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 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 Dnr 2021-00102 600 

Barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya barn- och ungdomskulturplanen 
som skall sträcka sig över åren 2021-2024.  

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, verksamhetschef barn-, utbildning- och kultur, informerar om barn- 
och ungdomskulturplan 2021-2024. 

 

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

Bakgrund 
Kommunens har en plan som säkerställer att kommunens barn under sin tid i skola 
och barn omsorg skall möta ett antal olika kulturyttringar. Det är bl.a. scenkonst, 
författarbesök m.m. I kommunen finns en barn- och ungdomskulturgupp som 
träffas regelbundet. I gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare 
från samtliga skolenheter och folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är 
barnkultursamordnaren.  

Gruppen ansvarar för planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi 
och barn och ungdomskulturplanen ligger till grund för gruppens arbete. 
Barnkultursamordnaren genomför de av gruppen tagna besluten och är 
kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och ungdomskultur.  

 

Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 
Att barn och ungdomskulturplanen hålls aktuell och efterföljs ligger i barns 
intresse.  
Planen är jämställd då det handlar om alla barns rättigheter till kultur.  
 
Ansvarig  
Ewa- Lena Johansson barn och ungdomskultursamordnare, Anna Lundqvist 
Bibliotekschef med Kulturansvar, Awaz Karim, skol och kulturchef.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 54/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

BUK § 19/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-11, nya barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Barn-, och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2021-2024 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun  

Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker 

sig från 2021 till 2024. Vi vill med denna plan strukturera och kvalitetssäkra det kulturutbud 

som erbjuds på våra skolor och förskolor.    

Syftet med planen   

Avsikten är inte att begränsa kulturlivet till skolan, utan att få barn och ungdomar intresserade 

av olika kulturyttringar, så att det blir ett naturligt inslag i vardagen såväl under skoltiden som 

på fritiden. Barns och ungas tillgång till och medskapande av kultur är en viktig faktor för att få 

en bättre förståelse för sin omvärld och sitt kulturarv, vilket skapar en känsla av sammanhang. 

Det egna medskapandet i kulturella aktiviteter övar upp den egna skapande förmågan vilket ger 

en ökad möjlighet till kreativitet.  

 

Värdet våra barn och ungdomar får i mötet med olika kulturyttringar går inte att mäta. 

Kulturupplevelser har möjligheten att bli viktiga byggstenar i det egna identitetsskapandet och 

att ge motivation och insikt för utveckling.   

 

Syftet med planen är sammanfattningsvis att via kultur bidra till växande och utveckling hos 

kommunens barn och unga liksom att genom kulturupplevelser skapar glädje, livslust och 

gemenskap.  

Bakgrund 

Gullspångs kommun ska ha ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga som ska 

präglas av kvalitet och ta hänsyn till barns och ungas behov. I Gullspång kommun finns ett rikt 

föreningsliv med vilka det finns stora möjligheter att pröva nya samarbetsformer i arbetet med 

barn- och ungdomskultur. Gullspångs kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och 

leva i. Genom ett aktivt arbete med barn- och ungdomskulturen finns möjligheter att öka 

livskvaliteten, vilket i en förlängning bidrar till att göra kommunen till en attraktivare plats att 

bosätta sig i.  

 

Det finns några dokument som styr och vägleder Gullspångs kommuns arbete med barn- och 

ungdomskulturen. Det är Läroplanen Lgr 11, Läroplanen för förskola Lpfö18 samt 

bibliotekslagen. Dessa dokument är styrande för verksamheten. I läroplanen formuleras att 

"Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 

verksamhet." Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att 

se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska 
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uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. (skolverket.se) I förskolans 

läroplan beskrivs att barnen ska ges förutsättningar för att utveckla sin kulturella identitet samt 

kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle 

präglat av många samt intresse för det lokala kulturlivet. I bibliotekslagen fastslås allas rätt till 

bibliotek i sin kommun, och om rätten till fria lån. Skollagen säger även att elever i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha 

tillgång till skolbibliotek. Det gäller både kommunala och fristående skolor. (skolverket.se)  

 

Planen har framtagits i samarbete med kommunens elever, pedagoger samt kultursamordnare. 

Detta har skett via enkätundersökningar. Sammanställningen av enkäterna har till viss del fått 

styra utformningen av planen.  

Vision 

Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld. 

Mål 

Kommunens barn och unga ska ges möjlighet att under sin skolgång få uppleva och pröva på 

olika kulturformer. De ska även ges möjlighet att påverka det kulturella utbudet. Målen 

konkretiseras under rubriken för genomförande.   

Organisation och ansvar 

I Gullspångs kommun finns en barn- och ungdomskulturgupp som träffas regelbundet. I 

gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare från samtliga skolenheter och 

folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är barnkultursamordnaren. Gruppen ansvarar för 

planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi. Barnkultursamordnaren genomför 

de av gruppen tagna besluten och är kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och 

ungdomskultur.  

Kulturyttringar som omfattas av barn- och ungdomskulturplanen  

De kulturfenomen som barn och unga i Gullspångs kommun ska få ta del av är film, konst, 

litterat ur, scenkonst samt kulturarv.  

 

Alla barn och unga ska erbjudas film med variation och kvalitet. Film ger erfarenheter och 

upplevelser av spänning, humor, sorg och glädje. Filmen kan ge motbilder till rasism och 

förtryck. Filmen är ett sätt att berätta.   
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Alla barn och unga ska ha tillgång till böcker och få inspiration till läsning. Tidig kontakt med 

böcker hjälper till att utveckla språket. Biblioteken ska öka läsintresset och bidra till att barn lär 

sig läsa och utveckla sitt språk. Senast vid sex års ålder ska alla barn få lära känna biblioteken. 

Biblioteken ska gratis tillhandahålla bildning, kunskap och läsupplevelser.  

 

Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva scenkonst. Dans, musik och teater hjälper oss 

att uppmärksamma och bejaka våra känslor och har en unik möjlighet att skildra människans 

vardag. Uttryckssätten är verktyg som kan hjälpa oss att hantera vardagen. Alla barn och unga 

ska få ta del av konst. Att uppleva konst väcker nyfikenhet, utvecklar fantasin och ger lust till 

eget skapande.  

 

Alla barn och unga ska få kunskap om det lokala, regionala och internationella kulturarvet. Att 

få en inblick i kulturarvet skapar en förståelse och ett sammanhang.  

Mål  

För att nå dessa mål så har vi gjort en genomförande tabell över när kulturaktiviteterna ska ske. 

Schemat är fast och gäller alla barn och unga i kommunen under sin skolgång.  

Ekonomi 

För genomförandet av barn- och ungdomskulturplanen har Gullspångs kommun anslagit 24 000 

kronor per år. Västra Götalandsregionen bidrar med lika mycket som kommunen satsar. 

Respektive rektorsområde bidrar till busskostnader inom kommunen.  

Genomförande 

Nu följer en tabell över när de olika kulturaktiviteterna ska ske. Schemat är fast för att 

säkerställa att alla barn och unga i kommunen under sin skolgång ska få ta del av samtliga 

aktiviteter.  

Utöver de aktiviteter som finns i tabellen kommer barn och ungdomskulturgruppen under den 

planerade tidsperioden 2021- 2024 föra en återkommande diskussion om hur pedagoger kan 

besöka och använda sig av befintliga kulturarvsplatser i sin undervisning. Vilka 

kulturarvsplatser har vi i kommunen och hur kan de på ett bra sätt befrukta undervisningen?   
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  Bokpåsar  Bokprat  Författarbesök  Frans. G.  
Bengtsson  

Scenkonst    Bio  Ekhagens  
Forntidsby  

Förskola         X             X åk 5      
F-Klass         X            
Åk.1         X            
Åk.2                    X      
Åk.3                        X  
Åk.4         X            
Åk.5                    X          
Åk.6                    X    
Åk.7         X          X        
Åk.8                     X      
Åk.9                    X         X    
  

Uppföljning 

Varje år ska en uppföljning ske för att redovisa vilka kulturaktiviteter som genomförts. Detta 

ska ske skriftligen för att därefter redovisas till barn-, utbildning- och kulturnämnden. 

Barnkultursamordnaren ansvarar för redovisningen.  

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Dnr 2021-00021 600 

Barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar om redaktionella ändringar i barn-, 
och ungdomskulturplan 2021-2024. 

 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya barn- och 
ungdomskulturplanen som skall sträcka sig över åren 2021-2024.  

Behandling på sammanträdet 
Anna Lundqvist, bibliotekschef, informerar om förslag till barn-, och 
ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2021-2024.  

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår redaktionella ändringar i barn-, och 
ungdomskulturplanen.  

 

Bakgrund 
Kommunens har en plan som säkerställer att kommunens barn under sin tid i skola 
och barn omsorg skall möta ett antal olika kulturyttringar. Det är bl.a. scenkonst, 
författarbesök m.m. I kommunen finns en barn- och ungdomskulturgupp som 
träffas regelbundet. I gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare 
från samtliga skolenheter och folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är 
barnkultursamordnaren.  

