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§ 284 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Björn Thodenius (M) och Jan Hassel (S) justerar protokollet. 
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§ 285 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter följande ändring: 

Extra ärendena 
- Ansökan om kommunal borgen från Hova Utveckling AB för uppförande av 
Riddarborgen.  

- Genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen. 

-Punkt 7. Akuta fastighetsfrågor byter namn till:  

- Hantering av brandskyddet för före detta biografen i Hova (Rockfickan).  

Punkten 7. delas upp i följande: 

-  Föreläggande för Otterbäcksgården, Otterbäcken 22:2 

- Familjecentral i Hova 

- Järnvägsmagasinet vid järnvägsmuseet i Otterbäcken 
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§ 286 Dnr 49196 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 287 Dnr 2021-00045042 

Delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna och verksamheterna att arbeta för att 
hålla budgeten i balans. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Gullspångs kommun per 2021-08-
31 till handlingarna. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, biträdande ekonomichef, informerar om delårsrapport 2021. 

Awaz Karim,  barn- och utbildningschef, Katarina Widell, vård- och omsorgschef, 
Johan Myhrman, teknisk chef, och Sofia Glimmervik, controller MTG-teknik, 
informerar om delårsrapporten för sina respektive verksamheter. 

 

Bakgrund 
Gullspång kommun redovisar ett delårsresultat per 31 augusti 2021 uppgående till 
20 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 17 miljoner 
kronor. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt 
uppgick till 18 miljoner kronor. Resultatet kan främst förklaras av 
skatteavräkningen som blev betydligt bättre än förväntat. Detta beror i sin tur på 
att den ekonomiska återhämtningen, såväl nationellt som globalt, har gått 
snabbare med en BNP-tillväxt som är betydligt högre än vad som tidigare har 
antagits. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2021 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 3,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade skatter 
och bidrag (resultatet 2020 uppgick till 12,3 mnkr vilket motsvarade 3,6 % av 
skatteintäkter och generella bidrag). Helårsprognosen för år 2021 indikerar ett 
förväntat resultat uppgående till 11,2 miljoner kronor vilket motsvarar en 
budgetavvikelse om 7,8 miljoner kronor och ett resultatmål på 3,2 %. Prognosen 
indikerar att det finansiella målet att resultatet ska vara 1 % av skatter och bidrag 
kommer att uppnås. 
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Sammantaget redovisar verksamheterna en positiv budgetavvikelse om 5 miljoner 
kronor, där budgetavvikelserna främst finns inom teknisk verksamhet och 
finansverksamhet som uppvisar positiva budgetavvikelser. Sammantaget 
prognostiserar verksamheterna, exklusive finansverksamheten, ett positivt utfall 
om 0,5 miljoner kronor. 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2021 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 3,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade skatter 
och bidrag (resultatet 2020 uppgick till 12 mnkr vilket motsvarade 3,6 % av 
skatteintäkter och generella bidrag). Helårsprognosen för år 2021 indikerar ett 
förväntat resultat uppgående till 11 miljoner kronor vilket motsvarar en 
budgetavvikelse om 7,8 miljoner kronor och ett resultatmål på 3,2 %. Prognosen 
indikerar att det finansiella målet att resultatet ska vara 1 % av skatter och bidrag 
kommer att uppnås. 

 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 22 miljoner kronor varav 7 miljoner 
kronor avser ombudgeteringar. Enligt utfallet har 3 miljoner kronor av 
investeringsanslagen hittills förbrukats. Tekniska förvaltningens bedömning i 
redovisad helårsprognos är att ca 87 % av beslutad investeringsbudget kommer att 
förbrukas innevarande år, vilket innebär att ca 16 mnkr av investeringsanslagen 
enligt prognos kommer att förbrukas under året.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Delårsrapport 2021 för Gullspångs kommun skriven 
av biträdande ekonomichef   

Delårsrapport 2021 – Gullspångs kommun 

Bilaga – Delårsrapport 2021 Gullspångs kommun 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 288 Dnr 2020-00423706 

Återremiss - Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens  
förslag för egenavgift gällande periodkort för resor med Västtrafik motsvarande  
510 kronor per månad från och med kvartal 4 2021 och att avgiften gäller även  
under 2022. 
 

Reservation 
Hanna Jansson (FI), Björn Thodenius (M), Nour Beyed (L) och Maria Smedberg (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att egenavgift inte ska överstiga 35 % av den 
dagersättning man får ut totalt med instämmande av Maria Smedberg (V), Björn 
Thodenius (M) Nour Beyed (L) 

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Hanna 
Jansson (FI) m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts. 

 

Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunstyrelsens godkända 
omröstningsproposition. Ja till kommunstyrelsens förslag och Nej till Hanna 
Janssons (FI) m.fl. förslag. 

Omröstningsresultat 
7 ja-röster: Per Eriksson (RV), Jan Hassel (S),  Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 
Jennie Strand (S), Ann-Christin Erlandsson (S), Bo Hagström (C), Carina Gullberg (S).  

4  nej-röster: Hanna Jansson (FI), Björn Thodenius (M), Nour Beyed (L), Maria 
Smedberg (V). 
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Kommunstyrelsen har således beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag. 

 

Bakgrund 
På sammanträdet den 29 mars 2021 beslutade Kommunfullmäktige att taxan för  
resor till daglig verksamhet 510 kr per månad skulle återremitteras till vård- och  
omsorgsnämnden för förtydligande. 
De brukare inom LSS som inte är bosatta i Gullspång reser med buss till sin dagliga  
verksamhet. För resorna får brukarna hjälp med inköp av periodkort för resor  
Västtrafik. Dessa kort kan brukarna även använda på sin fritid och inte bara till  
arbetsresor.  
En omvärldsanalys visar att närliggande kommuner tar ut en egenavgift för  
brukarna, t.ex. får brukare i Töreboda betala hela sitt periodkort med egna medel.  
2021 är kostnaden för en månadsbiljett 795 kronor.  
Enligt föreslaget beslut subventioneras brukarnas kostnad för månadsbiljetten  
med 285 kronor.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör brukare inom LSS som har insatsen daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 169/2021 

VON § 96/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-09, taxa för avgift inom LSS - återremiss, skriven av 
Katarina Widell 

KF § 26/2021 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 289 Dnr 2020-00194640 

Meröppet biblioteket 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och ärendet återkommer med mer 
exakt kostnadskalkyl från MTG-kommunalteknik för slutgiltigt beslut. 

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, barn- och utbildningschef, och Johan Myrhman, teknisk chef 
informerar om ärendet meröppet bibliotek. 

 

Bakgrund 
Efter en mindre insats kan Hova bibliotek bli tillgängligt obemannat för 
kommunens innevånare utöver nuvarande öppettider.  Detta gäller alla dagar i 
veckan mellan 07.00-22.00. Detta skulle ge en utökning i öppettiderna på ca 85 
timmar per vecka. För att låntagarna ska kunna nyttja meröppet på kvällar samt 
helger kommer nuvarande branddörr att bli entré. För att bli tillgängliga för alla 
måste därmed en ramp byggas. Det finns ännu ingen som åtagit sig ärendet och 
därmed finns ingen exakt kostnad. Den nuvarande ingången kommer att bli 
nödutgång vid exempelvis brand.  

Efter att ha fått en genomgång och skrivit avtal får besökaren en tagg ut som kan 
användas till bibliotekets dörr. Hovaborna får därmed en större möjlighet att 
nyttja biblioteksrummet. Inte bara för lån utan exempelvis studier och 
tidningsläsande.  När meröppettiden upphör behöver en vaktmästare alternativt 
väktare gå igenom lokalen och säkerställa att allt är i sin ordning att ingen är kvar i 
lokalen och att inga fönster lämnats öppna.  

