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§ 165 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Björn Thodenius (M), Ann-Christin Erlandsson 
(S) justerar protokollet. 
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§ 166 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillägg av ärendet "genomlysning 
av relationen mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen" (KS 2021-
00408). 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 8(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 167 Dnr 49168 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) anmäler jäv under punkt 21. ansökan om 
investeringsbidrag avseende lekplatsen i Nunnestad från Nunnestads Byalag. 
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§ 168 Dnr 2022-00205341 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige i Gullspång att besluta om den  
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet  
”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Gullspångs kommun”  
daterad 2022-05-13. Förutom att nordvästra industriområdet Otterbäcken samt 
industriområdet Björnemossen i Hova tas bort i avvaktan på utredningsuppdrag, 
(ärendet etablering av industrimark). 
Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-
anläggningen i kommunen.  
Detta innebär att kommunens verksamhetsområde för VA framåt kommer att 
bestå av verksamhetsområden för de fyra olika vattentjänsterna: vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 

Behandling på sammanträdet 
Amanda Haglind, Va-chef, informerar om verksamhetsområde för den allmänna 
VA-anläggningen i Gullspångs kommun. 

 

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

Bakgrund 
Verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen inom Gullspångs 
kommun finns sedan tidigare fastställda av kommunfullmäktige: 

- Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken (1970) 

- Hova och Gårdsjö (1970) 

- Kärr i Gullspång (1971) 

- Askevik (2018) 

Verksamhetsområdet är avgörande på många sätt eftersom det bara är inom 
beslutat verksamhetsområde som vattentjänstlagens regler gäller. Samma sak 
gäller för VAtaxan. En av grundförutsättningarna för att en fastighetsägare ska vara 
skyldig att betala avgifter för en vattentjänst är att fastigheten är belägen inom  
verksamhetsområdet för tjänsten. 
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Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den  
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera  
vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller 
flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten 
fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) och det ska framgå av beslutet vilka 
fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster.  
 

Anledningen till uppdelning i fyra olika vattentjänster är att tydliggöra för såväl  
huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom  
området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för vilka 
vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för 
skyddet av människors hälsa och miljön. Inom det kommunala 
verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är fastighetsägarens och VA-
huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra reglerade enligt 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och Allmänna bestämmelser för 
användande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Gullspångs 
kommun (ABVA).  
 

För Gullspångs kommun saknas i stor utsträckning beslut om vilka vattentjänster  
specifikt som avses inom befintligt verksamhetsområde då det på den tiden  
verksamhetsområdena fastställdes bara skrevs ”vatten och avlopp” som ett  
samlingsbegrepp (i samtliga områden utom Askevik som tillkom 2018). I vissa fall 
är detta inget problem, men ibland kan den äldre benämningen ”avlopp” göra att 
det blir otydligt vilka vattentjänster som egentligen avses. Avloppsbegreppet  
förtydligades i vattentjänstlagen 2007. Juridiskt innebär det att de som tidigare  
omfattats av ett verksamhetsområde för avlopp har brukningsrätt för spillvatten 
och de båda dagvattentjänsterna Df och Dg. 
 

För att anpassa besluten om kommunens verksamhetsområde till rådande 
lagstiftning har en översyn nu gjorts på initiativ av VA-avdelningen. Översynens 
underlag ligger till grund för dokumentet "Verksamhetsområde för den allmänna 
VA-anläggningen i Gullspångs kommun 2022".  

Gränsen till verksamhetsområdet i Gårdsjö och Kärr, samt Skagersvik lämnas i  
princip oförändrade. Det är endast någon redaktionell justering som gjorts av  
gränsen i något fall (det innebär inte att någon fastighet tas bort) och 
vattentjänsterna som ingår som tydliggörs. 
 

Verksamhetsområdet i Askevik lämnas oförändrat. Vattentjänsterna är redan  
tydliggjorda där. 

För Gullspång, Hova och Otterbäcken kommer områdena som idag ingår i  
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verksamhetsområdet göra det fortsatt, men de tillkommande områdena där  
detaljplaner antagits eller där kommunen avser komplettera med industriområde 
på kommunal mark, läggs till och verksamhetsområdet utökas därmed. De 
områden som verksamhetsområdet utökas med är följande: 

- Industritomter vid Björnemossen, Hova (V, S, Df, Dg) 
- Mark i anslutning till förskolan Lysmasken, Gullspång (V, S, Df, Dg) 
- Villatomter vid Gallernäset ”Sjögläntan”, Otterbäcken. (V, S, Df, Dg) 
- Utökning av industriområde i nordvästra delen av Otterbäcken (V,S) 
 

Vår branschorganisation Svenskt vatten har kommit med ett nytt basförslag till 
VAtaxa. Vilka vattentjänster respektive verksamhetsområde innehåller kommer bli 
viktig indata i det kommande arbetet med att se över Gullspångs VA-
taxekonstruktion. 

Sammantaget innebär förslaget att kommunens verksamhetsområde för VA  
tydliggörs och kommer att bestå av verksamhetsområden för de fyra olika  
vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
 
Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet syftar till att juridiskt tydliggöra vilka vattentjänster VA-huvudmannen  
ansvarar för inom fastställt verksamhetsområde och vilka vattentjänster respektive  
fastighet i sin tur ska betala för. 
 

Bedömning ur miljömässig dimension 
VA-huvudmannen ansvarar för att inom fastställt verksamhetsområde för 
spillvatten (S) respektive dagvatten gata (Dg) och dagvatten fastighet (Df) 
tillgodose samhällets behov av allmänna vattentjänster genom att avleda och rena 
spillvatten, samt avleda dagvatten för att minimera negativ miljöpåverkan.  

 

Bedömning ur social dimension 
VA-huvudmannen ansvarar för att tillgodose samhällets behov av dricksvatten  
genom att producera och distribuera vatten som klarar Livsmedelsverkets 
uppställda normer till de fastigheter som ingår i fastställt verksamhetsområde för 
vatten (V). 

Beslutsunderlag 
KSAU § 103/22 

TN § 54/22 

Tnau § 59/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-12 
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Tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-05 av enhetschef Eva-Lena Beiron:  

”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Gullspångs kommun” 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Gullspångs kommun  

(2022) (Förslag) 

Huvudmannaområde för vatten och avlopp i Gullspångs, Skagersviks och  

Otterbäckens samhällen (1970 ) (Gällande)  

Huvudmannaområde för vatten och avlopp i Hova och Gårdsjö samhällen (1970)  

(Gällande)  

Huvudmannaområde för vatten och avlopp i Kärr med omgivning, Gullspång 
(1971)  

(Gällande) 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik, Gullspångs  

kommun (2018) (Gällande) 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 169 Dnr 2022-00206346 

Justering av avgifterna i VA-taxan Gullspång 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att  justera brukningsavgifterna (§§ 14-17) i 
kommunens VA-taxa från och med 2023-01-01 med + 3,0 procent. 

 

Behandling på sammanträdet 
Amanda Haglind, Va-chef, informerar om ärendet justering av avgifterna i VA-
taxan i Gullspång 2023. 

 

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

Bakgrund 
Under en längre tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att  
VA-kollektivet finansieras helt av taxans avgifter. Inför år 2022 tilldelades 9 000 tkr 
i investeringsmedel för reinvesteringar av VA-anläggningar, detta för att uppnå en  
förnyelsetakt per år i nivå med vad som anges i VA-planen. De ökade  
kapitalkostnaderna motsvarar ca 3 procent av dagens omsättning. För att  
verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som 
investeringsvolymerna genererar krävs en intäktsökning för verksamheten 
motsvarande ca 3 procent per år. 
 
I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga  
anläggningar och driftkostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör  
bedömningen att de sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i  
arbetssätt finansierar generella kostnadsökningar som till exempel för personal,  
material etc. varför ingen ytterligare intäktsökning krävs.  
 