 

Gruppen ansvarar för planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi 
och barn och ungdomskulturplanen ligger till grund för gruppens arbete. 
Barnkultursamordnaren genomför de av gruppen tagna besluten och är 
kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och ungdomskultur.  

Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 

Att barn och ungdomskulturplanen hålls aktuell och efterföljs ligger i barns 
intresse.  

Planen är jämställd då det handlar om alla barns rättigheter till kultur.  

 

Ansvarig  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2021-02-18 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ewa- Lena Johansson barn och ungdomskultursamordnare, Anna Lundqvist 
Bibliotekschef med Kulturansvar, Awaz Karim, skol och kulturchef 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11, nya barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Barn-, och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2021-2024 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-11 

  Ärendenummer 
KS 2021-00021 

 

1/1 

 
 
 
Tjänsteutlåtande angående den nya barn och ungdomskulturplanen 
 
Förslag till beslut 
Barn, utbildning och kulturnämnden beslutar att anta den nya barn och 
ungdomskulturplanen som skall sträcka sig över åren 2021-2024. 
 
Bakgrund 
Kommunens har en plan som säkerställer att kommunens barn under sin tid i skola 
och barn omsorg skall möta ett antal olika kulturyttringar. Det är bl.a. scenkonst, 
författarbesök m.m. I kommunen finns en barn- och ungdomskulturgupp som träffas 
regelbundet. I gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare från samtliga 
skolenheter och folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är 
barnkultursamordnaren.  
 
Gruppen ansvarar för planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi 
och barn och ungdomskulturplanen ligger till grund för gruppens arbete. 
Barnkultursamordnaren genomför de av gruppen tagna besluten och är kommunens 
kontaktperson i frågor gällande barn - och ungdomskultur.  
 
 
Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 
Att barn och ungdomskulturplanen hålls aktuell och efterföljs ligger i barns intresse.  
 
Planen är jämställd då det handlar om alla barns rättigheter till kultur.,  
 

 Ansvarig 
 Ewa- Lena Johansson barn och ungdomskultursamordnare, Anna Lundqvist 
Bibliotekschef med Kulturansvar, Awaz Karim, skol och kulturchef 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 Dnr 2021-00102 600 

Barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den nya barn- och 
ungdomskulturplanen som skall sträcka sig över åren 2021-2024.  

 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn-, utbildning- och kulturnämndens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
förslaget.  

Bakgrund 
Kommunens har en plan som säkerställer att kommunens barn under sin tid i skola 
och barn omsorg skall möta ett antal olika kulturyttringar. Det är bl.a. scenkonst, 
författarbesök m.m. I kommunen finns en barn- och ungdomskulturgupp som 
träffas regelbundet. I gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare 
från samtliga skolenheter och folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är 
barnkultursamordnaren.  

 

Gruppen ansvarar för planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi 
och barn och ungdomskulturplanen ligger till grund för gruppens arbete. 
Barnkultursamordnaren genomför de av gruppen tagna besluten och är 
kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och ungdomskultur.  

Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 
Att barn och ungdomskulturplanen hålls aktuell och efterföljs ligger i barns 
intresse.  
Planen är jämställd då det handlar om alla barns rättigheter till kultur.  
 
Ansvarig  
Ewa- Lena Johansson barn och ungdomskultursamordnare, Anna Lundqvist 
Bibliotekschef med Kulturansvar, Awaz Karim, skol och kulturchef. 
 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
BUK § 19/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-11, nya barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Barn-, och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2021-2024 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 Dnr 2021-00068 307 

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera ordningsföreskrifterna för torghandel i 
Gullspång, 5 § Tider för försäljning, att torghandel även får ske på lördagar (samt 
dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torgen i Gullspång och Hova.  

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

Bakgrund 
Verksamhet teknik har tagit emot önskemål om att tillåta torghandel på torget i 
Gullspång även på lördagar. Verksamhet teknik ser positivt till att öka aktiviteten 
på torget och föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel att även inkludera försäljning på torget i 
Gullspång på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00 till 14:00. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-03-10 beslutat att be MTG-Teknik om 
en ny reviderad föreskrift av ordningsföreskrifter för torghandel där lördag finns 
med samt kompletteras med en bild av torget i Hova och Gullspång. Samt fråga 
Hova IF om de också önskar ha torghandel på lördagar. Ordningsföreskrifterna har 
därefter reviderats med ny bild samt kompletterats med torghandel på lördagar 
även för Hova IF.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 51/2021 

TN § 8/21 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 

 
 
 

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i  

Gullspångs kommun 
 
 

  



 

1 
 

Tekniska nämnden föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndi-
gande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617). 
 

1 § Innehåll 
Dessa föreskrifter gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om all-
män ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Syftet med före-
skrifterna är att upprätthålla allmän ordning. 
 

2 § Torghandelsplatserna 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som upplåtes till allmänna försäljnings-
platser för torghandel (se även bilaga): 
 
Gullspångs kommun: 

 Torget i Gullspång 

 Torget i Hova 
 

3 § Fasta och tillfälliga platser 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga platser som till antal och för-
delning bestäms av tekniska nämnden. 
 
En fast plats får användas maximalt ett år åt gången. En tillfällig plats får användas endast en dag 
vid varje tillfälle och anvisas av tillsynsperson, utsedd av tekniska nämnden.  
 

4 § Fördelning av försäljningsplatser 
Vid fördelning av platser gäller följande: 

 Fasta platser fördelas av tekniska nämnden i turordning.  

 Tillfälliga försäljningsplatser fördelas genom att den som har betalat avgiften tar platsen i 
anspråk. Platsen markeras genom att ett försäljningsstånd ställs upp eller genom att varor 
på annat sätt placeras på försäljningsplatsen dock tidigast 30 minuter innan försäljningsti-
den enligt femte paragrafen börjar.  

 Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person eller företag endast när det kan ske 
med hänsyn till tillgången på platser. Endast hela platser får hyras och högst fyra platser 
per person eller företag. 

 När flera platser tilldelas samma person eller företag, ska platserna vara placerade intill 
varandra. 
 

Rätten att använda en fast försäljningsplats får inte överlåtas på någon annan.  
Om någon som har rätt till en fast försäljningsplats inte har tagit platsen i anspråk senast en 
timme efter försäljningstidens början eller gjort anmälan till tillsynspersonen att platsen kommer 
att användas senare på dagen, har tillsynspersonen rätt att låta någon annan använda platsen som 
tillfällig saluplats. 
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5 § Tider för försäljning 
Torghandel får ske på följande tider: 
 
Gullspångs kommun: 

 Helgfria tisdagar kl. 07.30-17.00 på torget i Gullspång 

 Helgfria fredagar kl. 07.30-17.00 på torget i Hova 

 Lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torget i Gullspång  

 Lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torget i Hova 

 
Om helgdag infaller på dag som skulle varit torgdag får torghandel i stället ske närmast föregå-
ende vardag. Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen, mid-
sommardagen och juldagen.  
 
Försäljarna får tidigast 30 minuter före försäljningstidens början ställa upp redskap och lägga upp 
varor på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara borttagna senast 30 minuter efter försälj-
ningstidens slut. 
 
Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandels-
platsen kan ske, till exempel vid andra evenemang, ombyggnationer och reparationer. Vid dessa 
tillfällen får innehavaren, om möjlighet finns, flytta torghandelsplatsen till närmast intilliggande 
plats eller annan angiven plats. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tek-
niska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in. 
 

6 § Innehavarens upplysningsskyldighet 
Den som disponerar en försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om inne-
havarens namn, postadress och telefonnummer. Överstiger priset för en enskild vara 300 SEK, 
skall informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten. 
 

7 § Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) samt före-
skrifter meddelade med stöd av dessa. 
 

8 § Placering av varor, redskap och fordon 
Varor, redskap och trottoarpratare får inte placeras utanför försäljningsplatsen.  

 

Försäljning bör ske från försäljningsbord med tak. Taket bör ha markisväv. 

 

För att få ställa upp fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen krävs tekniska nämn-

dens skriftliga tillstånd. Bilar som inte används som försäljningsplats får inte ställas upp 

inom de allmänna försäljningsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas for-

don framföras inom de allmänna försäljningsområdena. 
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Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller an-

vändning av gasol följs. 

 

9 § Renhållning 
Den som disponerar en försäljningsplats ska senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa 
platsen och ta med sig avfallet. Lokala avvikelser kan förekomma. 
 
Platsen ska även hållas ren och snygg under den tid som försäljningen pågår.  

 

10 § Förbud mot försäljning av vissa varor 
Varor som vid saluförandet kan befaras komma att medföra avsevärda olägenheter ur ordnings-
synpunkt eller varor som utgöras av knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska artiklar får inte 
säljas på torghandelsplatsen. 

 

11 § Godkända vågar 
Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att vågen som används uppfyller de krav vad 
gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och all-
männa råd. 