Meröppna bibliotek har blivit relativt vanliga. Risk för skadegörelse och stölder har 
debatterats vid uppstarten men detta tycks inte ha blivit så problematiskt som 
man befarat. En annan risk som diskuterats är att av ekonomiska skäl ersätta 
biblioteksservice med enbart teknik. Detta då fackutbildad bibliotekarie på ett helt 
annat sätt än en maskin kan hjälpa användarna sålla i informationen och nå 
kunskapen som eftersöks. Ytterst handlar det om demokrati och rättigheterna som 
samhällsmedborgare.  

Engångskostnad 
Kostnaderna som anges nedan är framtaget i samband med lås och larm samt en 
brandingenjör.  

Tagg passage och dörrlarm 33 500 ex moms 
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Dörrautomatik 32 500 kr ex moms 

Osäkerhetspost 5 000 - 10 000 kr 

Nyckelbrickor 8 000 kr 

Kameror 40 000 kr 

Serviceautomat 50 000kr 

Kommunens server 10 000 kr + installation 

Summa: 184 000 kr 

Årskostnad 
Service 6995 kr 

Löpande kostnad väktare ca 10 000 kr/ månad vilket ger en årskostnad på 120 tkr 

Barnkonsekvensanalys 
Införandet av meröppet rör inte direkt barn och unga då åldersgränsen kommer 
vara 18 år. För vissa kommer förändringen ändå vara positiv då vissa familjer 
kanske får ökad möjlighet till biblioteksbesök. 

Om ordinarie öppettider vid någon tidpunkt ersätts med meröppet så förlorar barn 
och unga mer än andra på detta om de inte kommer från hem som prioriterar 
biblioteksbesök. 

Jämställdhetsanalys 
Ett meröppet bibliotek är annars öppet för alla och bedömningen är därför att det 
inte bidrar till ojämställdhet. Undantag är eventuellt kommuninnevånare med 
intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kanske inte lika lätt 
som andra får tillgång till det meröppna biblioteket. 

Barn,- utbildning- och kulturnämnden har 2021-06-17 § 94 beslutat att godkänna 
meröppet  vid Hova bibliotek och att äska medel inför ombyggnationskostnader 
från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 136/2021 

BUK § 94/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-17, meröppet  vid Hova bibliotek, skriven av Awaz Karim 

BUK § 71/2020 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
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§ 290 Dnr 2021-00259247 

Hantering av brandskyddet för f.d. biografen i Hova (Rockfickan) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att föreningen Rockfickan utför renoveringen i egen 
regi i enlighet med Räddningstjänstens ställda krav och beslutar att anslå max 500 
tkr till renovering av brandskyddet till Hova 2:49 f.d. biografen i Hova. Pengarna 
tas ur kommunstyrelsens investeringsram.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ett långsiktigt avtal ska tecknas med föreningen 
Rockfickan. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in föreningen Rockfickan till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 november för att föreningen ska få 
möjlighet att presentera sin verksamhet. 

 

Reservation 
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Behandling på sammanträdet 
Johan Myhrman, teknisk chef, informerar om ärendet. 

 

Carina Gullberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att föreningen Rockfickan 
genomför renoveringen i egen regi enligt Räddningstjänstens ställda krav samt 
anslår max 500 tkr till renoveringen gällande brandskyddet för f.d. biografen i 
Hova. Ett långsiktigt avtal ska tecknas.  

 

Bo Hagström (C) yrkar att kommunen inleder förhandling med föreningen 
Rockfickan i syfte att överlåta fastigheten till föreningen i befintligt skick. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande och Bo Hagströms (C) yrkande 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.  

 

Bakgrund 
I fastigheten Gullspång Hova 2:49 f.d. biografen, bedrivs idag "Rockfickan", här 
arrangeras konserter och andra arrangemang under året. På sommaren har även 
"Riddarveckan" delar av sitt arrangemang i fastigheten. 
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Under 2020 gjordes en brandsyn och ett föreläggande har kommit från RÖS, 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Kommunstyrelsen har, § 205/2021, beslutat att ge verksamhet teknik i uppdrag att 
skyndsamt hantera frågan om brandskyddet för före detta biografen i Hova. 

Verksamhet teknik har uppskattat kostnaden för att åtgärda föreläggande och få 
lokalen godkänd för arrangemang till ca 650 tkr för brandlarm inklusive extern 
brandtrappa samt 50 tkr i oförutsedda kostnader, totalt 700 tkr. En del av jobben 
vill föreningen utföra själva, vilket skulle kunna minska kostnaden.  

Inom verksamhet teknik finns historiska exempel med problematik kopplat till 
ideella åtagande för att åtgärda komplexa, lagstyrda åtgärder. Det handlar bland 
annat om ekonomi, ansvar och uppföljning. Risker med ideella engagemang 
kopplat till lagkrav och ekonomi, är möjligheten att utkräva ansvar om åtgärden 
inte godkänts av tillsynsman. 

 

Verksamhet teknik anser därför att planerad åtgärd utförs av upphandlad 
ramavtals entreprenör. Om möjligt sker samverkan mellan förening och 
entreprenör i syfte att involvera förening(ar) för att hålla nere kostnaden. 
Entreprenören svarar för att åtgärden är fackmannamässigt utförd.  

Beslutsunderlag 
Tnau § 148/2021 

KS § 205/2021 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Ekonomikontoret 

Föreningen Rockfickan 
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§ 291 Dnr 2021-00309280 

Föreläggande för Otterbäcksgården, Otterbäcken 22:2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en 
kostnadskalkyl för brandskyddsåtgärder på Otterbäcksgården, Otterbäcken 22:2.  

Behandling på sammanträdet 
Johan Myhrman, teknisk chef, informerar om föreläggandet gällande 
brandskyddsåtgärder på Otterbäcksgården.  

Bakgrund 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har 2021-06-30 inkommit med ett 
föreläggande gällande brandskyddsåtgärder för Otterbäcksgården, Otterbäcken 
22:2. Kooperativet Laxen bedriver sin verksamhet i dessa lokaler.  

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 17(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 292 Dnr 2020-00127600 

Familjecentral Hova 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja 
renoveringen genom att tekniska nämnden har beslutat att omfördela 300 tkr från 
reinvesteringsprojekt ”98438 Takbyte”, till projekt ”Gamla Bikupan” Familjecentral 
Hova, Gullspång kommun, och att nödvändiga avtal tecknas. 
 

Behandling på sammanträdet 
Johan Myhrman, teknisk chef, informerar om ärendet. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja 
renoveringen av fastigheten och att nödvändiga avtal tecknas med instämmande 
av Maria Smedberg (V) och Björn Thodenius (M). 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Hanna Janssons m.fl. yrkande till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång har beslutat att uppdra till tekniska  
nämnden att göra en omprioritering inom investeringsbudgeten 2021 och inom  
budgeten för fastighetsunderhåll 2021 avseende det som är hänförligt till barn-,  
utbildning- och kulturnämndens verksamheter, för att möjliggöra renoveringen av  
”gamla bikupan”. (Ksau 97/21 Gullspång) 
Fastighetsavdelning har bedömt att projektet kan genomföras till en kostnad av  
300 tkr, då en fuktutredning visat att det inte är några akuta åtgärder som krävs  
gällande tak. Lokalen kommer att uppgraderas med nytt/ombyggt brandlarm, OVK  
besiktning med åtgärder, iordningställande av RWC samt att lekplatsutrustning  
besiktigas och uppdateras/tas bort.  
Lokalen är i behov av renovering gällande fönster, tak och invändig upprustning.  
Detta bör tas upp i en långsiktig plan gällande hela fastigheten. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 97/2021 

Tn § 130/2021 

TNAU § 149/2021 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 18(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 19(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 293 Dnr 2017-00628061 

Järnvägsmagasinet vid järnvägsmuseet i Otterbäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fatta ett inriktningsbeslut att anslå max 250 tkr 
för renovering av hamnmagasinet vid järnvägsmuseet i Otterbäcken. Samt teckna 
ett långsiktigt avtal med föreningen.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in järnvägsmusieföreningen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 november för att föreningen ska få 
möjlighet att presentera sin verksamhet. 

