och nästa utvecklingssteg  

Mariestads kommun har infört fältfritidsledare och arbetet behöver efter ha varit igång ett 
tag, utvärderas för att se hur nästa utvecklingssteg ska se så att resurserna används på bästa 
möjliga sätt. 
  

 

Energieffektivisering och elbrist - scenariobeskrivning 

Med anledning av skenande elpriser behöver Mariestads kommun se över hur 
verksamheterna kan effektivisera elanvändningen och planera för kommande elbrist. 
Framtagande av scenariobeskrivning efterfrågas. 
  

 

Uppföljning Snapen elljusspår 

Uppföljning behöver göras vad gäller status för Snapens elljusspår.  
Underhåll och bevarandeplan ska presenteras. 
  

 

Vassröjning 

Efter sommaren har det återigen uppstått behov av att röja vass vid Torsö, Brommö, 
Hovden m.m. 
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