 

12 § Kassaregister 
Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister en-
ligt skatteförandelagen (2011:1244). 
 

13 § Avgifter 
För användning av torghandelsplatser äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt lagen 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift förr vissa upplåtelser av offentlig plats 
med mera enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. 
 

14 § Elanslutning 
Elanslutning finns till torgplatser. Avgiften för elen ingår inte i hyresavgiften utan debi-
teras separat enligt gällande taxa.  
 

15 § Tolkningsfrågor och kontraktsfrågor 
Tekniska nämnden äger rätt att besluta i tolknings- tillämpningsfrågor som gäller dessa 
ordningsföreskrifter.  
 
Tekniska nämnden äger även rätt att vid brott mot dessa ordningsföreskrifter häva avtal 
om försäljningsplats. 
 

16 § Överträdelse av föreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fjärde paragrafen sista stycket, 
femte, åttonde eller nionde paragrafen kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 
andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläg-
gande och förverkande. 
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Bilaga – kartunderlag  

Gullspångs kommun 
 

 
 
 

 
 

Torget i Gullspång 

Torget i Hova 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2020/00525  

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspång, 5 § Tider för försäljning, att 
torghandel även får ske på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torget i 
Gullspång.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har tagit emot önskemål om att tillåta torghandel på torget i 
Gullspång även på lördagar. Verksamhet teknik ser positivt till att öka aktiviteten på 
torget och föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel att även inkludera försäljning på torget i 
Gullspång på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00 till 14:00.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 8/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Revidering av 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 av gatuchef Revidering av 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspångs kommun 

Ordningsföreskrifter för torghandel i Gullspångs kommun 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång 
Gatuchef Hanna Lamberg  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 51 Dnr 2021-00068 307 

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att be MTG-Teknik om en ny 
reviderad föreskrift av ordningsföreskrifter för torghandel där lördag finns med 
samt kompletteras med en bild av torget i Hova och Gullspång. Därefter 
överlämnas ärendet till kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fråga Hova IF om de också önskar 
ha torghandel på lördagar. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspång, 5 § Tider för försäljning, att 
torghandel även får ske på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på 
torget i Gullspång.  
 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp tekniska nämndens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget med tillägget 
att be MTG-teknik om en ny reviderad föreskrift av ordningsföreskrifter för 
torghandel där lördag finns med samt kompletteras med en bild av torget i Hova 
och Gullspång. Samt tillfråga Hova IF om de också önskar ha torghandel på 
lördagar.  

Bakgrund 
Verksamhet teknik har tagit emot önskemål om att tillåta torghandel på torget i 
Gullspång även på lördagar. Verksamhet teknik ser positivt till att öka aktiviteten 
på torget och föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel att även inkludera försäljning på torget i 
Gullspång på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00 till 14:00.  
 

Beslutsunderlag 
TN § 8/21 

Ordningsföreskrifter för torghandel i Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
MTG-Teknik 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 Dnr 2021-00095 001 

Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kart- och mätverksamheten från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 189 000 kr från tekniska nämnden 
till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun i budget för år 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Töreboda kommuner fattare ett likalydande beslut.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet organisatorisk 
överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma tekniska nämnden 
till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

 

Stig Svensson (SD) yrkar att kart- och mätenheten inte ska flyttas över från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

 

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

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att kart- och 
mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 
planenheten där det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 
januari 2021.  

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner besluta i ärendet.  

Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 
samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende 

Beslutsunderlag 
KSAU § 47/2021 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23,  
Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2020-12-15.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Dnr 2021-00095 001 

Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att flytta 
kart- och mätverksamheten från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att omfördela 
189 000 kr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun i 
budget för år 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Töreboda kommuner fattare ett likalydande beslut.  

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om organisatorisk 
överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma tekniska nämnden 
till kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att kart- och 
mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 
planenheten där det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen 
är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 
januari 2021.  

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner besluta i ärendet.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 
samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende. 
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende 
   

Beslutsunderlag 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23,  
Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2020-12-15. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-02-23 
Ärendenummer: 
KS 2021-00095 

 Sida:1(2) 

 Kommunstyrelsen 

Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, 
från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun     

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att flytta kart- 

och mätverksamheten från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att omfördela 
189 000 kr från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun i 
budget för år 2021. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

Mariestads och Töreboda kommuner fattare ett likalydande beslut.  
 
 

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov uppstått av att 
flytta kart- och mätverksamheten.   
 
En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som kan 
uppnås kopplat till kart- och mätverksamheten. Utredningen visar att kart- och 
mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma planenheten 
där  det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske 
chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras 
under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt förankrad och bör 
organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  
 
För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner besluta i ärendet.  
 
Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-02-23 

Sida: 2(2) 
 

 

samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  
 
Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 
 
- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten från 

tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  
 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i samverkansavtalet 
om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- och 
mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 2021-
01-01. 
 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 

budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         
 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende 
   

Underlag för beslut 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23,  
Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
 
Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2020-12-15. 
 
 
  

Per-Olof Hermansson 
T.f. kommunchef 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anteckningar från sammanträde med MTG Styrgrupp  
2020-12-15 
 
Tid:  2020-12-15 kl 13:00 – 16:30 
Plats:  Mariestad och på Distans 
 
Närvarande, förtroendevalda: 
Anders Karlsson (C), Mariestads kommun Distans 
Bengt Sjöberg (M), Töreboda kommun Distans 
Björn Thodenius (M), Gullspångs kommun Distans 
Bo Hagström (C), Gullspångs kommun Distans 
Carina Gullberg (S), Gullspångs kommun, ordförande Distans 
Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestads kommun Distans 
Johan Abrahamsson (M), Mariestads kommun 
Karin Arvidsson (S), Töreboda kommun Distans 
Pernilla Johansson (C), Töreboda kommun Distans 
 
Ej närvarande: 
 
Närvarande, tjänstemän: 
Sven-Inge Eriksson, ordförande Tekniska nämnden punkt 3 
Marita Friborg, ordförande BRÅ-arbetsgrupp och kultur- och utbildningschef Töreboda 

punkt 3 

Johan Broberg, säkerhetssamordnare MTG punkt 3 

Helén Benjaminsson, kommunpolis MTG punkt 3 
Michael Nordin, chef verksamhet Teknik punkt 4 och 5 
Björn Oeftiger, konsult CGI punkt 4 
Thomas Johansson, chef sektor samhällsbyggnad, Mariestad punkt 5 

Christina Olsson, ekonomichef Mariestad deltog på punkt 9 och 10 

Anders Bernhall, ekonomichef Töreboda och Gullspång deltog på punkt 9 och 10 

Per-Ola Arnling Hedberg, kommunchef Töreboda kommun, 
Kristofer Svensson, kommunchef Mariestad kommun, 
Gunnar Carlsson, kommunchef Gullspångs kommun, 
Maria Nilsson, MTG-samordnare & Digitaliseringsledare MTG-kommunerna 
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1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 

2. Godkännande av dagordning samt anmälan av eventuella övriga frågor 
Mötet godkänner dagordningen. Inga övriga frågor anmäls. 

 
Följande övriga frågor anmäls: 

 Mark och exploatering 
 Lista över ej avslutade uppdrag från MTG Skaraborgs styrgrupp 

 

3. Möte BRÅ styrgrupp 2020-12-15, beslut Dnr 2019-00010 
Ordförande för BRÅ-arbetsgrupp Marita Friborg tillsammans med kommunpolis Helén 
Benjaminsson föredrar ärendet.  
 
Beslut 
Kommuncheferna får i uppdrag att rapportera från kommunalförbundets EST-möte som 
genomförs den 18 december. 
 
På MTG-styrgruppsmöte den 21 januari 2021 ska BRÅ-arbetsgrupp presentera MTG-
specifik lägesrapport kring brottslighet inklusive brottsstatistik. Tekniska nämnden 
ordförande Sven-Inge Eriksson deltar på denna genomgång.  
 
BRÅ-styrgrupp ger BRÅ-beredningsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag på arbetsmodell 
för EST-modellen. 
 

4. Samverkan Tekniska nämndens verksamhet för fastighetsområdet och 
de kommunala bostadsbolagen i MTG, beslut Dnr 2019-00011 
Verksamhet tekniks chef Michael Nordin och konsult Björn Oeftiger föredrar ärendet. 
 
Beslut 
MTG-styrgrupp noterar informationen och att uppdraget där med är slutredovisat. 
 

5. Förändring av verksamhet på planenheten, beslut Dnr 2020-00017 
Verksamhet tekniks chef Michael Nordin föredrar ärendet. 
 
Beslut 
1. MTG-styrgrupp föreslår respektive kommunfullmäktige att lyfta bort Kart- och 

Mätningsverksamheten från Tekniska nämndens reglemente från och 2021-01-01. 
 

2. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera Kart- och 
Mätningsverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 
 

3. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att ta fram ett underlag gällande 
omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige 

 
6. Energi- och klimatplan, beslut Dnr 2020-00018 

Miljöstrateg och Energicoach företag MTG Lennart Holmberg föredrar ärendet. 
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Beslut 
1. MTG styrgrupp rekommenderar kommunerna ta fram en gemensam Energi- och 

klimatplan för perioden 2021-2030. Förslag till Energi- och klimatplan ska förankras i 
MTG styrgrupp innan den lämnas för antagande i respektive kommun. 

 
2. Till Energi- och klimatplanen ska det tas fram en tillhörande handlingsplan för att nå 

de mål som planen anger. Handlingsplanen ska omfatta det geografiska området som 
utgörs av de tre MTG-kommunerna. 
 

3. Kommuncheferna får i uppdrag att tillsammans med kommunernas 
samhällsbyggnadsfunktioner tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag till ny 
Energi- och klimatplan och handlingsplan. Den gemensamma miljöstrategen utses att 
projektleda arbetet. 
 

4. Respektive kommun tillsätter en politisk referensgrupp till arbetet. 
 

7. MTGs Framtidsdag 2021, beslut Dnr 2020-00009 
MTG-samordnare och digitaliseringsledare Maria Nilsson föredrar ärendet. 

Beslut 

Styrgruppen beslutar att flytta fram Framtidsdagen till den 18 oktober 2021, 

heldag. 

8. Studiebesök som vill veta mer om vår MTG-samverkan Dnr 304 
Sydnärke vill flytta fram datum för studiebesök på obestämd framtid på grund av 
pågående pandemi. 
 
Beslut 
Styrgruppen noterar informationen.  

 
9. Budgetprocess gemensamma nämnder, information Dnr 2020-00019 

Ekonomicheferna Christina Olsson och Anders Bernhall går igenom budgetprocessen för 
2022-års budgetarbete.  
 
Beslut 
Styrgruppen ställer sig bakom förslaget till tidplan. 
 

10. Avtalsnämnd MTG och gemensam ekonomifunktion, information Dnr 
2020-  00014 
Ekonomicheferna Christina Olsson och Anders Bernhall redogör status i uppdraget kring 
bildande av en MTG-gemensam ekonomifunktion. 
 
Beslut 
Styrgruppen beslutar att avstämningarna kring etableringen av den MTG-gemensamma 
ekonomifunktionen på MTG-styrgrupp fortsätter under 2021. 

 
11. Övriga frågor 

Samarbete Mark- och exploateringsfrågor 
Mariestad informerar om att det inte är aktuellt att samarbeta i exploateringsuppdrag. 

 
Lista över ej avslutade uppdrag från MTG Skaraborgs styrgrupp  
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Beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att redovisa nuläge och möjlighet på styrgruppens möte den 
21 januari kring Samverkan inom trafikfrågor. 

 

12. Mötet avslutas 
 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 

 Maria Nilsson 
sekreterare 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 Dnr 2021-00094 003 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska 
nämnden med anledning av organisatorisk överflyttning av kart- 
och mätenheten till kommunstyrelsen i Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av tekniska 
nämndens reglemente. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet revidering av 
samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med anledning av 
organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun.  

 

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

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under 
den MTG-gemensamma planenheten där det finns starka kopplingar både i det 
dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och 
mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär 
att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun. Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och 
ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Som 
en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver även 
nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 49/2021 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med 
anledning av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden. 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden.  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 49 Dnr 2021-00094 003 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska 
nämnden med anledning av organisatorisk överflyttning av kart- 
och mätenheten till kommunstyrelsen i Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till revidering av tekniska nämndens reglemente. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut. 

             

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om revidering av 
samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med anledning av 
organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun.  

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

 

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under 
den MTG-gemensamma planenheten där det finns starka kopplingar både i det 
dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och 
mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär 
att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun. Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och 
ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Som 
en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver även 
nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
 Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
            

Beslutsunderlag 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med 
anledning av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden. 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämnden 

Mariestad, Töreboda och Gullspång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av: 

Kommunfullmäktige 

Mariestad 2016-12-12 

Töreboda 2016-12-19 

Gullspång 2016-12-12 
 

Reviderat av: 

Kommunfullmäktige 

Mariestad 2021-xx-xx 

Töreboda 2021-xx-xx 

Gullspång 2021-xx-xx 
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Reglemente för gemensam teknisk 

nämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam 

teknisk nämnd. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna upprättat 

samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

 

§ 1  Samverkande kommuner 

Medlemmar i den gemensamma nämnden är Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Mariestads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Mariestads kommuns 

organisation. 

Vad som i detta reglemente stadgas om medlemskommunerna ska även gälla för enskild 

medlemskommun. 

 
Tekniska nämndens verksamhet 

§ 2 

Tekniska nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

värdkommunens fullmäktige har bestämt, de regler som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelserna i detta reglemente.  

 

§ 3 Ändamål 

Tekniska nämnden ansvarar för kommunernas vatten- och avloppsverk, gator, vägar, parker, och 

allmänna platser samt kart- och mätningsverksamheter. 

 

§ 4 

Tekniska nämnden ansvarar även för driften av kommunernas fastigheter/lokaler, städning av 

lokaler samt bostadsanpassning (avser Töreboda och Gullspångs kommuner). Nämnden är 

kommunernas samordnande och verkställande organ i fråga om husbyggnadsverksamhet avseende 

nybyggnad samt större om- och tillbyggnader. 
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§ 5 Uppgifter i enlighet med § 3 

För verksamhetsområdet enligt tredje paragrafen åligger det tekniska nämnden särskilt att: 

- Förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar, park- och gatuanläggningar, allmänna 
platser och stomnät och primärkartverk. 
 

- Ansvara för att underhållsplaner upprättas och följs för kommunernas gator, vägar och 
allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, parker, planteringar, lekplatser och liknande 
anläggningar och parkeringsövervakning, (trafikfrågor) och kart- och mätverksamhet. 
 

- Upprätta förslag till utbyggnad av ovannämnda objekt samt, inom ramen för anvisade medel, 
verkställa utbyggnad enligt fastställda planer. 
 

- Besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för att bruka 
kommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga taxor inom nämndens 
verksamhetsområden. 
 

- Verkställa av fullmäktige i respektive kommun antagna regler om bidrag till enskild väghållning. 
 

- Vara kommunernas väghållningsmyndighet. 
 

- Bevaka kommunernas rätt vid vägföreningar och samfälligheter, 
 

- Fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 
 
 

§ 6 Uppgifter i enlighet med § 4 

För den i fjärde paragrafen angivna husbyggnadsverksamheten och fastighetsförvaltningen åligger 

det tekniska nämnden att till respektive kommun: 

- Yttra sig över lokalbehovsprogram eller framlagda förslag om nybyggnad eller större om- och 
tillbyggnad. 
 

- Lägga fram förslag och begära anslag för byggobjektets genomförande. 
 

- Tillse att vederbörliga tillstånd och beslut inhämtas samt att framställningar och rekvisitioner i 
förekommande fall upprättas för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggobjektets 
genomförande. 
 

- Anmäla till kommunstyrelsen tidplan och kostnader för byggobjektets genomförande. 
 

- Kontinuerligt avrapportera till kommunstyrelsen vad avser omfattning, standard och ekonomi 
av byggobjekten. 
 

- Vara huvudansvarig för att byggobjekt hålls inom givna ekonomiska ramar. 
 

- Så snart byggobjektet färdigställts anmäla detta till kommunstyrelsen och till fullmäktige 
slutredovisa uppdraget (efter garantibesiktning). 
 

- Förvalta kommunernas fastigheter samt svara för kommunernas inhyrda lokaler/fastigheter. 
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- Verka för att kommunernas lokaler utnyttjas ekonomiskt och rationellt. 
 

- Upprätta underhållsplaner och tillse att dessa följs. 
 

- Besluta i ärenden angående utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av lokal/fastighet 
som faller under nämndens förvaltning. 
 

- Svara för kommunernas behov av lokalförsörjning. 
 

- Svara för den lokalvårdande verksamheten i kommunernas egna och förhyrda lokaler såvida den 
inte åligger annan nämnd eller styrelse. 

 
§ 7 

Utöver vad som har angetts i §§ 1-6 åligger det tekniska nämnden att med uppmärksamhet följa 

utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde och hos respektive kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse eller andra nämnder samt hos andra myndigheter göra de framställningar som 

bedöms påkallade. 

 

§ 8 Övrig verksamhet 

I tekniska nämndens styrfunktion ingår att: 

- Leda arbetet med att utforma övergripande mål för verksamheter för vilka tekniska nämnden 
ansvarar. 

 

- Tillse att uppföljning sker enligt givna anvisningar i värdkommunen och rapportera om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporten 
ska delges övriga medlemskommuner. 
 
 

§ 9  

Tekniska nämnden ska: 
 

- Årligen upprätta förslag till drift- och investeringsbudget jämte underlag för den ekonomiska 
flerårsplanen. 
 

- Upprätta förslag till taxor och avgifter. 
 

- Upprätta verksamhetsplaner med riktlinjer och mål för respektive verksamhet. 
 