 

Reservation 
Björn Thodenius (M) och Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden.  

Behandling på sammanträdet 
Johan Myhrman, teknisk chef, informerar om att en kostnadskalkyl på 287 tkr finns 
framtaget. 

Carina Gullberg (S) yrkar att kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut att anslå 
max 250 tkr till renovering av hamnmagasinet vid järnvägsmuseet i Otterbäcken 
samt att ett långsiktigt avtal tecknas. Föreningen ska inbjudas till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 november för att ges möjlighet att 
informerar om deras verksamhet. 

 

Björn Thodenius (M) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar med ärendet tills ett 
komplett underlag finns framtaget. 

 

Bo Hagström (C) yrkar att kommunen inleder förhandling med föreningen i syfte 
att överlåta fastigheten till föreningen i befintligt skick. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Björn Thodenius (M) och Bo Hagströms (C) 
yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen avslår Bo Hagströms (C) 
yrkande. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 20(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Därefter tar ordföranden upp eget yrkande och Björn Thodenius yrkande till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.  

 

Omröstning begärs och genomförs med kommunstyrelsens godkända 
omröstningsproposition. 

Ja till Carina Gullbergs (S) yrkande och Nej till Björn Thodenius (M) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
6 ja-röster: Jan Hassel (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Ann-Christin 
Erlandsson (S), Per Eriksson (RV), Nour Beyed (L), Carina Gullberg (S). 

 

5 nej-röster: Bo Hagström (C), Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt 
(M), Maria Smedberg (V), Stig Svensson (SD). 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Carina Gullbergs (S) yrkande.  

 

Bakgrund 
Järnvägsmagasinet vid Otterbäcken hamn är i behov av renovering bland annat 
behöver yttertaket bytas ut.  

Beslutet ska skickas till 
Järnvägsmusieföreningen 

Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 21(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 294 Dnr 2021-00265133 

2022 års kommuntal och andelstal gällande nyanlända flyktingar 
och ensamkommande barn 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om att ansökan hos länsstyrelsen om ett förändrat 
tilldelningstal 2022 från 1 person till 20 personer.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en fördjupad konsekvensanalys behöver tas fram 
gällande effekter på längre sikt och anpassning av verksamhet.  

 

Reservation 
Bo Hagström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med instämmande av Maria Smedberg (V). 

 

Björn Thodenius (M) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg av att en 
fördjupad konsekvensanalys behöver tas fram gällande effekter på längre sikt och 
anpassning av verksamhet.  

 

Bo Hagström (C) yrkar enligt Länsstyrelsens tilldelningsförslag kommuntal 1. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts med 
Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande och Bo Hagströms (C) yrkande till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag och Björns tilläggsyrkande. 

Bakgrund 
Tilldelningstalen från Migrationsverket har en stor påverkan på verksamheterna. 

Den snabba avvecklingen av asylboenden i kommunen åren påverkade i första 
hand skola och bostadsbolag 

Ett minskat flyktingmottagande påverkar inom flera områden i Gullspångs 
kommun:  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 22(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Skola 
Minskade barn och elevgrupper. Minskat tjänsteunderlag för pedagogisk personal 

Lägre Invånarantal 
Minskade stadsbidrag, minskade skatteintäkter. 

Bostadsbolag 
Färre uthyrda lägenheter vilket också påverkar de privata hyresvärdarna i 
kommunen 

Vuxenutbildning 
SFI undervisningen är själva ryggraden i vuxenutbildningen. Utan SFI undervisning 
blir underlaget för den skolförlagda undervisningen för litet.  

IFO 
Individ och familjeomsorgen ser ingen överrepresentation av nyanlända på 
försörjningsstödet. 

Omställning 
Kostnader för etablering av nyanlända kvarstår under kommande år utan att det 
kommer några nya intäkter från Migrationsverket. 

De tömda fonderna behöver återigen fyllas på för att klara en kommande 
omställning av integrationsverksamheten. 

Tilldelningstal 
Inför 2021 valde kommunen att ansöka om förändrat tilldelningstal från 0-20 
personer hos Länsstyrelsen. Ansökan beviljades då det fanns andra kommuner 
som var villiga att släppa ifrån sig personer från sinn tilldelning. För att underlätta 
förhandlingen med andra kommuner är det bra om antalet inte är låst vid en siffra. 
Exempelvis 20 eller 30 personer. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 171/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-09, tilldelningstal flyktingar 2022 Migrationsverket, 
skriven av Mikael Fransson 

KSAU § 142/2021 

KSAU § 117/2021 

Information från Länsstyrelsen om 2022 års kommuntal och andelstal 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Katarina Widell 

Awaz Karim 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 23(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Annika Bengtzing 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 24(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 295 Dnr 2021-00352805 

Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens Bandyklubb 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Otterbäckens bandyklubb beviljas 
investeringsbidrag för inköp av spollastbil och ismaskin med 50 tkr. Pengarna 
betalas ut när kvitton kan uppvisas efter avslutad upphandling. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Otterbäckens bandyklubb får  50 tkr i 
investeringsbidrag. 

 

Ordföranden tar upp eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt yrkandet.  

Bakgrund 
OBK är i behov att uppdatera sin maskinpark inför kommande säsong. 

Spolmaskin 50 tkr och ismaskin 150 tkr. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-09-15, § 172, beslutat att ärendet ska 
kompletteras till kommunstyrelsen. Därefter har Otterbäckens bandyklubb 
inkommit med kompletterad ansökan om investeringsbidrag.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 172/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-31, ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens 
bandyklubb, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens bandyklubb, 2021-08-27, 2021-
09-23 

Beslutet ska skickas till 
Otterbäckens bandyklubb 

Annika Bengtzing 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 25(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 296 Dnr 2021-00300003 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till  kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 ska 
lyda enligt följande: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta uppdrag som 
nämnden utför för Mariestads kommun ska särredovisas i nämndens ekonomiska 
redovisning. 

Beslutet innebär att följande text utgår: Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för 
tillsyn och prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen 
(1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare(2017:425) 
(LEP) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om revidering av miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-12-14 att flytta 
kommunens ansvar och uppdrag enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 
socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Med anledning av detta beslut 
behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras. Revideringen ska 
enligt upprättat samverkansavtal för den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden fastställas av kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner för att vara giltig.  

Mariestads kommun hade tidigare avtal med Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) i 
Lidköping avseende tillstånds- och tillsynshandläggning inom ovanstående 
områden. Fullmäktiges beslut innebar att samtliga uppgifter inom detta område 
överlämnades till miljö- och byggnadsnämnden.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 26(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2019-09-30, Kf § 120,  att 
godkänna upprättat förslag till samverkansavtal om gemensam tillstånds- och 
tillsynshantering inom TiS. Avtalet avser tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga 
om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel. 
Även Töreboda kommun beslutade att teckna samverkansavtal med TiS. 

