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Datum: onsdagen den 6 maj 2020 kl 13:00-15:45 Paragrafer §§ 116-148 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Jan Hassel                                            Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande, via 
Skype 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Anja  Nyström (S)  
Ann-Christin Erlandsson (S) 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 
Maria Smedberg (V) 
Stig Svensson (SD) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 
tjänstgörande ersättare 
Eric Mellberg (M), tjänstgörande ersättare, via 
Skype 
 
 

 

Ersättare Kjell Lindholm (C), via Skype 
Hanna Jansson (FI), via Skype 

 

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 119-
121 
Awaz Karim, verksamhetschef skola- och 
kultur, § § 119-122 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, § 123-
131 
Camilla Thure, säkerhetssamordnare, § 131 
Elin Asp, stabschef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 2020-05-06 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 116 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 117 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 118 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av: 

- Information lunch till gymnasielever 

- Information om Covid-19 
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§ 119 Dnr 2020-00172 326 

Lunch för gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om erbjudandet om varm skollunch till 
gymnasieelever som studerar på annan ort, men bor i Gullspångs kommun. 
Erbjudandet träder i kraft från och med vecka 20.  

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, verksamhetschef skola och kultur, informerar om att kommunen från 
och med vecka 20 erbjuder varm skollunch till gymnasielever som studerar på 
annan ort, men bor i Gullspångs Kommun.  

Bakgrund 
Från och med vecka 20 erbjuder kommunen varm skollunch till gymnasielever som 
studerar på annan ort, men bor i Gullspångs Kommun. 

Eleverna kan lägga in sin beställning via E-tjänst på Gullspångs kommuns hemsida 
från vecka 20, då den ska beställas veckan innan. https://e-
tjanster.gullspang.se/oversikt/overview/217 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 9(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 120 Dnr 53047  

Information om Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade gällande Covid-19.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om att det finns allmän sprittspridning i samtliga 
kommuner och att kommunen därför vidtagit åtgärder för att begränsa 
smittspridningen genom att anpassa verksamheter utifrån myndigheternas 
rekommendationer samt sprida information till allmänheten hur alla kan bidra till 
att minska smittspridningen. 

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om att korttidsboendet 
Björkskär är tomt för närvarande för att kunna ta emot färdigbehandlade patienter 
som haft covid-19.  

Fortsatt arbete pågår för att fylla på med lagren av skyddsutrustning. 

Personal inom vård- och omsorgsverksamheten med "förkylningssymtom" som 
inte hade stannat hemma innan Covid-19 fanns, kan efter överenskommelse med 
närmaste chef ta ett egentest för att utesluta Covid-19 och därmed eventuellt 
snabbare återgå i arbete. Egentestning ska genomföras när det är personalbrist 
och när personalen varit sjuk men är på bättringsvägen. Närmaste chef beslutar 
om egentest ska genomföras. Svaret på testet skickas direkt till berörd person som 
i sin tur meddelar svaret till sin chef. 

 

Awaz Karim, verksamhetschef skola och kultur, informerar om att förskolan har 
märkt att det inte är så många barn som är förkylda och snuviga längre vilket är 
positivt.  

Bakgrund 
Information om Coronaviruset tas upp som en extra punkt på dagens 
sammanträde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 121 Dnr 2020-00072 042 

Budgetuppföljning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana vård- och omsorgsnämnden, barn-, 
utbildning och kulturnämnden och kommunstyrelsen att fortsätta det 
gemensamma arbetet för att nå budget i balans. 

 

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, Katarina Widell, vård- och omsorgschef och Awaz Karim, 
verksamhetschef skola och kultur, verksamhetsansvariga informerar om 
budgetuppföljning 2020 för sina respektive verksamheter. 

 

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

Bakgrund 
Ekonomikontoret har tagit fram budgetuppföljning fram till mars 2020. 