- Medverka i planering där frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs. 
 

- Bistå allmänheten med information om nämndens verksamhet. 
 
Nämnden har befogenhet att fastställa verksamhetens organisation utifrån föreliggande behov. 
 

Att taxor ska fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige framgår av Kommunallagen. 
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§ 10 Personalansvar 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen.  

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 

Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 

beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 

värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 

kommunala tjänster. 

 

§ 11 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de 

personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. 

 

Tekniska nämndens arbetsformer 

§ 12  Sammansättning 

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja 

sju ledamöter och sju ersättare, Töreboda kommun fem ledamöter och fem ersättare och Gullspångs 

kommun tre ledamöter och tre ersättare. 

 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande, en vice ordförande samt en 

andra vice ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot 

avser.  

 

Kommunerna har i särskild ordning träffat avtal om att uppdraget som ordförande, vice ordförande 

samt andre vice ordförande ska rotera mellan medlemskommunerna. 

 

§ 13 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen om dessa inte 

valts proportionellt. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in i stället för en ersättare 

från ett annat parti. 
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§ 14  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

§ 15  Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska själv 

kalla ersättare. Om ledamoten inte kan kalla ersättare ska ledamoten snarast anmäla detta till 

nämndsekreteraren eller annan anställd vid administrativa enheten (sektor ledning). Det åligger 

därvid administrativa enheten att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och 

som inte redan kallats in. 

 

§ 16 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller nämndens första eller andra vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska den som varit ledamot längst tid i nämnden 

fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är 

äldst vara ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget under 

en längre tid får tekniska nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 

§ 17 Sammanträden - Tidpunkt och plats 

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i värdkommunen om nämnden inte bestämmer annat. 

 

§ 18 Sammanträden - Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen och handlingar ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare digitalt via Ciceron 

”Assistenten” senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andra vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

ska den som varit ledamot längst tid i nämnden fullgöra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 

tjänstgjort lika lång tid ska den ledamot som är äldst kalla till sammanträde. 

 

§ 19 Justering av protokoll och anslag 

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar. 

Tillkännagivande om protokollsjustering ska anslås på samverkande kommuners anslagstavlor. 

Nämndens sekreterare svarar för att tillkännagivanden anslås på anslagstavlorna i Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 

§ 20 Närvaro- och yttranderätt 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar men har inte förslagsrätt vid 

nämndens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har även rätt att få skiljaktig mening 

antecknad i protokollet.  

 

§ 21 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

 

§ 22 Arbetsutskott 

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska 
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter 
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en 
ledamot och en ersättare. 
 
Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 
 

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 

tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer 

bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, 

får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

ordförandes uppgifter. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 

Paragraferna 12-21 gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.  

 
§ 23  Arbetsutskottets sammanträden 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer och i övrigt när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. Justeringen av 

arbetsutskottets protokoll tillkännages på samma sätt som gäller för nämndens protokoll.  

 

§ 24 Beslutsförhet 

Tekniska nämnden och dess arbetsutskott får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna 

är närvarande. 

 

§ 25 Beredning 

Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 

värdkommunen § 38/2012 om Kvalitetssäkring av beslutsunderlag och beredningsprocess. 

Arbetsutskottet ska regelmässigt lägga fram förslag till beslut i de ärenden som avgörs av tekniska 

nämnden. 

 

§ 26 Delgivningsmottagare 

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd 

som nämnden bestämmer. 

 

§ 27 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av tekniska nämnden ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som handlagt respektive ärende. 

Vid ordförandens förfall ska handlingen undertecknas av nämndens vice ordförande. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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§ 28 Delegation 

Av tekniska nämndens delegationslista ska framgå de uppdrag nämnden har delegerat och i vilken 

ordning anmälan av sådant beslut ska ske till nämnden. 

 

§ 29 Inhämtande av yttranden 

Tekniska nämnden har rätt att infordra de yttranden och upplysningar från medlemskommunernas 

organ och tjänstemän som erfordras för att nämnden ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. 
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Samverkansavtal för gemensam  

Teknisk nämnd 

För Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 

Detta avtal reglerar gemensam politisk nämnd och förvaltning för de kommunala tekniska 
verksamheterna.  

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan den 1 januari 2008 en gemensam 
teknisk nämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet fastställdes av kommunfullmäktige i de 
samverkande kommunerna i maj 2007.  

Utöver vad som följer av lag gäller detta samverkansavtal och upprättat reglemente för den 
gemensamma nämnden.  
 

§ 1  Samverkande kommuner  

Genom detta avtal, gällande från 2017-01-01, ska Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, 
nedan kallade medlemskommunerna, samverka i gemensam teknisk förvaltning med verksamheterna 
Va, gator, vägar, parker, allmänna platser, kart- och mätningsverksamhet, städ, bostadsanpassning 
(avser Töreboda och Gullspångs kommuner), byggnadsverksamhet samt fastighetsförvaltning.  

Samverkan ska ske i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 9 § Kommunallagen genom inrättande av 
en gemensam nämnd kallad Tekniska nämnden med tillhörande gemensam förvaltning. 
 

§ 2  Värdkommun  

Tekniska nämnden ska ingå i Mariestads kommun och dess politiska organisation. Administration 
och ledningsfunktioner inom verksamhet teknik ska ingå i Mariestads kommuns förvaltning och 
vara lokaliserad i Mariestad.  
 
 

§ 3  Ändamål och verksamhet  

Samverkan i enlighet med detta avtal syftar till att säkerställa att tekniska nämnden fullgör 
medlemskommunernas uppgifter inom verksamheterna enligt § 1. 

Samverkan i enlighet med detta avtal ska vidare syfta till att: 

- Verkställa en väl fungerande kommunal teknisk verksamhet till minst den nivå som gällande 
lagstiftning, samverkansavtal samt överenskommelser anger.  
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- Skapa förutsättningar för en optimering av resursutnyttjande och ekonomi jämfört med om 
medlemskommunerna ska bedriva motsvarande verksamhet var för sig. 
 

- Bidra till att tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunaltekniska frågor för var och 
en av medlemskommunerna.  
 

§ 4 Ansvar  

Till tekniska nämnden överlåts de befogenheter och skyldigheter som annars ankommer på enskild 
medlemskommun enligt vad som anges i upprättat reglemente.  

Servicenivån mot allmänheten ska anpassas till överenskommelsen med respektive 
medlemskommun.  

Verksamhet teknik ska svara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och 
administrera nämndens verksamhet.  

När medlemskommun har behov av kompetens som tekniska nämnden har tillgång till, men som 
går utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, kan nämnden tillhandahålla tjänster i mån av tid. 
Med nämndens ansvarsområde avses i detta sammanhang de uppgifter som följer av detta avtal och 
upprättat reglemente. 

Nämnden får endast tillhandahålla sådana tjänster som omtalats i föregående stycke i den mån detta 
inte påverkar nämndens ordinarie verksamhet negativt. Den kommun som efterfrågar tjänster som 
inte omfattas av detta avtal ska stå för de kostnader som kan knytas till den beställda tjänsten.  
 

§ 5 Egendom  

Fast egendom 

Anläggningar såsom fastigheter, gator, parker, reningsverk m.m. ska ägas och handläggas av 
respektive kommun. Ny- eller reinvestering i sådan typ av anläggning ska även fortsättningsvis 
bokföras på detta sätt.  

De kapitalkostnader som härrör från sådana anläggningar i Töreboda och Gullspångs kommun ska 
faktureras Mariestad regelbundet, då det är där som den totala kostnaden ska ligga. 
 

Lös egendom 

I samband med att den gemensamma tekniska nämnden etablerades 2008-01-01 övertog 
värdkommunen mindre anläggningar såsom maskiner, fordon, inventarier samt lager från Töreboda 
och Gullspångs kommuner till det bokförda värdet. Eventuell nyinvestering budgeteras och bokförs 
i Mariestads investeringsbudget och kapitalkostnaden bokförs i Mariestads kommuns driftbudget för 
respektive kommun. 
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§ 6 Försäkring  

Det åligger värdkommunen att tillse att personal och egendom vid tekniska nämnden hålls försäkrad 
samt att tekniska nämndens verksamhet omfattas av ansvarsförsäkring. Egendom ska försäkras till 
fullvärdesbelopp.  Försäkring avseende fast egendom ansvarar respektive kommun för. 
 

§ 7 Arkiv  

Efter 2008-01-01 är värdkommunen arkivansvarig för alla handlingar och dokument i tekniska 
nämndens vård.  

Arkivansvar för handlingar från tiden före 2008-01-01 kvarligger hos respektive medlemskommun. 
Tekniska nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.  

Om samverkansavtalet upphör att gälla ska handling som hör till viss kommun överlåtas utan 
kostnad till respektive medlemskommun. Handling som inte hör till viss kommun ska kvarstanna i 
värdkommunens vård. Medlemskommun ska emellertid ha obegränsad tillgång till sådan handling.  