Verksamhet miljö- och bygg har utrett möjligheten att överta Töreboda och 
Gullspångs kommuners ansvar inom detta område. Ett sådant samarbete skulle 
innebära att den gemensamma miljö- och byggnadsnämnden skulle handlägga och 
ansvara för uppgifterna enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande 
produkter samt receptfria läkemedel för alla tre kommuner. 

 

Vård- och omsorgsnämnden  i Gullspångs kommun har 2021-05-17, § 67 lämnat 
yttrande till MTG-styrgrupp om att inte säga upp befintligt avtal TiS. Även 
Töreboda kommun har beslutat att inte säga upp avtalet med TiS. 

MTG-styrgrupp gav 2021-06-15 t.f. kommundirektören i Mariestad i uppdrag att 
komplettera samverkansavtalet och reglementet för miljö- och byggnadsnämnden 
med nämndens utökade uppdrag för Mariestads kommun gällande hantering av 
tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksfrågor. Det ska av kompletteringen 
framgå att ovanstående uppdrag ska särredovisas ekonomiskt i nämndens 
redovisning. 

Styrgruppen beslutade även att rekommendera respektive MTG-kommuns 
fullmäktige att anta det reviderade samverkansavtalet och reglementet för miljö- 
och byggnadsnämnden. 

T.f. kommundirektören i Mariestads kommun föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 ska revideras enligt 
följande: 

Befintlig text stryks: 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlems-kommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

Ny text: 
Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 173/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 27(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-23, revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av beslut i Mariestads kommun att överlämna  ansvar 
för uppgifter enligt alkohollagen m.m. till nämnden, skriven av Mats Öman 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-22, revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av kommunernas ansvar för uppgifter enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt receptfria läkemedel, 
skriven av Thomas Johansson 

Förslag till revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 28(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 297 Dnr 2021-00096042 

Justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-
nämnden för innevarande år 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att minska tekniska nämndens budget med 105 tkr 
under pågående budgetår och framåt. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens budget med 105 tkr 
under pågående budgetår och framåt.  

  

Ramjusteringen 700 tkr fördelas enligt följande; Mariestads kommun 60 procent, 
Töreboda kommun 25 procent och Gullspångs kommun 15 procent. Medlen 
tillfaller respektive kommun. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att minska tekniska 
nämndens budget med 105 tkr under pågående budgetår och framåt. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att öka 
kommunstyrelsens budget med 105 tkr under pågående budgetår och framåt.  

Ramjusteringen 700 tkr fördelas enligt följande; Mariestads kommun 60 procent, 
Töreboda kommun 25 procent och Gullspångs kommun 15 procent. Medlen 
tillfaller respektive kommun. 

 

Ordföranden tar upp eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt yrkandet.  

Bakgrund 
Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syftet var att skapa en renodlad projektavdelning, 
uppstod ett behov av att flytta kart- och mätverksamheten.   



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 29(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

En utredning genomfördes som visade att kart- och mätverksamheten med fördel 
kunde placeras under den MTG-gemensamma planenheten där  det finns starka 
kopplingar både i det dagliga och i det strategiska arbetet.  

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner har under våren år 2021 beslutat att flytta kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Kart- och 
mätenheten placeras organisatoriskt under planchefen. 

 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna beslutade även att omfördela ekonomiska 
medel från tekniska nämnden till respektive kommun inom MTG i budget för år 
2021 och framåt. Respektive kommun har därefter att finansiera kart- och 
mätverksamheten, inom ramen för samverkansavtalet inom området 
samhällsbyggnad. 

 

Tekniska chefen har även föreslagit att det ska genomföras en omfördelning av det 
överskott som kart- och mätningsverksamheten gjort genom 
verksamhetsutveckling med digital teknik. Överskottet uppgår till 700 tkr. 

MTG-styrgrupp beslutade 2021-01-21 att föreslår respektive kommunfullmäktige 
att: 

1.Tekniska nämndens budget reduceras genom en ramjustering med totalt 700 
000 kr under pågående budgetår och framåt. 

2. Ramjusteringen på 700 00 kr fördelas enligt Mariestads kommun 60%, Töreboda 
kommun 25% och Gullspångs kommun 15%. 

3. Medlen tillfaller respektive kommun och fördelas inte vidare till IT-nämnden. 

4. Detta beslut ersätter det beslut som MTG-styrgrupp fattade i ärendet 2021-01-
21. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 174/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-25, justering av budgetramarna för tekniska nämnden, 
skriven av Mats Öman 

Anteckningar från sammanträde med MTG-styrgrupp 2021-06-15 

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Michael Nordin 2021-01-18, 
Digitaliseringsmedel. 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
Justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-nämnden för 2021. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 30(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 31(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 298 Dnr 2021-00303000 

Ekonomiskt stöd till invigningen av Södra Råda gamla kyrkplats år 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera invigningen av Södra Råda gamla 
kyrkplats år 2022 med 70 000 kr. Pengarna tas ur kommunstyrelsens budgetram år 
2022. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om ekonomiskt stöd till invigningen av 
Södra Råda gamla kyrkplats år 2022. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Nordens mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt har pågått sedan 2007. Under 
2021 planeras att detta rekonstruktionsarbete skall slutföras. 2022 skall 
kyrkplatsen officiellt invigas.  

För Södra Rådas och hela Amnehärad är detta något man längtat mycket efter 
sedan 2001 då den gamla kyrkan i en våldsam brand helt förstördes. Kyrkan har i 
alla tider varit en symbol för bygden och ett besöksmål för människor från hela 
Europa. Invigningen kommer att vara ett tre dagar långt arrangemang. 

Riksantikvariatet har meddelat att de finansierar invigningen med 70 000 kr. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 176/2021 

Riksantikvarieämbetet ekonomiskt stöd till invigningen av Södra Råda gamla 
kyrkplats 

Skrivelse, 2021-06-28, ekonomiskt stöd till invigningen av Södra Råda gamla 
kyrkplats 4-6 juni 2022, skriven av Carina Gullberg 

Beslutet ska skickas till 
Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 

Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 32(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 299 Dnr 2020-00119007 

Revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
funktionaliteten i system för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser att frågan från revisonen är svår att redogöra för skriftligt 
och ett muntligt svar kommer att lämnas på sammanträdet med revisionen den 18 
oktober. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om skrivelse från revisionen.  

Bakgrund 
Revisionen har mottagit kommunstyrelsens svar på revisionsgranskningen av 
kommunstyrelsens uppsiktsplit och funktionaliteten i system för intern kontroll.  

Revisionen ser positivt på att ett arbete har påbörjats och att utbildning för 
politiker och tjänstemän planeras under 2021. 

Revisionen önskar dock att kommunstyrelsen förklarar formuleringen "att det 
bedöms för närvarande inte finnas några utökade risker för brister i 
internkontrollen och uppsiktsplikten med anledning av att utbildningsinsatserna 
inte har kunnat genomföras". Revisonen önskar att kommunstyrelsen förtydligar 
betydelsen av "utökade risker".  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från revisionen 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 33(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 300 Dnr 2015-00563812 

Svar på motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om krav på kollektivavtal vid 
upphandlingar.  

 

Reservation 

Bo Hagström (C) Björn Thodenius (M), Maria Smedberg (V), Nour Beyed (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar bifall till motionen om krav på kollektivavtal 
vid upphandlingar. 

Björn Thodenius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
eftersom annat skulle strida mot svensk lagstiftning. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande och kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
eget yrkande. 

 

Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunstyrelsens godkända 
propositionsordning Ja för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Nej för 
Carina Gullbergs (S) yrkande.  