VA-kollektivet i Gullspångs kommun har tidigare år gjort ett överskott, detta  
överskott ska upparbetas under en treårsperiod. Taxeutvecklingen är föreslagen  
utifrån principen att upparbeta överskottet samt hålla en jämn taxeutveckling 
under de kommande åren.  
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Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans  
brukningsavgifter med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen  
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en  
villaägare med ca 20 kronor per månad.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter  
intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. VA-taxan får inte vara högre än  
nödvändigt och är de lägre än nödvändigt får det följder på den kvalitet som  
levereras.  
 

Bedömning ur miljömässig dimension 
Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra  
vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 
 
Bedömning ur social dimension 
Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare  
kopplade till det kommunala VA-nätet, såväl företag som privatpersoner påverkas 
av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra 
vattentjänster i framtiden vilket är gynnsamt ur en social dimension. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 104/22 

TN § 60/22 

Tnau § 65/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-12 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2022-04-04, ”Justering av avgifterna i 
VAtaxan i Gullspång”.  

Förslag VA-taxa Gullspång fr.o.m. 1 januari 2023  

Gällande VA-Taxa Gullspång från 1 januari 2022 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2022-00219000 

Kommunfullmäktiges mål 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.  Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunfullmäktiges mål 2023 enligt 
nedan:  

Framtidsberättelsens portaltext  

Gullspång är en kommun där alla - barn, ungdomar, vuxna och äldre - utvecklar 
tilltro till sig själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i 
samhälls-, kultur-, förenings- och arbetsliv.   

1.Inflytande och ansvar 
Ledord: 
• möjligheternas kommun 
• tillgänglighet 
• samverkan 
• hållbart samhälle 
• barn och unga formar sina liv  
• bibehållen lust att lära och engagemang för omvärlden 
• värnar om de äldre 
•i  framkant för att utveckla en god äldreomsorg 
 

Kommunfullmäktiges mål 1 
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare 
och förtroendevalda.  
 
Kommunfullmäktiges mål 2 
Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt).  
 
Kommunfullmäktiges mål 3 
Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv 
med valmöjligheter. 
 
Kommunfullmäktiges mål 4 
Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap 
med andra, både i ordinärt boende och i särskilt boende.  
 
2. Samhälle och näringsliv 
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Ledord: 
• attraktiva, hållbara, natur- och sjönära boendemiljöer 
• företagsvänliga 
• attraktiva företagsmiljöer 
• ett av landets viktigaste energicentrum 
• hållbarhet 
 
Kommunfullmäktiges mål 5 
Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, 
rekreation och möten.  
 
Kommunfullmäktiges mål 6 
Gullspångs kommun – en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar. 

Kommunfullmäktiges mål 7 
Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 
kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens 
och kommunens utveckling. 
 
3. Kultur i alla former 
Ledord: 
• utveckling genom kultur 
•kulturen en mötesplats 
• stärkt gemensam självbild 
• kultur som en tillväxtfaktor  
• värdar för lärande 
 
Kommunfullmäktiges mål 8 
Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder 
kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt 
till ett rikt kulturutbud.  

4.Gullspångs kommun – värt ett besök 
Ledord: 
• vacker, välkomnande och välordnad miljö 
• hjälpsam anda 
• gott bemötande 
 
Kommunfullmäktiges mål 9 
Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att 
utveckla/öka besöksnäringen. 

5. Goda ambassadörer 
Ledord: 
• dialog med sina invånare och företagare 
• invånarna och företagarna är goda ambassadörer 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 17(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges mål 10 
Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, 
bemötande och service, de känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i 
och verkar på.  

6. Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 
Ledord: 
• hälsa och välbefinnande 
• Skaraborgs mest attraktiva arbetsgivare 
• ”spänst i stegen” 
• värdegrunden 
 
Kommunfullmäktiges mål 11 
Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare 

2.  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
Kommunfullmäktiges beslutar att kommunfullmäktiges mål omarbetas under 
kommande mandatperiod. 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges mål för år 2023 föreslås vara desamma som för år 2022. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 124/2022 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2023 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 18(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 171 Dnr 2022-00220042 

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats, 22,49 kr för år 2023. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om kommunala utdebiteringen 
(skattesatsen) 2023. 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommuns kommunala uppdebitering 2022 uppgår till 22,49 kr. 
Utdebiteringen föreslås vara oförändrad år 2023.  
Befolkningsunderlaget för 2023 beräknas på ett antagande om 5 190 invånare. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 125/2022 

Budget 2023-2025, förslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 19(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 172 Dnr 2021-00446042 

Budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudget 2023. 

Protokollsanteckning 
Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt (M) och Nour Beyed (L) deltar 
inte i beslutet. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om budget 2023. 

Eftersom det är valår i år behöver budgeten beslutas återigen. 
Förslag till  tidplan inför nya kommunfullmäktiges beslut den 28 november (redan 
befintliga sammanträden): 
- Ksau 14 september – budgetinformation, lägesrapport om eventuella förändrade 
förutsättningar 
- Ksau 12 oktober – budgetförslag 
- Kommunstyrelsen 2 november – budgetförslag 
- Kommunfullmäktige 28 november – beslut om budget 
 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Majoriteten har tagit fram ett förslag till driftbudget för år 2023. Driftbudgeten 
bygger på ett invånarantal på 5 190 invånare. 
 
Utgångspunkt för budget 2023 och plan 2024-2025 är den verksamhetsvolym och  
inriktning/uppdrag som beslutades av kommunfullmäktige avseende budget 2022. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 126/2022 

Majoritetens förslag till verksamhet och budget  2023 

Budget 2023-2025, förslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 20(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 173 Dnr 2022-00221041 

Budgetplan 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa preliminära budgetramar för åren 2024-
2025. 

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

Bakgrund 
Majoriteten har lämnat ett förslag till budgetplan för år 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
KS § 127/2022 

Budget 2023-2025, förslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 21(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 174 Dnr 2022-00222041 

Finansiella mål budgetåret 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till finansiella mål för budget 
2023. 

Finansiella mål budget 2023 
•  Årets resultat ska vara 0,7 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
•  Investeringarna ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 
•  Soliditeten ska årligen förbättras. 
 
Protokollsanteckning 
Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt (M) och Nour Beyed (L) deltar 
inte i beslutet. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om finansiella mål budgetåret 2023. 

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

Bakgrund 
Majoriteten har tagit fram ett förslag till finansiella mål för år 2023. 

Gullspångs kommun fattar årligen beslut om finansiella mål. De finansiella målen 
är enligt kommunens nuvarande styrprinciper följande: 

• Årets resultat ska vara 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
• Investeringarna ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 
• Amortering med 2 mnkr. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 
Förslag till finansiella mål budget 2023 
• Årets resultat ska vara 0,7 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
• Investeringarna ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 22(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 128/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-04, finansiella mål budget 2023, skriven av Anders 
Bernhall 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 23(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 175 Dnr 2022-00223041 

Investeringsbudget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen på totalt 6 mnkr. 
Varav 4 mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att 9,0 mnkr läggs till VA- kollektivet för 
investeringar. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehov för Vänerhamn utreds under 
planperioden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehov för industriområdena 
Otterbäcken och Hova utreds under planperioden. 

5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna att 
kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga att öka 
kommunens låneskuld, med upp till 30 miljoner kronor. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att godkänna 
tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2023 inom 4 mnkr. 

 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om investeringsbudget 2023 och 
föreslår att följande läggs till i beslutet " Kommunfullmäktige delegerar till 
kommunstyrelsen att godkänna att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att 
nyupplåna, det vill säga att öka kommunens låneskuld, med upp till 30 miljoner 
kronor." 

Carina Gullberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att delegera till 
kommunstyrelsen att godkänna tekniska nämndens förslag till prioriterad 
investeringslista 2023 inom 4 mnkr.  