Om medlemskommun så begär ska värdkommunen tillhandahålla en kopia av handlingen. Kostnad 
som uppstår för att framställa kopia ska betalas av den kommun som begär kopian.  
 

§ 8 Ekonomi och finansiering av nämndens verksamhet  

 

Driftbudget 

De olika verksamheterna budgeteras efter de enskilda förutsättningarna, det vill säga vilket uppdrag 
respektive samverkanskommun givit tekniska nämnden. Budgeten ska avgränsas tydligt mellan 
kommunerna och mellan de olika verksamheterna. 
 

Investeringsbudget  

Respektive kommun beslutar om investeringsbudget avseende fasta anläggningstillgångar. Avseende 
lösa anläggningstillgångar (maskiner, fordon) beslutar tekniska nämnden om budget och 
investeringarna bokförs därefter i Mariestads kommun. Mariestad kommun är även huvudman vid 
leasing. Kapitalkostnad respektive leasingkostnad redovisas i Mariestads kommuns driftbudget för 
respektive kommun. Kapitalkostnaden kommer att finnas med som underlag vid prissättning av 
maskiner och fordon. 
 

Attesträtt 

Teknisk personal som ansvarar för investeringar i fasta anläggningar ska erhålla en speciell 
delegations- och attesträtt av Töreboda respektive Gullspångs kommun då det avser två juridiska 
personer. Personal anställd av Mariestads kommun kan ta beslut om/attestera en investering som 
kommer att bli en anläggningstillgång ägd av Töreboda eller Gullspångs kommun. 
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Tekniska nämndens ekonomi- och verksamhetsplanering följer värdkommunens regler. Samråd 
avseende budget och tidplan ska enligt kommunallagen 9 kap 26 § ske med de samverkande 
kommunerna. Detta samråd sker inom ramen för MTG-styrgrupp.  

Värdkommunen ska, efter rekommendation från MTG-styrgrupp, fastställa drift- och 
investeringsbudgeten för Tekniska nämnden. Värdkommunen ska kommunicera förslaget till 
budgetramar med de övriga två kommunerna senast den 1 maj årligen. 
 

§ 9 Taxor 

Differentierade taxor skall tillämpas. Respektive samverkanskommun beslutar om gällande taxor 
inför verksamhetsåret vilka skall anpassas till kostnaderna inom respektive taxekollektiv. Det åligger 
kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om taxor.  
 

§ 10 Medelsförvaltning och kostnadsredovisning 

Värdkommunen förvaltar den gemensamma nämndens medel och svarar för att erforderlig revision 
sker. Övriga medlemskommuner har rätt till löpande insyn i redovisningen.  

Tekniska nämnden ska till respektive fullmäktige i medlemskommunerna kvartalsvis rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Töreboda och Gullspångs kommuner kommer fyra gånger per år att överföra kommunala 
skattemedel till Mariestad. Det ska ske mot faktura en gång per kvartal, den 15: e i kvartalens andra 
månad. De skattemedel som överförs är de budgeterade medel respektive kommun avsatt för 
teknisk verksamhet. Förutsättningen för de beloppen är att uppdragen inte förändras. För att 
kontinuerligt kontrollera ekonomin mot uppdragen ska tekniska nämnden till respektive fullmäktige 
i medlemskommunerna kvartalsvis vid de tillfällen som kommunerna bestämmer, rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  

Om någon av kommunerna blir tvungna att justera detta belopp måste även uppdraget justeras och 
tvärtom. Vid årets slut kommer resultatet att regleras mot respektive medlemskommun. 
 

§ 11 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 

Tekniska nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Mariestads kommun ska utse sju 
ledamöter och sju ersättare. Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. 
Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och tre ersättare. 
 

§ 12 Ordförandeskap  

För tekniska nämnden ska det finnas en ordförande, en vice ordförande samt en andra vice 

ordförande bland ledamöterna. Dessa ska utgöra nämndens presidium.  
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Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande, vice ordförande respektive andra 
vice ordförande. Dessa ska väljas för samma tid som valet till ledamot avser.  

Ordförandeskapet ska rotera mellan medlemskommunerna enligt följande: 

- Mandatperioden 2015-2018 nominerades nämndens ordförande av Gullspångs kommun. Vice 
respektive andra vice ordförande nominerades av Mariestads respektive Töreboda kommun. 
 

- Mandatperioden 2019-2022 ska nämndens ordförande nomineras av Mariestads kommun. Vice 
respektive andre vice ordförande ska nomineras av Töreboda respektive Gullspångs kommun. 

 

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda kommun. Vice 
respektive andre vice ordförande ska nomineras av Gullspångs respektive Mariestads kommun. 

Nämndens presidium har ingen formell funktion i ärendeberedningen inför nämndens 
sammanträden utöver vad som anges i kommunallagen. Ärenden till tekniska nämnden ska beredas i 
enlighet med beslut § 38/2012 i värdkommunens kommunfullmäktige. 
 

§ 13  Arbetsutskott  

Tekniska nämnden kan inrätta ett arbetsutskott. Väljer nämnden att inrätta ett arbetsutskott ska 
detta bestå fem ledamöter med fem ersättare. Av dessa ska Mariestads kommun välja två ledamöter 
och två ersättare, Töreboda kommun två ledamöter och två ersättare och Gullspångs kommun en 
ledamot och en ersättare. 

Arbetsutskottet svarar för att bereda nämndens ärenden samt lämna förslag till beslut. 
Arbetsutskottet beslutar själv hur ärendena ska beredas. 

Ledamöter och ersättare i utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 
tid som de har invalts i nämnden. Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande 

Om ordförande på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, 
får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
ordförandes uppgifter. 

Ersättarna i arbetsutskottet har endast närvarorätt då de tjänstgör. 

Arbetsutskottets protokoll bör justeras inom sju dagar efter sammanträdet. 
 

§ 14 Mandatperiod 

Mandatperioden för tekniska nämnden ska vara fyra år räknat från 1 januari året efter det att 
allmänna val till fullmäktige hållits i riket. 
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§ 15 Närvarorätt vid nämndens sammanträden  

Tekniska nämnden beslutar om närvarorätt för tjänstemän, förtroendevalda utanför nämndens 
verksamhetsområde och huruvida nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. 
 

§ 16 Reglemente  

Vid sidan av detta avtal finns ett reglemente som ska gälla för nämndens verksamhet. Reglementet 
och ändringar i detta ska fastställas av kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner för att 
vara giltigt. 
 

§ 17 Anställda vid verksamhet teknik 

Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet för verksamhetschefen. Innan 
verksamhetschef tillsätts ska kommunstyrelsen i Mariestads kommun samråda med tekniska 
nämnden och den referensgrupp som avses i § 18. 

Verksamhetschefen äger rätt att inrätta och avveckla tjänster och personal inom sitt ansvarsområde. 
Om värdkommunen beslutat om generellt anställningsstopp i kommunen ska verksamhetschefens 
beslut föregås av samråd med kommunstyrelsen i värdkommunen.  

Verksamhetschefens personalansvar innebär att följa de riktlinjer och den policy som 
värdkommunens fullmäktige, eller på fullmäktiges uppdrag kommunstyrelsen, fastställer för samtliga 
kommunala tjänster. 
 

§ 18 Referensgrupp 

En referensgrupp bestående av kommuncheferna i medlemskommunerna ska finnas för att bereda 
frågor avseende resursfördelning, budgetdialog, prioritering m.m. 

 

§ 19 Lokaler 

Värdkommunen svarar för att ändamålsenliga lokaler upplåts för verksamhet teknik. 

 

§ 20 Omförhandling av avtalet 

Om förutsättningarna för att samarbeta enligt detta avtal avsevärt förändras får avtalet omförhandlas. 
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§ 21 Giltighet 

Detta avtal gäller tills vidare. Detta avtal ersätter tidigare ingånget avtal daterat 2008-01-01. 

Avtalet ska sägas upp senast 24 månader före utgången av en mandatperiod. 

Detta avtal gäller först sedan samtliga medlemskommuner godkänt avtalet. 
 

§ 22 Avveckling/utträde 

I det fall den gemensamma verksamheten avvecklas eller någon kommun begär utträde sker 
förhandling i särskild ordning om hur avvecklingskostnaderna ska fördelas. 

 

§ 23 Tvist  

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.  

 
 

För Mariestads kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
 

För Töreboda kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 

 

För Gullspångs kommun, 2018- 

 

____________________________________  ____________________________________ 

    

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunchef 
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Ärendenummer: 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för 
tekniska nämnden med anledning av organisatorisk 
överflyttning av kart- och mätenheten till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till revidering av tekniska nämndens reglemente. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till revidering av samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 

Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut. 

             

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 syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov uppstått av att 
flytta kart- och mätverksamheten.   
 