Omröstningsresultat 
4 Ja-röster: Bo Hagström (C) Björn Thodenius (M), Maria Smedberg (V), Nour 
Beyed (L). 

6 Nej-röster: Jan Hassel, (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Ann-Christin 
Erlandsson (S), Per Eriksson (RV), Jenni Strand (S), Carina Gullberg (S). 

Hanna Jansson (FI) avstår. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 34(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla motionen.  

Bakgrund 
Christian Carlström skrev en motion 2015-09-28 där han föreslog att kommunen 
skulle ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar i enlighet med ny EU-lag 2014. 
Relaterad svensk lagstiftning planerades att träda i kraft 1 januari 2017.  

 

Från den 1 juli 2017 är det nu krav på upphandlande myndigheter att ställa 
arbetsrättsliga villkor ”där det är behövligt” och där upphandlingsvärdet 
överskrider tröskelvärdet (f.n. ca 1,9 milj. SEK), d v s i större upphandlingar.  

 

Förslag till beslut kvarstår om att inte ställa högre krav på arbetsrättsliga villkor vid 
upphandling utöver vad som anges i lagstiftningen, då detta kan försvåra 
upphandlingsamarbetet i MTG. Dessutom tas då hänsyn till att även småföretag 
ska ha möjlighet att delta i upphandlingar som annars skulle exkluderas vilket inte 
gynnar näringslivsklimatet i kommunen. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen särskild barnkonsekvensanalys har gjorts utifrån ärendets art då ärenden 
inte avser direkt arbete som berör barn.  

Jämställdhetsanalys 
Ärendets beredning tar hänsyn till att inkludera näringsidkare att kunna delta i 
upphandling. Småföretag som drivs inom tjänstesektor drivs i högre grad av 
kvinnor vilket gör att kvinnor i högre grad får möjlighet att utveckla sina småskaliga 
verksamheter och konkurrera på likvärdiga villkor. I övrigt ska män och kvinnors 
lika villkor ligga till grund för upphandlingsvillkor enligt riktlinjer som kommunen 
arbetar efter.  

Sammanfattande bedömning 
Det är viktigt att man tänker igenom de krav/villkor som ska finnas med i 
upphandlingen så att de får det tänkta syftet. Gullspångs kommun är mån om de 
mindre och lokala företagen och det gäller att man inte sätter upp krav och villkor 
som snarare stjälper, än hjälper. Det kan vara svårt att sätta kravnivån så att den 
inte hamnar för högt i förhållande till förutsättningarna. Kravställningar är alltid 
svåra eftersom det i en upphandling blir en kombination av krav och villkor ur olika 
aspekter. Även om ett krav i sig inte är oproportionerligt kan det, i kombination 
med andra krav, göra att det blir svårt för leverantörerna att kvalificera sig. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 179/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-19, svar på motion gällande krav på kollektivavtal i 
upphandling, skriven av Lotten Svensson 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 35(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Motion gällande krav på kollektivavtal 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 36(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 301 Dnr 2021-00285006 

Sammanträdesdagar 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott       Kommunstyrelsen 

onsdagar normalt kl 13:00                                onsdagar normalt kl 13:00 

19 januari           12 januari 
16 februari                                                            2 februari 
16 mars                                                                  2 mars 
13 april                                                                   6 april 
11 maj                                                                    18 maj 
15 juni                                                                    1 juni 
24 augusti                                                              24 augusti 
14 september                                                        5 oktober 
12 oktober                                                              2 november 
9 november                                                            23 november 
30 november                                                          14 december                                                                          
                                                                                     

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

måndagar normalt kl 18:30 

31 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
30 maj 
20 juni 
26 september 
31 oktober 
28 november 
12 december 

Bakgrund 
Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2022 finns framtaget. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 37(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande och 2:e vice ordförande har lagt fram förslag till 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28, sammanträdesdagar 2022, skriven av Britt-Marie 
Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 38(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 302 Dnr 2021-00128812 

Redovisning av motioner under beredning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning 
till kommunfullmäktige för godkännande: 

1. KS 2015-00563 
Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström 
(S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i 
ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 
januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet av den föreslagna 
lagändringen. Behandlad på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 därefter 
behandlas på kommunstyrelsen 2021-10-06. 

2. KS 2016-00069 
Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen enligt Eric 
Mellbergs (M) yrkande.  Skickat till tekniska nämnden 2020-10-30, 2021-04-19 till 
Johan Myhrman. 

3. KS 2017-00048 
Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap som finns 
tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén, strandlinjen, 
lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-01-30. 
Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 återemitterad till förvaltningen för samordning 
med detaljplanearbetet och restaurering/renovering av lekplatsen, enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme. Skickat till tekniska nämnden 
2020-10-30, 2021-04-19 till Johan Myhrman. 

4. KS 2019-00085 
Motion avseende tidsspann för av kommunen tecknade hyresavtal, 
konsultuppdrag, andra externa tjänster, konsortieavtal och delägarskap. 

Inlämnad av Lars Forsström (SD), Gudrun Sjöberg (SD) 2019-02-04. Skickat till 
upphandlingsavd. Mariestad 2020-10-30 samt påminnelse.  

5. KS 2019-00216 
Motion om Hbtq-certifiering. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-03-11 § 56 beslutat att överlämna 
motionen till HR-avdelningen för yttrande. Påmint HR-avdelningen 2020-10-30 
samt 2021-04-19. 

6. KS 2019-00468 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 39(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Motion gång- och cykelvägsplan 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. Behandlad i tekniska nämnden 
2020-10-20 § 134 där tekniska nämnden överlämnar förslaget till gång- och 
cykelvägsplan till kommunfullmäktige i Gullspång för vidare hantering och gör 
samtidigt fullmäktige uppmärksam på att särskild finansiering kan komma att 
behövas. Motionen behöver kompletteras med tjänsteskrivelse från 
kommunledningskontoret. 

7. KS 2019-00470 
Motion NPF-säkrad skolverksamhet (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). 

Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2019-10-28. Överlämnad till barn-, utbildning- 
och kulturnämnden för beredning. Kommer att behandlas 2021-10-21 på barn-, 
utbildning- och kulturnämndens sammanträde. 

8. KS 2019-00493 
Motion-Dressinparken "Mellan gungställning och multiarena" 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-11-15. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning 2020-05-05, 2021-04-19 till Johan Myhrman. 

9. KS 2019-00533 
Motion obebodda hus och gårdar - en hållbar outnyttjad tillgång. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-12-16. Ansökan om lokalt ledd utveckling-
steg 2 har skickats in till Jordbruksverket.  

10. KS 2020-00029 
Motion Gender Budgeting 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-01-27. Överlämnad till ekonomichefen. 
Påminnelse 2020-10-30 och 2021-04-19 till Anders Bernhall. 

11. KS 2020-00228 
Motion om ekonomiutbildning för förtroendevalda 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-06-15. Överlämnad till ekonomichefen för 
beredning. Påmint 2020-01-30 och 2021-04-19 till Anders Bernhall. 

 

12. KS 2020-00280 
Motion ”Gröna ambassadörer” 
Inlämnad av Monika Hall Fornander (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31. 
Skickat till tekniska.  

 

13. KS 2020-00281 
Motion Djurbete på tätortsnära markområden 
Inlämnad av Jan Hassel (S), Bo Hagström (C), Monika Hall Fornander (S), Lars-
Göran Ytterberg (S) och Per Eriksson 2020-08-31. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 40(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

14. KS 2020-00282 
Motion saluhall. 
Inlämnad av Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monika Hall Fornander (S), Per 
Ericsson (RV) och Carina Gullberg (S) 2020-08-31. 
 