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, med tillägg av 
eget tilläggsyrkande samt förslaget från Anders Bernhall.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 24(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bakgrund 
Majoriteten har lämnat ett förslag investeringsram för år 2023 (15 mnkr). 

Beslutsunderlag 
KSAU § 129/2022 

Budget 2023-2025, förslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 25(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 176 Dnr 2022-00224041 

Investeringsplan 2024-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsplan på 6 mnkr för åren 2023-
2026. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsplan till VA-kollektivet på 9 
mnkr för åren 2023-2026. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehov för Vänerhamn utreds under 
planperioden. 

4. Kommunfullmäktige besluta att investeringsbehov för industriområdena 
Otterbäcken och Hova utreds under planperioden. 

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

Bakgrund 
Majoriteten har lämnat ett förslag till investeringsplan för åren 2024-2027 (15 
mnkr). 

Beslutsunderlag 
KSAU § 130/2022 

Budget 2023-2025, förslag 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 26(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 177 Dnr 2022-00204040 

Fördelningsnyckel Ö9 ekonomisystem 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta fördelningsnyckel och samverksavtal Ö9 samt 
godkänna vidtagna åtgärder. De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående 
budgetprocessen för 2023. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, och Mats Öman, kommundirektör, informerar om 
ärendet fördelningsnyckel Ö9 ekonomisystem. 

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

Bakgrund 
Nio kommuner i Östra Skaraborg – Gullspång, Töreboda, Mariestad, Karlsborg, 
Tibro, Hjo, Skövde, Falköping och Tidaholm – har tillsammans upphandlat ett 
gemensamt ekonomisystem i syfte att bland annat öka kvaliteten i 
ekonomiprocesserna och att öka automatiseringen av ekonomihanteringen.  

Inom Ö9 finns följande viljeinriktning: 
Vi vill tillsammans i Östra Skaraborg skapa ett mer långsiktigt samarbete över 
kommungränserna för att få en starkare ekonomikompetens, bli mer 
resurseffektiva samt kunna driva utvecklings- och kvalitetsarbete gemensamt kring 
berörda frågor. Vid samverkan minskas sårbarheten för specialfunktioner och 
kompetens kan upprätthållas och utvecklas. 

Upphandlingen av ekonomisystem är nu genomförd och implementeringen av 
systemet kommer att inledas med start under hösten 2022. Driftsättningen 
kommer att genomföras i tre kluster där MTG-kommunerna ingår i det andra 
klustret. Detta innebär att systemet troligen kommer att driftsättas under senare 
delen av 2023.  

Skövde kommun kommer att ansvara för drift- och systemförvaltning av det 
gemensamma ekonomisystemet. Kommuncheferna inom Ö9 har diskuterat olika 
förslag till kostnadsfördelning och kommit överens om en fördelningsnyckel där 85 
% av kostnaderna fördelas i förhållande till invånarantal och 15 % fördelas lika per 
kommun (1/9), enligt tabellen nedan. 

   

  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 27(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

År 1 kommer Gullspångs kommuns kostnad preliminärt att uppgå till 644 000 
kronor. År 2-7 uppgår motsvarande kostnad till 461 000 kronor och år 8 till 349 
000 kronor. Att kostnaderna för år 1 är högre än nästkommande års kostnader 
beror på införandekostnader och integrationer som genomförs detta år. 
Kostnaderna för kommunens nuvarande ekonomisystem uppgår till 200 000 
kronor. 

De ökade kostnaderna får arbetas in i den pågående budgetprocessen inför 2023.  

När systemet driftsätts i MTG-kommunerna kommer ekonomiavdelningens 
nuvarande kostnad för server till MTG-IT att utgå (108 000 kronor), sannolikt från 
och med 2024. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 123/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-25, fördelningsnyckel Ö9 ekonomisystem skriven av 
ekonomichef Anders Bernhall  

Samverkansavtal Ö9 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Anders Bernhall 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 28(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 Dnr 2020-00413812 

Motion en attraktivare arbetsgivare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen  
och förklara uppdraget som fullgjort. Kostnaden på 80 tkr tas ur kommunstyrelsen 
till förfogande. För nyanställd personal får kostnaden tas inom barn-, utbildning- 
och kulturnämndens ram. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om motion en attraktivare arbetsgivare. 

 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2021 (KF 2021-01-31 § 11, dnr KS  
2020-00413) att ge barn-, utbildning- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram  
kostnadsförslag på klädselpaket för medarbetare i samråd mellan arbetsgivare och  
arbetstagarnas representanter i form utav förtroendevalda arbetsplatsombud och  
skyddsombud. 
 
På uppdrag av kommunfullmäktige har barn-, utbildning- och kulturnämnden tagit  
fram ett klädselpaket till tillsvidareanställd personal på förskolorna. Förslaget har  
samverkats och informerats på arbetsplatsträffar. Klädespaketet består av byxa,  
fleecetröja och jacka och kostar 2000 kr per person. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 113/2022 

BUK § 58/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-14, svar på motion attraktivare arbetsgivaren, skriven av 
Cecilia Sigfridsson Post 

KF § 11/2022 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 29(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 179 Dnr 2022-00217269 

Provtagning av massor inom del av fastigheten Otterbäcken 
22:2, carfluff 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att beställa 
provtagning av massor inom del av fastigheten Otterbäcken 22:2. 

Behandling på sammanträdet 
Ulrika Åberg, konsult, informerar om ärendet provtagning av massor inom del av 
fastigheten Otterbäcken 22:2, carfluff. 

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun har belastning i form av en miljöskuld inom en kommunal 
fastighet i Otterbäcken. Ca 900 kubikmeter förorenade massor av typen ”fluff” 
dumpades under 2015 på kommunen mark. Tidigare ägare av intilliggande 
fastighet, TNG Bruk AB, som bedöms ha varit ansvarig för mottagande av fluffen, 
finns inte längre att ställa till svars eftersom bolaget upplösts genom konkurs. 
Konkurs avslutad 2021-12-17. Inga statliga bidrag är aktuella för ärendet. 

Fluff är ett avfall som har dubbla ingångar i Avfallsförordning (2011:927), 19 10 
03* eller 19 10 04. Avfall med dubbla ingångar klassas som farligt avfall till dess att 
motsatsen har bevisats, och verksamhet miljö och bygg bedömer att den fluff som 
lagras på fastigheterna Otterbäcken 22:10 och Otterbäcken 22:2 är farligt avfall. 

Miljö- och byggnadsnämnden har, 2020-04-01, beslutat att förelägga Gullspångs 
kommun att utföra följande åtgärder: 

• Frakta bort fluff som lagras på fastigheterna Otterbäcken 22:2 och 22:10. 
Gullspångs kommun och verksamhet miljö och bygg har identifierat vid ett 
gemensamt besök 2020-01-10 att det lagras en fluff (avfallskod 19 10 03* enligt 
Avfallsförordning (2011:927)) på båda dessa fastigheter. 
• Lämna in uppgifter om transportör och mottagare av avfallet. 
Fluffet ligger i huvudsak på fastigheten 22:2. 

 

Fluff, eller SLF (Shredder Light Fraction) är den brännbara rest som inte kan 
återvinnas då metallskrot krossats och separerats i olika fraktioner för återvinning. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 30(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Fluffet består framför allt av tyg, gummi och plast och kommer oftast från 
bilindustrin. Fluff klassas som farligt avfall och resultat från tidigare provtagning 
visar på höga halter av bland annat koppar och zink. 

De höga halterna av metaller gör att fluffet är kostsamt att deponera och om det 
fraktas bort osorterat kan deponikostnaden uppgå till ca 2 miljoner kr. Om 
sortering av massorna görs på plats kan hanteringskostnaderna minska till ca 500 
000 kr. 