En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som kan 
uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen visar att 
kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 
planenheten där det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas från 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt 
förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  
 
En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun kräver ett godkännande från fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Som en konsekvens av att verksamhet flyttas från 
tekniska nämnden behöver även nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen beslutade 
då följande: 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-02-23 

Sida: 2(2) 
 

 

 
- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten från 

tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  
 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i samverkansavtalet 
om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- och mätverksamheten 
för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 2021-01-01. 
 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         
 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
 

Jämställdhetsanalys 
    Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
            

Underlag för beslut 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, revidering av 
samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med anledning av organisatorisk 
överflyttning av kart- och mätenheten till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 
 
Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden. 
 
Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden. 
 

Per-Olof Hermansson 
T.f. kommunchef 
  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 Dnr 2020-00425 106 

Revidering av samverkansavtal för den gemensamma 
planenheten med anledning av organisatorisk överflyttning av 
kart- och mätenheten  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtalet om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

 

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet revidering av 
samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning av 
organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten.  

 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 
organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten 
ingår i Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 
planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, d.v.s. översikts- och 
detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens 
inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef 
samt fyra planarkitekter.  

Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(3) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

inom verksamhet teknik, där syftet är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under 
den MTG-gemensamma planenheten där det finns starka kopplingar både i det 
dagliga och i det strategiska arbetet.  

Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen 
är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 
januari 2021.  

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen krävs även att samverkansavtalet om en 
gemensam planenhet revideras så att det även innefattar den kart- och 
mätverksamheten. 

 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.          

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 50/2021 
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Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
Revidering av samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning 
av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten 

Förslag till reviderat samverkansavtal gällande samverkan inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där kart- och mätenheten 
inkluderas 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 Dnr 2020-00425 106 

Revidering av samverkansavtal för den gemensamma 
planenheten med anledning av organisatorisk överflyttning av 
kart- och mätenheten  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat 
förslag till revidering av samverkansavtalet om gemensam planenhet inom 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  

  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om revidering av 
samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning av 
organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 
organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten 
ingår i Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 
planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, d.v.s. översikts- och 
detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens 
inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef 
samt fyra planarkitekter.  

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 är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
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Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under 
den MTG-gemensamma planenheten där det finns starka kopplingar både i det 
dagliga och i det strategiska arbetet.  

Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och 
organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas 
från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen 
är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 
januari 2021.  

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen krävs även att samverkansavtalet om en 
gemensam planenhet revideras så att det även innefattar den kart- och 
mätverksamheten. 

 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 

- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.          

 
Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
            

Beslutsunderlag 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
Revidering av samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning 
av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten 

Förslag till reviderat samverkansavtal gällande samverkan inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 
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Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där kart- och mätenheten 
inkluderas 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering av samverkansavtal för den gemensamma 
planenheten med anledning av organisatorisk 
överflyttning av kart- och mätenheten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta upprättat förslag 
till revidering av samverkansavtalet om gemensam planenhet inom Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  
  

Bakgrund 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam organisation för 
arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten ingår i Mariestads 
kommuns förvaltningsorganisation. 
 
Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 
planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, d.v.s. översikts- och detaljplanering 
samt områdesbestämmelser.  
 
Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens inom 
sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef samt fyra 
planarkitekter.  
 
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 är att skapa en renodlad projektavdelning, har behov uppstått av att 
flytta kart- och mätverksamheten.   
 
En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som kan 
uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. Utredningen visar att 

kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under den MTG-gemensamma 
planenheten där det finns starka kopplingar både i det dagliga och i det strategiska 
arbetet.  
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Tekniske chefen föreslår därför att kart- och mätenheten flyttas och organisatoriskt 
placeras under planchefen. Detta innebär att verksamheten flyttas från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. Förändringen är fackligt 
förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  
 
En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun kräver ett godkännande från fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.  
 
Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen krävs även att samverkansavtalet om en gemensam 
planenhet revideras så att det även innefattar den kart- och mätverksamheten. 
 
Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 
 
- Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten från 

tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  
 

- Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i samverkansavtalet 
om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- och 
mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 2021-
01-01. 
 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.          
 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  

              
    

Underlag för beslut 
Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
Revidering av samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning 
av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten. 
 
Förslag till reviderat samverkansavtal gällande samverkan inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 
Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 
 
Skrivelse upprättad av tekniska chefen Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där kart- och mätenheten 
inkluderas 
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Per-Olof Hermansson 
T.f. kommunchef 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2020-12-10 
Dnr:  
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 Teknisk chef 
Michael Nordin 

MTG-styrgrupp 

 

Tjänsteskrivelse Nytt samverkansavtal om 
gemensam planenhet för MTG där Kart- och 
Mätningsverksamhet inkluderas 

Förslag till beslut 

1. MTG-styrgrupp föreslår respektive kommunfullmäktige att lyfta bort 
Kart- och Mätningsverksamheten från Tekniska nämndens reglemente 
från och 2021-01-01. 

2. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att göra erforderliga 
justeringar i samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för 
att även inkludera Kart- och Mätningsverksamheten för beslut i 
respektive kommunfullmäktige att börja gälla 2021-01-01. 

3. MTG-styrgrupp ger i uppdrag till kommuncheferna att ta fram ett 
underlag gällande omfördelning av budgetramar för 2021 för beslut i 
respektive kommunfullmäktige 

 

Bakgrund 

Kart- och Mätningsverksamheten har ingått i den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet. I samband med en organisationsförändring där 
tekniska nämnden vill stärka förmågan inom projektarbete genom att skapa en 
renodlad projektavdelning där projektledare och projektörer samlas uppstår 
behov om flytt av Kart- och Mätningsverksamheten till Kommunstyrelsen i 
Mariestad. 
I analysen om vilka möjliga samordningseffekter som kan uppnås kopplat till 
Kart- och Mätverksamheten har det blivit tydligt att denna bäst hör hemma 
tillsammans med den nu MTG-gemensamma Planenheten där starka kopplingar 
finns i såväl det dagliga som i det strategiska arbetet vilket gör att förslaget läggs 
att organisera in Kart- och Mätverksamheten under chefen för planenheten. 
För att legalisera organisationsförändringen behöver såväl tekniska nämndens 
reglemente som samverkansavtalet om gemensam planenhet justeras. 
Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och ekonomiskt att 
gälla från och med 1 januari 2021. 
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Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där Kart- och 
Mätningsverksamhet inkluderas. 
  
 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(1) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 Dnr 2021-00134 000 

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under 
beredning till kommunfullmäktige för godkännande. 

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, 2021-03-18, redovisning av medborgarförslag, skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Bilaga medborgarförslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-03-18 
Ärendenummer: 
KS 2021-00134 

 Sida:1(2) 

 Kommunstyrelsen 

Redovisning av medborgarförslag under beredning 
2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag 
under beredning till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
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. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag 
 
  

Britt-Marie Nilsson 
Kommunsekreterare 

 
 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-18 

Sida: 2(2) 
 

 

 





 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Dnr 2021-00128 812 

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.  
 
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. 
 
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. 
 
4. KS 2018-00621 
Motion bokning av gymnastiksalar. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 
Överlämnad till barn-, utbildning- och kulturnämnden för beredning. 
 
5. 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. 
 

6. KS 2019-00216 
Motion om Hbtq-certifiering. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-03-11 § 56 beslutat att överlämna 
motionen till HR-avdelningen för yttrande. 
 

7. KS 2019-00217 
Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-03-25 
Skickat till barn-, utbildning- och kulturnämnden 2020-10-30 
 

8. KS 2019-00468 
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. 
 

9. KS 2019-00469 
Motion klimatanpassad skolmat. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. 
Skickat till kostchefen. 
 

10. 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. 
 

11. KS 2019-00493 
Motion-Dressinparken "Mellan gungställning och multiarena" 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-11-15. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning. 
 

12. KS 2019-00533 
Motion obebodda hus och gårdar - en hållbar outnyttjad tillgång. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-12-16. 
 

13. KS 2020-00029 
Motion Gender Budgeting 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-01-27. Överlämnad till ekonomichefen. 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 3(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

14. KS 2020-00084 
Motion entré Göta Holme 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2020-03-06. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning. 
 

15. KS 2020-00228 
Motion om ekonomiutbildning för förtroendevalda 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-06-15. Överlämnad till ekonomichefen för 
beredning. 
 

16. KS 2020-00280 
Motion ”Gröna ambassadörer” 
Inlämnad av Monika Hall Fornander (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31. 
 
17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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.  
 

20. KS 2020-00284 
Motion kontoladdning av Västtrafiks kort 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-08-31 
 

21. KS 2020-00285 
Motion fri kollektivtrafik under sommarlovet till unga kommuninvånare  
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-08-31 
 
22. KS 2020-00359 
Motion hållbart skogsbruk. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-10-26 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 4(4) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

23. KS 2020-00388 
Motion cirkulär ekonomi. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-11-24 

24. KS 2020-00413 
Motion en attraktivare arbetsgivare. 
Inlämnad av Kristoffer Alexandersson (S) 2020-12-15. Överlämnad till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden 2021-01-12 
 
25. KS 2021-00037 
Motion kärl på samma sida så kallad Grön rutt 
Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2021-01-26 
 
26. KS 2021-00038 
Motion entreprenörskap. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2021-01-26 
 
27. KS 2021-00145 
Motion att stärka vår identitet 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) och Nour Beyed (L) 2021-03-29 
     

Bakgrund 
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.    