15. KS 2020-00283 
Motion lekplats med historiska/kulturella inslag 
Inlämnad av Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monika Hall Fornander (S), Lars-
Göran Ytterberg (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31. Skickat till tekniska.  

16. KS 2020-00285 
Motion fri kollektivtrafik under sommarlovet till unga kommuninvånare  
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-08-31. 
 

17. KS 2020-00359 
Motion hållbart skogsbruk. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-10-26. 
 

18. KS 2020-00388 
Motion cirkulär ekonomi. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-11-24. Skickat till ekonomikontoret. 
 

19. KS 2020-00413 
Motion en attraktivare arbetsgivare. 
Inlämnad av Kristoffer Alexandersson (S) 2020-12-15. Överlämnad till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden 2021-01-12 
 

20. KS 2021-00037 
Motion kärl på samma sida så kallad Grön rutt 
Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2021-01-26. Skickad till Avfallshantering Östra 
Skaraborg. 
 

21. KS 2021-00038 
Motion entreprenörskap. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2021-01-26. Skickad till barn-, utbildning- och 
kulturnämnden samt verksamhet VISA. 
 

22. KS 2021-00145 
Motion att stärka vår identitet 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) och Nour Beyed (L) 2021-03-29.Skickat till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 41(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

23. KS 2021-00190 
Motion våldet går inte i pension. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2021-04-26 
Skickad till vård- och omsorgsnämnden 
   

24. KS 2021-00278 
Motion taxor och kostnader kopplade till daglig verksamhet LSS. 
Inlämnad av Cecilia Gustavsson (FI) 2021-06-14. Skickad till vård- och 
omsorgsnämnden. 
 

25. KS 2021-00391 
Motion 6-timmars arbetsdag 
Inlämnad 2021-09-27 av Maria Smedberg (V) och Cecilia Gustavsson (FI). 
 
26. KS 2021-00392 
Motion  återvinning 
Inlämnad 2021-09-27 av Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) och Jan Hassel (S). 
 

Bakgrund 
Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
 

Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27, redovisning av motioner under beredning, skriven av 
Britt-Marie Nilsson 

Inlämnade motioner under beredning 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 42(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 303 Dnr 2021-00134000 

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av medborgarförslag under 
beredning: 

 

KS 2014/706 

Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i Gullspång. 

Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då 
förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.  Kommunen har under 2018  
påbörjat en dialog med Fortum om investeringar i närområdet kring kraftverket i 
Gullspång. Nu har Fortum sagt sig villiga att se över möjligheterna för en IP-kamera 
vid laxtrappan som en del av flera åtgärder för att informera om Gullspångslaxen 
och tillgängliggöra och förbättra laxtrappan som promenadstråk och besöksmål i 
kommunen. Inget slutgiltigt besked har dock lämnats. 

Bakgrund 
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år 
redovisas till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har 2015-04-29  § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de 
så kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet 
för medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter 
och klagomål. 

Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27, redovisning av medborgarförslag, skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Bilaga medborgarförslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 43(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 304 Dnr 2021-00364005 

Information - Incidentrapport 2021-08-24 vid inbrott i 
kommunhuset i Töreboda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om incidentrapport vid inbrott i 
kommunhuset i Töreboda. 

Bakgrund 
För kännedom informeras kommunstyrelsen om nedanstående: 

Vid inbrott i kommunhuset i Töreboda kommun natten till den 24 augusti 2021 
försvann en krishanteringsryggsäck från kommunchefens kontor. I pärmen 
förvarades Larmlista för kommunledning Töreboda, Mariestads och Gullspångs 
kommuner med uppgifter om anställdas privata mejladresser och telefonnummer.  

Säkerhetssamordnare och samordnare för Larmlista Töreboda informerades om 
händelsen. 

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras till kommunstyrelsen som är 
personuppgiftsansvarig. Om incidenten innebär en allvarlig risk för drabbade ska 
incidenten även anmälas till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY).  

Den pärm som fanns i krishanteringsryggsäcken påträffades senare samma natt av 
polisen vid en skola i Lugnås, Mariestads kommun. Säkerhetssamordnare har 
hämtat tillbaka pärmen från polisen.  

Med anledning av att pärmen återfanns samma natt bedömer 
förvaltningssekreterare Kia Berg och kanslichef Ola Blomberg i samråd med 
säkerhetssamordnare Jonathan Ryman att incidenten inte ska anmälas till 
integritetsskyddsmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-07, Incidentrapport 2021-08-24 vid inbrott i 
kommunhuset i Töreboda, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-07, incidentrapport 2021-08-24 vid inbrott i 
kommunhuset, skriven av Kia Berg 

Rapportering av personuppgiftsincident 2021-08-24 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 44(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 305 Dnr 2021-00036000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2021-09-10 
direktionsmöte. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 45(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 306 Dnr 2021-00008000 

Information från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om: 

- Borttransport av slipers på fastigheten Otterbäcken22:2 är utfört. 

- Projektstart fördjupad förstudie- Bioenergiprojekt.  

- Pågående personalrekrytering.  

- Sjukskrivningstal augusti.  

- Återgång till arbete på arbetsplatsen 

 

 

Bakgrund 
Information från kommunchefen finns med som en punkt på dagordningen. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 46(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 307 Dnr 2021-00009000 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Jan Hassel (S) informerar om från sammanträdet med Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg och Avfallshantering Östra Skaraborg. 

 

Bo Hagström (C) informerar om att han varit på avtackning av Törebodas tidigare 
kommunchef Per-Ola Hedberg. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och uppdrag finns med som 
punkt på dagordningen. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 47(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 308 Dnr 2021-00002002 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 309 Dnr 2021-00001999 

Delgivningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2021-08-24 

b) Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-08-24 

c) MTG-styrgrupp anteckningar 2021-08-25 

d) Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-09-21, § 144-146 

e) Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-09-21 

f) Folkhälsorådet protokoll 2021-09-23 

g) BRÅ minnesanteckningar 2021-08-25 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 310 Dnr 2021-00367000 

Delgivning - Förbud att genomföra anmäld vattenverksamhet i 
anslutning till fastigheten Fagersand 1:2, Gullspångs kommun, 
dnr 535-218292-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens beslut dnr  535-218292-2021 gällande 
förbud att genomföra anmäld vattenverksamhet i anslutning till fastigheten 
Fagersand 1:2, Gullspångs kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 311 Dnr 2021-00368000 

Delgivning - Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning, byte av 
markkabel från fastigheten Torsvid 1:54 till Otterbäcken 22:3, i 
Gullspångs kommun, dnr 525-39846-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens beslut dnr 525-39846-2021 gällande 
Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning, byte av markkabel från fastigheten 
Torsvid 1:54 till Otterbäcken 22:3, i Gullspångs kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 312 Dnr 2021-00355340 

Delgivning - Remiss från Havs- och vattenmyndigheten dnr 2514-
2021 - gällande utökat fredningsområde utanför 
Gullspångsälvens mynning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens beslut 2021-09-08 § 
256 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge följande yttrande:  

Gullspångs kommun är positiva till förslag på åtgärder som syftar till att skapa bra 
förutsättningar för fisket i Vänern, för såväl yrkesfiske, sportfiske samt fisketurism. 
Gullspångs kommun anser att det är bra att en översyn av gällande 
fiskebestämmelser och fredningsområdet sker. Det är angeläget att tillräckligt 
skydd för vild Gullspångslax och Gullspångsöring upprätthålls i Vänern för att 
stammarna ska kunna bevaras. Populationerna är små och enskilda individer av 
lekfisken har betydelse för den genetiska variationen. 