Utöver kostnader för hantering av fluff tillkommer eventuell sortering samt 
transport från Otterbäcken. Efter att fluffet fraktats från platsen krävs uppföljande 
provtagning och eventuella ytterligare saneringsåtgärder för att återställa 
området. 

Marken är detaljplanelagd för industriändamål, med syfte att avyttras, vilket inte 
går att genomföra på grund av den förorening som belastar marken. 

För att avgöra hur fluffet ska tas omhand och vilka möjligheter till sortering som 
finns krävs en provtagning och analys av massorna. 

Ekonomi 
En offert på provtagning och analys har tagits in från Structor Miljöteknik AB. 
Offerten anger att kostnad för provtagning, analys av prover samt en 
redovisning/utvärdering av resultatet i en skriftlig rapport med bedömning av 
föroreningssituation i mark samt bedömning av eventuellt åtgärdsbehov samt 
rekommendation för masshantering, uppgår till 79 200 kronor inklusive 
uppskattade analyskostnader. 

Utöver ovanstående kostnad tillkommer platsbesök samt granskning av resultat 
genom företaget A-återvinning, som har erfarenhet av omhändertagande av fluff. 
Deras kostnad uppskattas till ca 10 000 kr. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 114/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, provtagning av massor inom del av fastigheten 
Otterbäcken 22:2, carfluff, skriven av Mats Öman 

Karta över området 

Offert, provtagning av fyllnadsmassor inom del av fastigheten Otterbäcken 22:2, 
Structor Miljöteknik AB 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 31(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 180 Dnr 2019-00520252 

Expropriering av Otterbäcken 22:10  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att ansöka om 
tillstånd till expropriation av fastigheten Otterbäcken 22:10. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen vid beviljat 
tillstånd till expropriering lämna in en stämningsansökan till Mark- och 
miljödomstolen. 

Behandling på sammanträdet 
Ulrika Åberg, konsult, informerar om expropriering av Otterbäcken 22:10. 

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

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun sålde 2015 del av fastigheten Otterbäcken 22:2 till företaget 
TNG Bruk AB. Fastigheten avstyckades och har därefter beteckningen Otterbäcken 
22:10 

Företaget TNG bruk AB gick senare i konkurs. Konkursen avslutades 2021-12-17. 
Fastigheten Otterbäcken 22:10 saknade värde, på grund av en miljöskuld, och 
kunde därför inte säljas. Genom konkursens avslut upplöstes den juridiska 
personen (TNG Bruk AB) som står som fastighetsägare till Otterbäcken 22:10. När 
konkursen avslutades blev fastigheten abandonerad (herrelös) vilket gör att det 
saknas möjlighet att utkräva något ansvar. 

Eftersom TNG Bruk AB nu saknar förmåga att förvärva rättigheter eller åta sig 
skyldigheter kan bolaget inte heller föra talan vid domstol eller någon annan 
myndighet. Eftersom den juridiska personen inte existerar kan de inte sälja 
fastigheten. 

Det bedöms ligga i Gullspångs kommuns intresse att förvärva fastigheten då den är 
strategiskt placerad i ett område som är detaljplanelagt för industri, där 
kommunen äger all omkringliggande mark och där det funnits flera intressenter till 
marken. 

För att kommunen ska kunna ta fastigheten i anspråk kan expropriationslagen 
tillämpas. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 32(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Expropriation får ske för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark eller 
annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning 

Inom tätbebyggt område får expropriation bland annat ske om det med hänsyn till 
intresset av att främja ett planmässigt byggnadsskick eller av annan därmed 
jämförlig orsak är angeläget att kommunen får rådighet över marken eller 
utrymmet. 

Vid fastighetsbildningsförrättning som rör en fastighet som ägs av ett upplöst 
bolag eller en annan upplöst sammanslutning, får överförmyndarnämnden 
förordna god man.  

I frågor som rör expropriation ankommer på den gode mannen att bevaka den 
upplösta sammanslutningens intressen; huvudsakligen att motverka att 
fastigheten exproprieras till underpris. På liknande vis skall en god man vid 
fastighetsbildningsförrättning bevaka den upplösta sammanslutningens intressen. 

Ansökan om tillstånd till expropriering ska göras av kommunen.  

Fråga om tillstånd till expropriation prövas av regeringen. Regeringen kan dock 
överlämna till länsstyrelsen eller, när särskilda skäl föreligger, till annan myndighet 
att pröva fråga om tillstånd till expropriation, om ansökningen ej har bestritts eller 
ärendet från allmän och enskild synpunkt är av mindre vikt. 

Om en god man behöver förordnas skall regeringen eller den myndighet som 
prövar frågan om expropriation anmäla detta hos överförmyndaren 

Om ansökan om expropriering beviljas lämnar kommunen in en stämningsansökan 
till Mark- och miljödomstolen. Expropriationsmålet avgörs efter huvudförhandling. 
När samtliga frågor i saken slutgiltigt avgjorts och den exproprierande inom 
föreskriven tid betalat samtliga ersättningar är expropriationen fullbordad och 
rätten till tillträde inträder. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 115/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, expropriering av Otterbäcken 22:10 

Bilaga 1 karta expropriering 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 33(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 181 Dnr 2022-00210805 

Ansökan om bidrag till Gullspång-Töreboda FUB för år 2022 års 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspång-Töreboda FUB beviljas bidrag på 10 000 
kronor för fritidsaktiviteter tas ur konto föreningsbidrag. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ansökan om bidrag till 
Gullspång-Töreboda FUB för år 2022 verksamhet. 

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

Bakgrund 
Gullspång-Töreboda FUB ansöker om bidrag till föreningen och dess  
fritidsverksamhet Sångstrålarna och annan fritidsverksamhet för 2022. FUB driver  
även studiecirklar i samverkan med studieförbund. 
 
Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
FUB:s verksamhet riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning  
och deras anhöriga, kvinnor och män, barn och vuxna. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 110/2022 

VON § 36/2022 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om föreningsbidrag från Gullspång-Töreboda FUB för år 2022 

Verksamhetsberättelse för 2021 

Sångstrålarnas verksamhetsberättelse för 2021 

Resultat och balansräkning för 2021 

Revisionsberättelse 

Verksamhetsplan för 2022 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 34(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspång Töreboda FUB 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 35(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 182 Dnr 2022-00211700 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Färdplan -länsgemensam strategi för god 
och nära vård. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om färdplan-länsgemensam 
strategi för god och nära vård. 

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

Bakgrund 
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande  
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och  
omsorg. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för  
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka  
fram till 2030. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård gäller  
länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Strategin riktar sig till vård  
och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och sjukvård,  
skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden.  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos  
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes  
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål  
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
 
Färdplanen har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter  
har skickats in och under januari och februari 2022 har färdplanen bearbetats  
utifrån synpunkterna. Bland annat har målgruppen omformulerats sedan  
remissversionen för att minska risken för exkludering. Målgruppen är personer  
som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett  
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
 
Det Politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom förslaget till Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar respektive  

huvudman att besluta i enlighet med förslaget. Skaraborgs kommunalförbund  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 36(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Direktionsmöte har också ställt sig bakom förslaget och rekommenderar alla  
medlemskommuner att anta den föreslagna färdplanen. 
Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att Färdplanen - länsgemensam  
strategi för god och nära vård bör antas av Gullspångs kommun. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 111/2022 

VON § 39/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, färdplan- länsgemensam strategi för god och nära 
vård 

Förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

VON § 149/2021 

Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 § 7/2 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 37(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 Dnr 2022-00212770 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om hälso- och sjukvårdsavtal 
och tillhörande överenskommelser.  