    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, redovisning av motioner under beredning 2021, 
skriven av Britt-Marie Nilsson 

Bilaga motioner under beredning 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 
 
 

 Tjänsteskrivelse 

 Datum: 2021-03-25 
Ärendenummer: 
KS 2021-00128 

 Sida:1(5) 

 Kommunstyrelsen 

Redovisning av motioner under beredning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning 
till kommunfullmäktige för godkännande.  
  

Bakgrund 

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.  

 
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. 

 
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. 
 
4. KS 2018-00621 
Motion bokning av gymnastiksalar. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-25 

Sida: 2(5) 
 

 

Överlämnad till barn-, utbildning- och kulturnämnden för 
beredning. 
 
5. 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. 

 
6. 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. 
 
7. KS 2019-00217 
Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-03-25 
Skickat till barn-, utbildning- och kulturnämnden 2020-10-
30 
 
8. KS 2019-00468 
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 kommunlednings- 
Kontoret. 
 
9. KS 2019-00469 
Motion klimatanpassad skolmat. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. 
Skickat till kostchefen. 
 
10. 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. 
 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-25 

Sida: 3(5) 
 

 

11. KS 2019-00493 
Motion-Dressinparken "Mellan gungställning och multiarena" 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-11-15. Överlämnad till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
12. KS 2019-00533 
Motion obebodda hus och gårdar - en hållbar outnyttjad tillgång. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-12-16. 
 
13. KS 2020-00029 
Motion Gender Budgeting 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-01-27. Överlämnad till 
ekonomichefen. 
 
14. KS 2020-00084 
Motion entré Göta Holme 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2020-03-06. Överlämnad till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
15. KS 2020-00228 
Motion om ekonomiutbildning för förtroendevalda 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-06-15. Överlämnad till 
ekonomichefen för beredning. 
 
16. KS 2020-00280 
Motion ”Gröna ambassadörer” 
Inlämnad av Monika Hall Fornander (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31. 
 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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.  

 
20. KS 2020-00284 
Motion kontoladdning av Västtrafiks kort 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-08-31 



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-25 

Sida: 4(5) 
 

 

 
21. KS 2020-00285 
Motion fri kollektivtrafik under sommarlovet till unga kommuninvånare  
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-08-31 
 
22. KS 2020-00359 
Motion hållbart skogsbruk. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-10-26 
 
23. KS 2020-00388 
Motion cirkulär ekonomi. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-11-24 
 
24. KS 2020-00413 
Motion en attraktivare arbetsgivare. 
Inlämnad av Kristoffer Alexandersson (S) 2020-12-15. Överlämnad till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden 2021-01-12 
 
25. KS 2021-00037 
Motion kärl på samma sida så kallad Grön rutt 
Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2021-01-26 
 
26. KS 2021-00038 
Motion entreprenörskap. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2021-01-26 
 
27. KS 2021-00145 
Motion att stärka vår identitet 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) och Nour Beyed (L) 2021-03-29 
      

Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Sammanfattande bedömning 
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.    
    

Underlag för beslut 
Motioner under beredning 
 
  



 

 Tjänsteskrivelse 

Datum: 2021-03-25 

Sida: 5(5) 
 

 

Britt-Marie Nilsson 
Kommunsekreterare 
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 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 Dnr 2020-00119 007 

Revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
funktionaliteten i system för intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avlämna svar till revisorerna enligt nedanstående 
beskrivning.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet 
revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionaliteten i 
system för intern kontroll. 

 

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

Bakgrund 
Revisionen har tillställt kommunstyrelsen en skrivelse med frågor om hur arbetet 
fortgår med det planerade arbetet med att utveckla uppsikt och internkontroll i 
kommunen. Detta med anledning av tidigare presenterad handlingsplan, med 
åtgärder som skulle verkställas av kommunchefen. Med anledning av att denne 
slutat önskar man en redogörelse för hur arbetet fortlöper och var i processen 
man nu befinner sig. 

Enligt de rapporter som undertecknad fått, har arbetet påbörjats. En arbetsgrupp 
är etablerad bestående av Kommunchef, Vård & Omsorgschef, Stabschef, 
Utvecklingsledare Barn, Ungdom & kultur samt ekonomicontroller. 

Uppdraget är att ta fram innehåll och underlag för en utbildning för politiker och 
tjänstemän att genomföras under 2021. 

Med anledning av att kommunchefen slutat och ersatts tillfälligt med en 50-60% 
tillförordnad, stabschefen har dessutom slutat och en ny har börjat den 1 mars, 
har arbetet med framtagande av utbildningsmaterialet avstannat liksom 
planeringen för genomförandet. Uppdraget är dock inte glömt utan finns med i 
åtgärdslistan att genomföras under 2021. 

Det bedöms för närvarande inte finnas några utökade risker för brister i 
internkontrollen och uppsiktsplikten med anledning av att utbildningsinsatserna 
inte har kunnat genomföras som planerat.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 52/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-04-07 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, fråga från kommunrevisionen angående uppföljning 
av intern kontroll  

Skrivelse, 2021-01-22, från revisionen gällande uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av intern kontroll 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 1(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 52 Dnr 2020-00119 007 

Revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
funktionaliteten i system för intern kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avlämna svar till revisorerna enligt 
nedanstående beskrivning.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, om revisionens skrivelse gällande 
revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionaliteten i 
system för intern kontroll.  

Bakgrund 
Revisionen har tillställt kommunstyrelsen en skrivelse med frågor om hur arbetet 
fortgår med det planerade arbetet med att utveckla uppsikt och internkontroll i 
kommunen. Detta med anledning av tidigare presenterad handlingsplan, med 
åtgärder som skulle verkställas av kommunchefen. Med anledning av att denne 
slutat önskar man en redogörelse för hur arbetet fortlöper och var i processen 
man nu befinner sig. 

Enligt de rapporter som undertecknad fått, har arbetet påbörjats. En arbetsgrupp 
är etablerad bestående av Kommunchef, Vård & Omsorgschef, Stabschef, 
Utvecklingsledare Barn, Ungdom & kultur samt ekonomicontroller. 

Uppdraget är att ta fram innehåll och underlag för en utbildning för politiker och 
tjänstemän att genomföras under 2021. 

Med anledning av att kommunchefen slutat och ersatts tillfälligt med en 50-60% 
tillförordnad, stabschefen har dessutom slutat och en ny har börjat den 1 mars, 
har arbetet med framtagande av utbildningsmaterialet avstannat liksom 
planeringen för genomförandet. Uppdraget är dock inte glömt utan finns med i 
åtgärdslistan att genomföras under 2021. 

Det bedöms för närvarande inte finnas några utökade risker för brister i 
internkontrollen och uppsiktsplikten med anledning av att utbildningsinsatserna 
inte har kunnat genomföras som planerat. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-10 

 

Sid 2(2) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, fråga från kommunrevisionen angående uppföljning 
av intern kontroll  

Skrivelse, 2021-01-22, från revisionen gällande uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av intern kontroll 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-03 

  Ärendenummer 
KS 2020-00119 

 

1/1 

Fråga från kommunrevisionen angående uppföljning av intern kontroll 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avlämna svar till revisorerna enligt 
nedanstående beskrivning. 
 
 
 
 
Bakgrund 
Revisionen har tillställt kommunstyrelsen en skrivelse med frågor om hur arbetet 
fortgår med det planerade arbetet med att utveckla uppsikt och internkontroll i 
kommunen. Detta med anledning av tidigare presenterad handlingsplan, med åtgärder 
som skulle verkställas av kommunchefen. Med anledning av att denne slutat önskar 
man en redogörelse för hur arbetet fortlöper och var i processen man nu befinner sig. 
 
Enligt de rapporter som undertecknad fått, har arbetet påbörjats. En arbetsgrupp är 
etablerad bestående av Kommunchef, Vård & Omsorgschef, Stabschef, 
Utvecklingsledare Barn, Ungdom & kultur samt ekonomicontroller. 
Uppdraget är att ta fram innehåll och underlag för en utbildning för politiker och 
tjänstemän att genomföras under 2021. 
 
Med anledning av att kommunchefen slutat och ersatts tillfälligt med en 50-60% 
tillförordnad, stabschefen har dessutom slutat och en ny har börjat den 1 mars, har 
arbetet med framtagande av utbildningsmaterialet avstannat liksom planeringen för 
genomförandet. Uppdraget är dock inte glömt utan finns med i åtgärdslistan att 
genomföras under 2021. 
 
Det bedöms för närvarande inte finnas några utökade risker för brister i 
internkontrollen och uppsiktsplikten med anledning av att utbildningsinsatserna inte 
har kunnat genomföras som planerat. 
 
  
 
 
Bilagor 
 
 
 
Per-Olof Hermansson 
T f kommunchef 






















