 

Det yttre fredningsområdet föreslås att vara 47 000 hektar, finns det någon 
evidens i att lax/öring uppehåller sig mer i detta område än andra område i 
Vänern? Förslaget bör kompletteras med en redovisning av varför det 
fredningsområdet fått den avgränsning som nu föreslås. 

Kommunen ser med oro  på att det bara ska vara dragrodd i fredningsområdet.  
Gullspångs kommun föreslår att handredskapsfiske med motor och max ett 
handhållet spö per fiskare, ska tillåtas. Gullspångs kommun håller med om att 
trollingfiske ska vara förbjudet i fredningsområdena. Därför föreslår Gullspångs 
kommun att de båda metoderna bör särbehandlas i kommande 
föreskrifter/lagtext. Inom fredningsområdena bör handredskapsfiske även 
innefatta att "köra drag", det vill säga att med motorbåt och ett handhållet spö per 
fiskare skall vara en tillåten fiskemetod. Definitionen dragrodd är gammal och 
förlegad och bör utredas till en ny definition i lagtexten, där enkelt hållet spö med 
motor ingår. 

 

Gullspångs kommun anser att förslaget kan få konsekvenser för yrkesfisket som 
inte kan bedrivas i samma utsträckning som tidigare. Härav av vill Gullspångs 
kommun poängtera den möjligheten som Länsstyrelsen har att ge tillstånd till den 
som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter 
siklöja, långrev, ryssja, bottengarn med mera. Gullspångs kommun anser att de 
villkor som Länsstyrelsen skall ta fram, bör vara klara innan föreskrifterna för detta 
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frednings område fastställs. De berörda personer som har fiskelicens bör vara 
informerade i god tid.  

På grund av att remissen kommer så sent anser Gullspångs kommun att tiden för 
beslut samt verkställande av nya föreskrifter är alldeles för kort. Gullspångs 
kommun anser att de nya föreskrifterna tidigast kan börja gälla vid årsskiftet 
21/22. Så att det i god tid hinner föras en bra informativ dialog med alla 
inblandade t.ex. hamnföreningar, fiskeklubbar, boende mm. 

Överlevnaden av den vuxna fisken under deras tid i Vänern samt under upp- och 
nervandring till och från lekområdena är viktig för att bevara den hotade 
Gullspångslaxen. Undersökningar tyder på en stor del av lekfiskarna är så kallade 
återlekare, d.v.s. individer som leker mer än en gång. Återlekare har sannolikt stor 
betydelse för såväl populationens storlek som den genetiska variationen.  

Gullspångs kommun vill skicka med  ett förbättringsförslag för lax och öring. Ta 
bort den vass som finns från  älvmynningen och ut till det sund som finns mellan 
Harsholmarna. Görs detta får lax/öring en betydligt bättre vandring som är mer 
säker så att det inte finns predatorer som väntar i vassen, som det gör i dag. Denna 
vass är något som växt upp sedan 1950-talet och den är inte naturlig för den 
vandring som lax/öring gjort i flera århundraden. 

Bakgrund 
En remiss har inkommit från Havs- och vattenmyndigheten dnr 2514-2021 
gällande utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning.  

 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 
september 2021. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 256/2021 

Remiss från från Havs- och vattenmyndigheten 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 313 Dnr 2021-00131011 

Delgivning - Remiss om regional fysisk planering enligt 

PBL- VGR som regionplaneorgan, diarienummer RS 2021-01146 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
2021-09-15 § 168 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge följande yttrande: 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland? 

- Det finns flera exempel på områden som är mer lämpliga att hantera på regional 
och delregional nivå jämfört med kommunal nivå för att nå större effekt och stärka 
Västra Götaland. Frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik hanteras idag på 
regional nivå. Det finns stor potential att utveckla arbetet inom dessa områden, 
inte minst vad gäller fortsatt arbete med infrastruktur och nya moderna 
teknologier så som elektrifiering med mera. 

En viktig förutsättning för en framgångsrik gemensam planering är samsyn bland 
regionens 49 kommuner. För att åstadkomma detta anser kommunen att det är 
otroligt viktigt med förankring, tydlig ansvarsfördelning och klarlagda ”spelregler” 
från start. Mål för planeringen behöver ske med utgångspunkt från regionen och 
kommunernas visioner och idéer om utveckling. En samlad planering på regional 
nivå kan stärka kommunernas och regionens mandat gentemot statliga 
myndigheter och den nationella nivån.  

Hur resonerar ni kring hur den fysiska planeringen kan stödja den kommunala 
fysiska planeringen? 

- I den kommunala fysiska planeringen ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen. Enligt lagstiftningen ska planläggning ske med hänsyn till natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden för att främja en ändamålenslig struktur och en estetiskt tilltalade 
utformning av bebyggelse, grönområden, en från social synpunkt god livsmiljö som 
är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt samt en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens och 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

Den senaste tidens utveckling inom den kommunala planeringen har inneburit allt 
mer ökade krav på kommunerna att redovisa hur allmänna intressen tillgodoses 
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genom till exempel utredningar. Utredningar som i de flesta fall kräver mycket 
resurser, är kostsamma och tar tid att få fram. En regionalplan får inte leda till att 
ytterligare krav ställs på kommunerna att behöva avsätta orimligt med resurser för 
att redovisa att planen följs. 

För att en regionplan ska kunna stödja den kommunala fysiska planeringen måste 
planen först och främst vara relevant för kommunen. Kommunen måste aktivt ha 
varit involverad i framtagandet av planen och de mål och överväganden som gjorts 
måste vara förankrade. 

En regionplan bedöms i första hand vara relevant att stödja den översiktliga 
kommunala planeringen (översiktsplan med tillägg och fördjupningar).  

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att 
samverka kring på regional nivå? 

- Kommunen anser att frågor som behöver hanteras på regional nivå är frågor som 
vanligtvis sträcker sig över kommungränser till vilka infrastruktur och 
kollektivtrafik tillhör. Inom detta område kan arbete fortsatt utvecklas, områden 
som har potential att utvecklas är till exempel produktion av energi och livsmedel, 
klimatförändringar/anpassning, naturvärden med mera. För förutsägbarhet och 
tydlighet är det viktigt att avgränsningen även redovisar inom vilka områden man 
inte har för avsikt att bedriva regional planering.  

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 

- Redan idag finns befintliga upparbetade samverkansformer som kan utnyttjas. 
Olika frågor kan också komma att behöva behandlas i olika forum. Kommunernas 
möjlighet till delaktighet och säkerställande av alla kommuners medverkan, 
oberoende av storlek och attraktivitet är en förutsättning för att planeringen ska 
bli förankrad i hela regionen. En regionplan behöver ha formen av en 
överenskommelse med långsiktiga åtaganden från både Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Den delregionala skalan och samverkan kan en viktig roll. 

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL 

- Gullspångs kommun ser generellt positivt på ett utvecklat regionalt samarbete 
inom området fysisk planering men konstaterar att Västra Götalandsregionen i 
remissen inte redovisat för hur arbetet som regionplaneorgan ska genomföras. Det 
framgår inte vilken ambitionsnivå eller inriktning Västra Götalandsregionen har för 
arbetet och det innebär att kommunen inte kan ta ställning till remissen 
huvudfråga, huruvida Västra Götalandsregionen ska hemställa om att bli 
regionplaneorgan. Västra Götalandsregionen behöver komplettera underlaget och 
redovisningen, till dess bör Västra Götalandsregionen avvakta med hemställan om 
att bli regionplaneorgan. 
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Behandling på sammanträdet 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Bakgrund 
I den reviderade plan- och bygglagen som började gälla 1 januari 2019 fick Region 
Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för respektive område. Som ett led i att åstadkomma en enhetlig 
planering i landet kan ytterligare län omfattas när behov av och förutsättningar för 
sådan planering finns. Riksdagen har gjort ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen 
så att den omfattar fler län”. 