 

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

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och  
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från  
både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR  
och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och  
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och  
självständigt liv för den enskilde. Den gemensamma politiska viljeinriktningen med  
Hälso- och sjukvårdsavtalet fokuserar på individens behov framför att söka skarpa  
gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i  
alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet har varit ute på remiss och en stor mängd synpunkter 
har inkommit från remissinstanserna.  
Det Politiska samrådsorganet (SRO) liksom Skaraborgs kommunalförbund 
Direktionsmöte har ställt sig bakom förslaget till det reviderade Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Skaraborgs kommunalförbund Direktionsmöte rekommenderar 
alla medlemskommuner att anta reviderat Hälso och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser. 
 

Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att det reviderade Hälso- och  
sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser bör antas av Gullspångs  
kommun. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 38(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 112/2022 

VON § 38/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser, skriven av Katarina Widell 

Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser  

VON § 130/2021  

Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 § 6/22 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 39(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 Dnr 2022-00187106 

IOP mellan Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats, 
Gullspångs kommun och Södra Råda Akademien avseende 
besöksverksamhet vid Södra Råda timmerkyrka 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ett 3-årigt Idéburet Offentligt Partnerskap 
(så kallat IOP) med Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats, Södra Råda 
Akademien och Gullspångs kommun som parter avseende främst 
besöksverksamhet kring Södra Råda timmerkyrka 2022-2024.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun för åren 2022-2024 bidrar 
med 50 000 kr/år som tas ur kommunstyrelsen till förfogande kommunen bidrar 
också med arbetstid. 

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

Behandling på sammanträdet 
Agatha Lahaise-de Jong, turismansvarig, informerar om IOP mellan 
Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats. 
 
Bo Hagström (C) yrkar på återremiss med motiveringen att en budget för 
kommande arbete och tidigare nedlagda kostnader och arbete ska redovisas. 
 
Nour Beyed (L) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med 
instämmande av Björn Thodenius (M) och Hanna Jansson (FI). 

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

Bakgrund 
De sista åren tecknade Insamlingsstiftelsen varje år ett samverkansavtal avseende 
besöksmålet Södra Råda gamla kyrka med Södra Råda Akademien i vilket parterna 
hade kommit överens om att Södra Råda Akademien skulle få 85 000 kr/år i bidrag 
i syfte att denna ideella förening skulle bedriva besöksverksamheten under 
turistsäsong och ge besökare möjligheten att följa kyrkans rekonstruktionsarbete 
under projektets gång. Parterna brukade komma överens om ett fortsatt 
samverkan ganska nära inpå kommande säsong med följd att det har påverkat 
långsiktig utveckling. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 40(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sedan 2021 står timmerkyrkan i Södra Råda återskapad under tak. Med detta 
avslutades även det mångåriga rekonstruktionsprojektet förra året i vilket flera 
aktörer har varit involverade och varav Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs universitet fortfarande har representanter i Insamlingsstiftelsens 
styrelse utöver Gullspångs kommun.  

Redan under längre tid har Insamlingsstiftelsen, Södra Råda Akademien och 
Gullspångs kommun konstaterat att det finns ett gemensamt behov av tydlighet 
kring ansvar och roller samt ett gemensamt behov av att få detta reglerat i en 
överenskommelse som varar minst 2-3 år. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap har 
vi 3 parter valt som koncept att jobba efter för att komma fram till en gemensam 
överenskommelse. En långsiktig samverkan betraktas som en förutsättning i syfte 
att lyckas med vidareutveckling av kyrkplatsen. 

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap är i vårt fall en överenskommelse mellan 3 
likvärdiga parter som vill samverka mot samma mål. Huvuddokumenten ska gälla i 
3 år, 2022-2024. Detaljer i bilagorna kan justeras år för år i dialog mellan parterna. 
Insamlingsstiftelsen ska vara en del av detta partnerskap eftersom 
Insamlingsstiftelsen är fastighetsägare. 

För IOP:ets innehåll hänvisas till bilagorna. Dialogen i syfte att komma fram till ett 
förslag till IOP har påbörjats hösten 2021 mellan en representant av de 3 
respektive parterna. Justeringar i dokumenten har gjorts efter att den ha varit 
uppe för diskussion i såväl  Södra Råda Akademiens och Insamlingsstiftelsens 
styrelsers möten.  

Bidraget har höjts med 10 000 kr jämfört med bidraget 85 000 kr i tidigare 
samverkansavtalen eftersom en del av förslaget innebär att Södra Råda 
Akademien tar över abonnemang, fakturahantering och betalning vad gäller el, 
bredband och telefoni, sophantering och slamtömning, kostnader som hittills 
betalades av Insamlingsstiftelsen. 

En ansökan hos Grevillis fond i slutet av 2021 av Insamlingsstiftelsen har gett ett 
positivt besked och utdelning på 100 000 kr år 2022.  

Med anledning av ovanstående är det bra att notera att  
- Insamlingsstiftelsen har för avsikt att skriva ett underlag till regionen om att få 
utvecklingsmedel för fortsatt platsutveckling 
- Insamlingsstiftelsen har tecknat en avsiktsförklaring avseende forskning och 
utvecklingsarbete med Institutionen för Kulturvård, Göteborg Universitet för 
perioden 2021-09-01 – 2024-08-31; 
Barnkonsekvensanalys 

I IOP:et står att ett av de gemensamma målen är att ’’Besöksmålet skall vara 
tillgängligt för alla. ’’Så strävar Södra Råda Akademien, vad gäller utveckling av 
timmerkyrkan efter att göra en modell av timmerkyrkan för barn. Även på 
evenemang brukar barnperspektivet finnas genom aktiviteter lämpliga för barn. 
(hänvisar till IOP:et, bilaga 2) 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 41(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspångs kommun strävar efter att med digitala lösningar inspirera till besök och 
förmedla kunskap och erbjuda en intressant upplevelse när besökarna är på plats. 
På plats med lösningar i besökarnas egna mobiler. Särskilt när kyrkan inte är 
öppen. I val av digitala lösningar ska tas hänsyn till olika ålderskategorier. (hänvisar 
till IOP:et, bilaga 2) 

Jämställdhetsanalys 
I IOP:et står att ett av de gemensamma målen är att ’’Besöksmålet skall vara 
tillgängligt för alla. Så finns information om besöksmålet på flera språk. Strävar 
Södra Råda Akademien, vad gäller utveckling av timmerkyrkan efter att göra en 
modell av timmerkyrkan för synskadade som de kan känna på. Finns det lösningar 
på plats så att funktionshindrade har tillgång till timmerkyrkan och en anvisad 
parkeringsplats för funktionshindrade i direkt anslutning till kyrkan. I val av 
marknadsföringskanaler tas jämställdhetsperspektiv med i beaktande.  

 

Sammanfattande bedömning 
Sedan 2021 står timmerkyrkan i Södra Råda helt återskapad under tak. Med detta 
avslutades även det mångåriga rekonstruktionsprojektet förra året i vilket flera 
aktörer har varit involverade.  

Av de involverade har Insamlingsstiftelsen, Södra Råda Akademien och Gullspångs 
kommun redan under längre tid konstaterat att det finns ett gemensamt behov av 
tydlighet kring ansvar och roller avseende besöksmålet Södra Råda gamla kyrkplats 
samt ett gemensamt behov av att få detta reglerat i en överenskommelse som 
varar minst 2-3 år. En långsiktig samverkan betraktas som en förutsättning i syfte 
att lyckas med vidareutveckling av kyrkplatsen.  