Finansdepartementet har efterfrågat Västra Götalandsregionens bedömning om 
det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen likt Region Stockholm och 
Region Skåne. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt plan- och 
bygglagen har lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s 
ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden 
om deras inställning till frågan om att Västra Götalandsregionen skulle bli ett 
regionplaneorgan. Frågan har skickats som en remiss som består av ett antal 
frågeställningar vilka framgår i remissbrevet. 

Ett flertal remisskonferenser har anordnats. Remissen har även diskuterats i 
Skaraborgs kommunalförbund. Remissen ska besvaras senast den 30 september 
2021. 

Regional fysisk planering regleras i plan- och bygglagens 7:e kapitel. I 7 kap. 2 § PBL 
anges vad en regionplan är. ”En regionplan ska ange de grunddrag för 
användningen av mark- och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av 
bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge 
vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. 
Regionplanen är inte bindande och det är regionen som ansvarar för regional fysisk 
planering. Det finns många liknelser med den kommunala översiktsplanen vad 
gäller regionplan, genom att grunddragen för användning av mark- och vatten 
redovisas, planen är inte bindande men vägledande och utgör underlag för vidare 
planering. 

Vid kommunstyrelsens presidium 2021-05-26 informerade planenheten om 
remissen och kommunens inställning till att Västra Götalandsregionen ska bli 
regionplaneorgan diskuterades. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 168/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-06, svar på remiss regional fysisk planering och Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan, Adam Johansson 
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Remiss om regional fysisk planering enligt PBL – VGR som regionplaneorgan 

Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – 
VGR som regionplaneorgan 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 314 Dnr 2017-00177872 

Delgivning - Protokoll 2021-08-23 Insamlingsstiftelsen Södra 
Råda gamla kyrkplats 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2021-08-23 Insamlingsstiftelsen Södra Råda 
gamla kyrkplats. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 315 Dnr 2021-00398045 

Ansökan om kommunal borgen från Hova Utveckling AB för 
uppförande av Riddarborgen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen för ett banklån om 2,5 
mnkr för Hova Utveckling AB för återuppförande av Riddarborgen. 

Reservation 
Hanna Jansson (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker ansökan om kommunal borgen till Hova Utveckling 
AB för uppförande av Riddarborgen.  

Hanna Jansson (FI) tillstyrker inte förslaget om kommunal borgen till Hova 
Utveckling AB. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande och Hanna Janssons (FI) 
yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.   

 

Bakgrund 
Riddarborgen i Gullspångs kommun, med placering i Hova, har varit ett landmärke 
sedan den upprättades 2003. Borgen har tillika varit en profilbärare som påminner 
om platsens historia och det mycket populära arrangemanget Hovas riddarvecka 
som lockar besökare från hela landet och delar av Europa.  

I samband med att E20 byggdes om revs borgen under 2017 och där kommun 
erhöll en intrångsersättning från trafikverket på 2,6 mnkr.  

Dialog och diskussioner har förts under senare år och där viljan har funnits att 
återuppbygga borgen på lämplig plats. Bygglov har sedan en tid tillbaka beviljats 
och den nya platsen är utpekad intill bron över E20, mellan rondellen och 
bensinstationen Q-star.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-10-06 

 

Sid 59(61) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Borgen kommer att byggas i liknande stil som den förra borgen. Formen blir en 
öppen borg, utan tak men med ett utkikstorn där besökare kan kliva upp.  

 

Målet har varit att kostnaderna för att uppföra en ny borg inte överstiger de 2,0 
mnkr, vilket är den summa som finns kvar från intrångsersättningen.  Marknaden 
har dock förändrats och kostnader för byggnationer har generellt ökat i pris. Hova 
utvecklings AB har gjort en kalkyl att bygget inte ska överstiga 2,5 mnkr och det är 
också den summan som kommunen kommer att gå i ekonomisk borgen för. 
Kommunen har under senare tid haft träffar med Hova utvecklings AB och där 
styrelsen presenterat ett fullt möjligt koncept där lokala entreprenörer ställer upp 
så att budgeten kan hållas.  

 

Ett gemensamt mål mellan kommunen och Hova utvecklings AB är att 
riddarborgen är uppbyggd till Hova riddarvecka som kommer att äga rum 9-17 juli, 
2022.  

Gullspångs kommun ska ges möjlighet att överta Riddarborgen från Hova 
utvecklings AB.  

 

Under byggprocessen kommer kommunen att ha en nära dialog med Hova 
utvecklings AB, trafikverket och entreprenörer i området gällande platsens exakta 
utformning, vad som kommer att hända med trafikverkets toaletter, infoplatsen, 
kommande skötselplaner m.m.  

 

Kommunchefen har haft dialog med SKR´s jurist för att diskutera ärendet utifall att 
ärendet skulle kunna laglighetsprövas. Enligt SKR är föreslaget projekt fullt möjligt 
att genomföra mellan kommunen och Hova utveckling AB.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-06, till KF ingå kommunal borgen för Hova utveckling AB 
kopplat till uppförandet av en riddarborg i Hova, skriven av Mats Öman 

KF § 81/2020 

Ansökan om kommunalborgen från Hova Utveckling AB 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 316 Dnr 2021-00408000 

Genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och 
Kooperativet Laxen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen 
för perioden från 2021-01-01 fram till idag. Vi vill ha redovisat vilka gällande avtal 
som finns och funnits mellan parterna, vilka uppdrag eller beställningar som gjorts 
och av vem samt hur dessa har utförts, vilka ekonomiska transaktioner som skett 
mellan parterna samt vilka interna konton i kommunen som debiterats eller 
krediterats. Syftet är inte att granska kooperativets agerande utan att utreda och 
redovisa hur kommunen agerat. 

 

Bakgrund 
Björn Thodenius (M), Anita Ahlgren (L), Maria Smedberg (V), Hanna Jansson (FI) 
har 2021-10-06 väckt nedanstående initiativärende till kommunstyrelsen.  

 

Kooperativet Laxen har en viktig uppgift och har bidragit till att fler tagit sig ut i 
egenförsörjning. Den sista tiden har kooperativet haft problem och inte kunnat 
utföra alla sina uppdrag samt har haft skatteskulder. Kooperativet har också blivit 
rödflaggade av Arbetsförmedlingen och får sedan en tid inte längre några 
placeringar/stöd från Arbetsförmedlingen. Vi har fått rapporter om att 
förskottsbetalda uppdrag från såväl privatpersoner som Gullspångs kommun inte 
utförts som avsetts. Vi ser med oro på utvecklingen och känner att vi från 
kommunstyrelsen som en del i vår uppsiktsplikt behöver få en genomlysning av 
förehavandena mellan kommunen och kooperativet. Vi har sköra personer i 
kommunen som behöver stöd och hjälp till meningsfull sysselsättning, 
arbetsträning och rehabilitering. Är förutsättningarna för kooperativet osäkra kan 
kommunen också behöva hitta nya och andra lösningar. 
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Beslutsunderlag 
Genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och  

Kooperativet Laxen, 2021-10-06, initiativärende väckt av Björn Thodenius, Anita 
Ahlgren, Maria Smedberg, Hanna Jansson  

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

 