Turismansvarig har haft en dialog med representanter från Insamlingsstiftelsen 
respektive Södra Råda Akademin sedan i höstas i syfte att komma fram till ett 
Idéburet Offentligt Partnerskap som innebär en överenskommelse mellan i vårt fall 
3 likvärdiga parter som vill samverka mot samma mål. Justeringar i dokumenten 
har gjorts efter att den ha varit uppe för diskussion i såväl  Södra Råda Akademiens 
och Insamlingsstiftelsens styrelsemöten.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 109/2022 

- Arbetsdokument: Idéburet offentligt partnerskap mellan Insamlingsstiftelsen 
Södra Råda gamla kyrkplats, Gullspångs kommun och Södra Råda Akademien 
avseende Södra Råda gamla kyrkplats 2022-2024 

- Ansökan Grevillis Fond 2021 12 20 

- Besked utdelning Grevillis Fond 2022 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 42(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- Avsiktsförklaring avseende forskning och utvecklingsarbete mellan Institutionen 
för Kulturvård och Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats, 2021-09-01 – 
2024-08-31 

Beslutet ska skickas till 
Agatha Lahaise-de Jong 

Birgitta Eklöf 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 43(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 Dnr 2022-00189805 

Ansökan om investeringsbidrag avseende lekplatsen i Nunnestad 
från Nunnestads Byalag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Nunnestads byalag ett investeringsbidrag om 
11 000 kr för upprustning och underhåll av lekparken i Nunnestad.  

På grund av jäv deltar inte Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) i handläggning i 
detta ärende.  

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

Bakgrund 
Nunnestad´s byalag har skött om och har utrustat lekparken i området Nunnestad i 
ca 30 år på ideell basis och med egna medel (medlemsavgifter och övriga intäkter 
från evenemang). Under pandemin har intäkterna från bl.a. spelmansstämman 
Nunnestadfesten uteblivit. 
Lekparken är åter i behov av underhåll och investering av lekställning, gungor, 
grillplatsbänkar mm.  
 
Beräknad kostnad är 37 900 kr. Byalaget har avsatt egna medel för upprustningen 
men ansöker ur kommunens investeringsmedel för föreningar 11 000 kr. 
Ny utrustning bidrar till en säkrare lekplats och minskar kostnaderna för löpande 
underhåll. Investeringen bidrar också till lekutrustning för barn med 
funktionsvariation. 
De sökta medlen ligger inom ramen för vad investeringsbidrag för föreningar syftar 
till. 
 
Nunnestads lekpark är en välbesökt lekpark även för barnfamiljer som inte är 
bosatta i området och byalaget arrangerar olika sammankomster under året som 
är välbesökta. 
Därmed förslås att kommunstyrelsen beviljar sökta medel för upprustning och 
underhåll av lekparken Nunnestad. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 107/2022 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 44(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-25, investeringsbidrag för föreningen Nunnestads 
byalag, skriven av Annika Bengtzing 

Ansökan om investeringsbidrag från Nunnestads byalag 

Beslutet ska skickas till 
Annika Bengtzing 

Nunnestads byalag 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 45(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 186 Dnr 2022-00188 

Annonsering av fullmäktigemöten i lokaltidningen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att annonseringen av fullmäktiges sammanträden 
ska kvarstå i den lokala ortstidningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se över hur vi 
kommunicerar våra kommunfullmäktigesammanträden på bästa sätt.  

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om annonsering av fullmäktigemöten i 
lokaltidningen. 

Bo Hagström (C) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att vi fortsätter annonseringen tills vidare och ger 
kommunchefen uppdraget att se över hur vi kommunicerar våra 
kommunfullmäktigesammanträden, med instämmande av Carina Gullberg (S).  

  

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

Bakgrund 
Med införandet av den nya kommunallagen, Kommunallag 2017:725, som träde i 
kraft 2018, togs kravet på annons i ortstidning bort. Det är bara krav att tillkännage 
kommunfullmäktigemöten på den digitala anslagstavlan. 

 

Tillkännagivandet av sammanträden i KF regleras i kap 5 §§ 13-14  

Hur sammanträdena tillkännages 
5 kap 13 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 
fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 
sammanträden ska tillkännages på kommunens eller regionens anslagstavla minst 
en vecka före sammanträdesdagen. Lag (2019:835). 

5 kap 14 § Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt 
13 §, ska uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen 
närmast före sammanträdesdagen. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 46(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige tog beslut 2019-11-25 § 175 om att fortsätta annonseringen i 
Mariestads-Tidningen. Sedan beslutet togs har kostnaden för annonseringen 
nästan fördubblats. Från en kostnad på cirka 12tkr till cirka 23tkr per år. Budgeten 
för Kommunfullmäktige är ansträngd och en åtgärd för detta skulle kunna vara att 
sluta annonsera Kommunfullmäktiges sammanträden i Mariestads-Tidningen. 

Ekonomi 
Förvaltningens bedömning är att beslutet kommer innebära en besparing om 
23tkr/år. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet bedöms inte påverka barn eller ungdomar. 

Jämställdhetsanalys 
Beslutet bedöms inte få konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Sammanfattande bedömning 
I kommunallagen har kravet om annonsering av fullmäktiges sammanträden i den 
lokala ortstidningen tagits bort. Gullspångs kommun har trotts detta beslutat att 
fortsätta annonseringen i Mariestads-Tidningen, till en kostnad om cirka 23tkr/år. I 
besparingssyfte är förvaltningens förslag att avsluta denna annonsering och följa 
kommunallagen som enbart ställer krav på annonsering via den digitala 
anslagstavlan. Då kommunen är aktiv på sociala medier kan annonsering med 
fördel ske via dessa plattformar som ett komplement till den digitala anslagstavlan 
och på så vis nå ut med informationen den vägen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 116/2022 

Tjänsteskrivelse – avsluta annonsering av fullmäktigemöten i lokaltidningen, 
skriven av Sara Hultman 2022-04-13 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Sara Hultman 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 47(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 Dnr 2022-00182003 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 7 med 
anledning av Lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente: § 7 i reglementet ska ha följande lydelse: Miljö- och 
byggnadsnämnden ska svara för Mariestads kommuns uppgifter enligt 
Alkohollagen (2010:1622), Lagen om tobak och liknande produkter  

(2018:2088), Lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. Detta uppdrag som nämnden utför åt Mariestads 
kommun ska särredovisas i nämndens ekonomiska redovisning. 

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

Bakgrund 
Till följd av en växande marknad av tobaksfria nikotinprodukter där  
marknadsföringen och produktutformningen i hög grad riktar sig till yngre, har  
Regeringen i SOU-2021:22 tagit fram underlag till en ny lag. Lag (2022:000) om  
tobaksfria nikotinprodukter (LTN) riktar sig främst mot de snusliknande produkter  
kallade ”all white” som i dagsläget inte omfattas av Lag (2018:2088) om tobak och  
liknande produkter (LTLP). 
 

Enligt LTN ska kommunerna ta emot försäljningsanmälan med 
egenkontrollprogram (EKP) och anmälan om ändrade uppgifter. Kommunerna ska 
även bedriva tillsyn av fysiska försäljningsställen över förpackningars märkning, 
produktkrav och marknadsföring enligt LTN. Kommunerna tilldelas även en rad 
befogenheter att införa sanktioner mot handlare som exempelvis förelägganden 
eller förbud. 
 

För att detta ska kunna genomföras operativt behöver Miljö- och  
Byggnadsnämndens tillsynsmyndighet för alkohol och tobak. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 117/2022 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 48(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

MBN § 60/2022 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-05 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 49(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 Dnr 2022-00165059 

Ställningstagande till vikingaskeppet Ylva 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge sitt medgivande till föreningens begäran om att 
föreningen Galejholmens båtförening får sälja vikingaskeppet Ylva. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om ställningstagande till vikingaskeppet 
Ylva. 

 

Carina Gullberg (S) yrkar avvakta med att lämna medgivande om försäljning 
efterhör först med Galejholmens båtförening om kontakter tagits med lokala 
företagare, föreningar etc. om intresse finns att köpa Vikingaskeppet Ylva med 
instämmande av Hans-Göran Larsson (RV).   

Bo Hagström (C) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
instämmande av Björn Thodenius (M). 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Bo Hagströms (C) yrkande till beslut varvid omröstning sker genom 
handuppräckning. 

Omröstningsresultat 
Bo Hagström (C), Björn Thodenius (M), Ann-Christin Erlandsson (S), Victor 
Albertsson Tidestedt (M), Nour Beyed (L) och Hanna Jansson (L) röstar för 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Jan Hassel (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Lennart Ardemo (SD), Hans-
Göran Larsson (RV), Carina Gullberg (S) röstar för Carina Gullbergs yrkande. 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag.  

 

Bakgrund 
Galejholmens båtförening (fd Mariannes vänner) äger vikingaskeppet Ylva som 
byggdes 1997 i Otterbäcken på Ambergs båtbyggeri, genom ett 
arbetsmarknadsprojekt. I köpekontraktet som är daterat 25 mars 1998 anges att 
för avyttrande av vikingaskeppet fordras kommunens medgivande. Nu har 
föreningen beslutat att försöka sälja skeppet och önskar ett medgivande från 
kommunen. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 50(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 118/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-20 medgivande att föreningen Galejhomens båtförening 
får sälja vikingaskeppet Ylva, skriven av Mats Öman 

Brev från Galejholmens båtförening 

Beslutet ska skickas till 
Galejholmens båtförening 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 51(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 189 Dnr 2022-00183042 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning 2021 och 
beviljande av ansvarsfrihet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg för verksamhetsåret 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
årsredovisning 2021 och beviljande av ansvarsfrihet. 

 

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

Bakgrund 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) består av sju 
kommuner. I RÖS medlemskommuner bor strax över 123 000 invånare på en 
landyta av ca 3 100 km2. 

Förbundsdirektör har tillsammans med stf. förbundsdirektör, räddningschefen, 
avdelningschefer och HR-partner, samt med stöd av ekonom Sandra Svarén, 
utarbetat årsbokslut för verksamhetsåret 2021. 

Resultatet för året visar på ett överskott 4 625 tkr. Värdepappersförändringen 
visar ett positivt resultat på 5 250 tkr, vilket innebär att balanskravsresultatet ger 
ett underskott på - 625 tkr. Årsbokslutet godkändes vid direktionens sammanträde 
2022-02-25 D § 1. 

 

Revisorerna inom kommunalförbundet gör följande bedömning: 
Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 52(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till 
övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 
Balanskravsresultatet är negativt och behöver återställas inom tre år för att 
fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi i balans.  

Revisorerna kan inte till fullo bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är 
förenliga med fastställda mål då ett antal mål saknas i återrapporteringen samt att 
ett antal mål behöver tydliggöras och konkretiseras för att en bättre bedömning av 
måluppfyllelsen ska kunna göras.  

Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har förbättrats men är fortsatt 
inte är tillräcklig. Förbundsdirektionen har beslutat om en internkontrollplan inför 
2021. Det saknas dock en tillhörande riskanalys och sammanfattande uppföljning 
för år 2021. Synpunkt kvarstår från 2020.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
detta organ beviljas ansvarsfrihet.  

Revisorerna tillstyrker att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Skaraborgs årsredovisning för 2021 godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 119/2022 

Protokoll 2022-04-11 D § 1, RÖS 

Årsredovisning 2021 för RÖS 

PM god ekonomisk hushållning 2021 

PM årsredovisning RÖS 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Uttalande från förvaltningsledningen RÖS, revision 2021 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 53(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 190 Dnr 2022-00145007 

Revisionsrapport över årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen från revisionsrapporten 2021 
utan vidare kommentarer då det inte identifierats några väsentliga felaktigheter. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om revisionsrapport över årsredovisning 
2021. 

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

Bakgrund 
Enligt kommunallagen 12 kap ska kommunens revisorer bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som kommunfullmäktige har beslutat. 
Tillika ska revisorerna pröva om räkenskaperna är rättvisande.  

I skrivelsen från revisionen så har kommunstyrelsen möjlighet att yttra sig före den 
20 juni, 2022 och väljer att göra detta genom denna skrivelse.  
 
Ekonomi 
Ej aktuellt  
 
Tidplan 
Ej aktuellt 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 
 
Jämställdhetsanalys 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
KSAU § 121/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-10, svar på kommunrevisionens granskning av 
årsredovisningen för 2021, skriven av Mats Öman 

Skrivelse från revisionen om yttrande  

Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning Gullspångs kommun 2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 54(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Revisionen 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 55(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 Dnr 2022-00017020 

T.f. kommunchef under ordinarie kommunchefs semester 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om att utse verksamhetschef vård och 
omsorg, Katarina Widell, till t.f. kommunchef under perioden 4 juli till och med 7 
augusti.  

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om t.f. kommundirektör under ordinarie 
kommundirektörs semester. 

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen är den instans som utser kommunchef och bör ha kännedom 
om när annan person träder in som tf kommunchef när ordinarie har semester 
under en längre period.  

Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut att när ordinarie kommunchef inte är i 
tjänst skall i första verksamhetschef för vård och omsorg, Katarina Widell träda in 
som tf kommunchef.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt  

Jämställdhetsanalys 
Ej aktuellt  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-14, t.f. kommunchef när ordinarie kommunchef har 
semester 2022, skriven av Mats Öman 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Katarina Widell 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 56(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 192 Dnr 2022-00010000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om några av de frågor som Skaraborgs 
Kommunalförbund arbetar med: 

- Nära vård  
- Kinnekullebanan 
- Kompentensförsörjningsplanen när fordonsindustrin ändras 
- Infrastrukturfrågor 
 

Bakgrund 
Information från Skaraborgs Kommunalförbund finns med som en punkt på 
dagordningen.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 57(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 193 Dnr 2022-00009 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Ann-Christin Erlandsson (S) informerar om att hon varit på Vänerhamns 
bolagsstämma. 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) informerar om tekniska nämndens 
sammanträde bland annat behandlades tertial 1 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 58(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Dnr 2022-00008000 

Information från kommunchefen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommundirektör, informerar om:  

- Utskick/inbjudan har gjorts för slutseminarie Bioenergiprojektet den 20 juni.  

- Kompletteringar har gjorts och skickats in till Kammarkollegiet – svar någon gång 
aug-sept.  

- Sjukfrånvaron inom organisationen fortsätter att sjunka – just nu 7,16 % och är 
den lägsta siffran sedan augusti, 2021.  

- En samverkansmodell mellan VISA och BUK  har påbörjats då det måste finnas en 
rektor kopplad till utbildningsdelen på VISA. 

- Arbetet med att bygga Borgen i Hova fortskrider. En minnessten kommer att 
flyttas och placeras i borgens direkta närhet. Den extra kostnaden ryms inom 
budget som vi har för intrångsersättningen. Invigningen äger rum lördag 9 juli.  

- Kommunen hanterar Ukrainasituationen på ett mycket bra sätt. Avser bland 
annat förberedelser, mottagning och inträde i förskola/skola (avser ca 30 barn i 
olika åldrar). 

- Mäklare har anlitats för försäljning av tomter i Sjögläntan Otterbäcken.  

- Under hösten kommer det inledas en process med att ta fram en tidsplan och hur 
vi kan uppdatera våra styrprinciper – framtidsberättelsen – värdegrunder då dessa 
styrande dokument har gått ur tiden. Vi kommer även börja titta på KF´s mål 
(förslag mandat period med start 1/1-24----). 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 59(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 195 Dnr 2022-00002002 

Delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 60(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 196 Dnr 2022-00001000 

Delgivningar 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Årsmötesprotokoll  2022-05-05 från Vänerns vattenvårdsförbund  

b) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-17 

c) Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2022-05-17 

d) Avtalsnämnd protokoll 2022-03-14 

e) Avtalsnämnd protokoll 2022-04-27 

f) Folkhälsorådet protokoll 2022-05-12 

g) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2022-05-17 

h) Avfall och återvinnings direktionsmöte protokoll 2022-05-23 

i) Tekniska nämnden protokoll 2022-05-24 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 61(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 197 Dnr 2017-00177872 

Delgivning: Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 
protokoll 2022-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2022-04-25  

b) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2022-05-16 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-06-01 

 

Sid 62(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 198 Dnr 2022-00172379 

Delgivning: Yttrande samråd gällande ny kraftledning mellan 
Fägremo vindkraftspark och Tjos transformatorstation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-11 § 
105 nedan:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge nedanstående yttrande: 

För passagen av Göta kanal bör ett fotomontage tas fram för att se hur passagen 
skulle påverka landskapsbilden och kulturmiljön. Stolparnas utformning behöver 
finnas med i fotomontaget för att se hur de kommer att påverka landskapsbilden 
och få en uppfattning om hur ledningen kommer att ses utifrån ett 
turistperspektiv. Passagen över Göta kanal måste hålla lämplig höjd över kanalen 
så att inte båttrafik på kanalen hindras.  

Ett antal fornlämningar är registrerade utmed alternativen för 
kraftledningsgatorna detta bör tas i stor beaktning och säkerställas att dessa inte 
kommer att påverkas av planerad byggnation. 

En mängd artobservationer finns dokumenterade utmed alternativen, varav även 
rödlistade arter. Naturvärden påverkas vid ledningens passage över Hovåan. Det 
bör tas fram förslag till kompensationsåtgärder där man ser att naturen kommer 
att påverkas kraftigt. Man får också ta hänsyn till att en del av åtgärderna som sker 
kommer att vara av godo för vissa typer av växer och insekter som är i behov av 
åkerholmar och ledningsgator med ung vegetation.  

Miljö- och byggnadsnämnden vill veta varför ett alternativ inte tagits fram med en 
sydlig passage utmed de kraftledningsgatorna söder om Älgarås. 

För övrigt förespråkas jordförlagd kabel.  

 

Bakgrund 
Ansökan avser en ny 145 kV ledning mellan planerad vindpark i Fägremo och 
Ellevios transformatorstation vid Tjos. Ledningens sträckning är planerad att gå 
genom delar av Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommuner, Västra Götalands 
län, se Figur 1. Behov av ny 145 kV ledning har uppstått i samband med att 
Rabbalshede Kraft AB utvecklar en vindpark i Fägremo, Töreboda kommun. 
Vindparken planeras omfatta tio vindkraftverk med planerad effekt upp till 100 
MW. Ellevio planerar att ansluta vindparken med ny 145 kV ledning till regionnätet 
via befintlig transformatorstation i Tjos. Ny ledning planeras med en sträcka om ca 
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20 km. Syftet med ny 145 kV ledning är att ansluta den planerade vindkraftparken i 
Fägremo till regionnätet och därmed även leverera förnybar energi ut på elnätet. 

Innan en MKB upprättas ska verksamhetsutövaren hålla samråd enligt 6 kap. 
miljöbalken med länsstyrelse, tillsynsmyndighet samt de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda. I samrådsförfarandet ges de som är berörda möjlighet att påverka 
projektet. Samrådet omfattar sedan 1 januari 2018 två typer av samråd, ett 
inledande så kallat undersökningssamråd som i vissa fall följs av ett så kallat 
avgränsningssamråd. 

Bedömning  
Ellevio har tagit fram tre basalternativ skilda från varandra med 3 mindre ändrings 
alternativ. Det finns två alternativ för av passage över Götakanal och två alternativ 
för ingång till ställverk i Lyrestad. I alternativen finns en mängd olika typer av 
områdesskydd samt tekniska och estetiska faktorer att ta ställning till samt det 
totala intrånget i naturen. 

Det totala intrånget i naturen övervägs i de olika alternativen och skiljer sig åt. Som 
exempel när man följer en tidigare ledningsgata så minskar man det totala 
intrånget genom att endast behöva utöka ledningsgatan åt ett håll. 

Ellevio förespråkar alternativ 1, 1a och 1b. Trots en längre sträckning så följer man 
tidigare ledningsgata längst sträcka i detta alternativ. Alternativ 1 passerar Göta 
kanal något norr om alternativ 1a och kommer därför att passera kanalen längre 
ifrån slussen vid Riksberg Godhögen och de skyddsvärda träden i området. 

Vid val av alternativ 1 kommer inverkan på Gullspångs kommun vara litet. Miljö- 
och byggnadsnämnden vill också veta varför ett alternativ inte tagits fram med en 
sydlig passage utmed de kraftledningsgatorna söder om Älgarås. 

Kulturmiljö kommer att påverkas i alla alternativen och bör begränsas i hög 
utsträckning genom smidiga passager och framförallt vid Götakanal behöver ett 
fotomontage tas fram för ledningsgatan så att man kan se hur det skulle påverka 
landskapsbilden vid tilltänkt plats. Utmed ledningsalternativen påträffas en mängd 
fornlämningar. Under byggnation av kraftledningsgatan ska stor hänsyn tas till 
detta för att undvika påverkan på dessa lämningar. 

Utifrån översiktsplanen i Töreboda och Gullspång så är denna planering av godo 
sett till energiförsörjnings (se MB kap 3 §8) men ej optimal utifrån natur och 
kulturmiljö som. Frågan är om behovet av en ny kraftledning har minskat utifrån 
att vindkraften inte bygger ut i samma utsträckning som tidigare. 

 

Ärendets handläggning 
Kommunstyrelseförvaltningarna i Gullspång och Töreboda kommuner har begärt 
ett yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden i ärendet. Yttrande har tagits fram 
av miljöinspektör Jonas Wester. I handläggningen har även miljöutredare Håkan 
Magnusson deltagit. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 105/2022 

Yttrande, 2022-04-29, samråd gällande ny kraftledning mellan Fägremo 
vindkraftspark och Tjos transformatorstation, skriven av Jonas Wester 

Samrådsunderlag från Ellevio "Ny 145 kV ledning mellan Fägremo Vindkraftpark i 
Töreboda kommun och Tjos i Mariestads kommun, Västra Götalands län" 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 199 Dnr 2021-00438000 

Delgivning: Gullspångs kommuns svar i utvärdering av 
kommunernas klimatlöften 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-11 § 
106 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara Klimat 2030:s utvärdering av 
Kommunernas klimatlöften i enlighet med upprättat förslag. 

Bakgrund 
Gullspångs kommun har anslutit sig till Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, 
som är en kraftsamling organiserad av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
i Västra Götaland. Klimat 2030 har sedan 2021 drivit en satsning kallad 
Kommunernas Klimatlöften. Gullspångs kommun har deltagit i detta sedan start 
och har för 2022 antagit fem klimatlöften. 

Klimat 2030 genomför nu en utvärdering av satsningen och har ombett de 
deltagande kommunerna att besvara en kortare utvärdering. För Gullspångs 
räkning har miljöstrateg Hanna Jansson tagit fram ett förslag på svar till 
utvärderingen. Klimat 2030 efterfrågar att svaren ska vara politiskt förankrade 
varför beslutet nu överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 106/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-14, Gullspångs kommuns svar i utvärdering av 
kommunernas klimatlöften, skriven av Hanna Jansson 

Enkätsvar Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 200 Dnr 2021-00408000 

Genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och 
Kooperativet Laxen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påminna om uppdraget nedan som 
kommunstyrelsen gav förvaltningen (KS § 316/2021): 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen 
för perioden från 2021-01-01 fram till idag. Vi vill ha redovisat vilka gällande avtal 
som finns och funnits mellan parterna, vilka uppdrag eller beställningar som gjorts 
och av vem samt hur dessa har utförts, vilka ekonomiska transaktioner som skett 
mellan parterna samt vilka interna konton i kommunen som debiterats eller 
krediterats. Syftet är inte att granska kooperativets agerande utan att utreda och 
redovisa hur kommunen agerat. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde påminner Björn Thodenius (M) om att ärendet 
"Genomlysning av relationen mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen" 
behöver behandlas.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