Prognos efter mars månads utgång indikerar en negativ budgetavvikelse 
uppgående till -11,6 mnkr. Detta är en försämring med 2,4 mnkr jämfört med 
föregående månad då prognosen indikerade en budgetavvikelse på -9,2 mnkr. 
Detta innebär ett negativt resultat uppgående till -8,4 mnkr vid årets slut om inte 
ytterligare åtgärder vidtas. Utvecklingen av statsbidrag till följd av 
Coronapandemin är svåra att överblicka för närvarande.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 64/2020 

Månadsuppföljning mars månad 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Mikael Fransson 

Katarina Widell 

Awaz Karim 

Anders Bernhall 
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§ 122 Dnr 2020-00132 612 

Utökning av IM samt uppstart av gymnasieprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om att utreda utökning av IM med IMA, IMV, IMYRK, 
samt ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till uppstart av 
nationellt gymnasieprogram för läsåret 2021- och 2022. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige beslutar att för läsåret 2020-2021 fortsätta 
språkintroduktion och ge möjlighet till individuellt alternativ, placerad vid 
Gallernäsets skola. 

 

Reservation 

Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Maria Smedberg (V) och Eric 
Mellberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn Thodenius (M) 
förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, verksamhetschef skola och kultur, informerar utökning av IM samt 
uppstart av gymnasieprogram. 

Björn Thodenius (M) yrkar att i beslutspunkt 2 stryks "placerad vid Gallernäsets 
skola". 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i Barn-, utbildning och kulturnämnden 2010-03-19 § 37. 

 

Huvudanledningen till förslaget ligger i att det inte är kostnadseffektivt att enbart 
driva ett program (IMS) det skulle vara marginella extra kostnader att införa det 
fyra ytterligare ovanstående programmen. Samtidigt som det skulle kunna göra en 
omedelbar besparing för kommunen på 1-2 miljoner kronor med 10-15 ytterligare 
elever i verksamheten. 
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Man kan också se efter utvärderingen att Ett stort antal elever har med hjälp av 
god vägledning gått vidare till nationella program, på tex Vadsbo i Mariestad och 
Praktiska gymnasiet i Skövde, några har gått vidare till yrkesutbildningar på 
gymnasial nivå på tex Kanalskolan I Töreboda. Detta visar att det finns god 
anledning att fortsätta, och utöka verksamheten i vår egen kommun. 

 

Utredning av de nationella programmen som nämnts nedan skulle på sikt kanske 
kunna göra ännu större besparingar dock med uppstartskostnader. Vi har årligen 
25-30 elever som söker dessa 4 nationella programmen. Med placering i Hova 
skulle skolan dessutom kunna attrahera elever från andra närliggande kommunen 
samt från kommunens HVB hem. 

 

På ett par års sikt skulle vi i Gullspångskommun kanske kunna ha en gymnasieskola 
med totalt 75-100 elever (inräknat samtliga ovan nämnda program och samtliga 
tre årskurser) vilket skulle innebära en minskad utgift i form av IKE på 10-13 
miljoner kronor. 

För att driva motsvarande verksamhet behövs 4 praktiska lärare samt 5 ytterligare 
lärare samt elevhälsa. Kostnad inklusive en rektor ca: 10 x 750 000kr en 
nettobesparing på ca 2-6 miljoner kronor årligen i BUK nämndens budget.  

 

Introduktionsprogrammen (kod IM) 

Under de två åren vi haft IMS (introduktionsprogrammet språkintroduktion) har vi 
haft ett antal svenskfödda elever som hade haft behov av att gå IMA (se 
programinformation här nedan): 

 

Individuellt alternativ (kod IMA) 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till 
ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora 
kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt 
inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller 
delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis 
motivationsinsatser eller praktik. 

 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i 
gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (6 kap. 6 § 
gymnasieförordningen). 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 13(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dessutom kommer vi att ha ett återkommande behov av de andra två 
introduktionsprogrammen om Gullspångs kommun väljer att starta nationella 
gymnasieprogram, se information om dessa två introduktionsprogrammen här 
nedan: 

Programinriktat val (kod IMV) 

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett 
visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella 
programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara 
både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Den 1 juli 2019 ersatte Programinriktat val, Introduktionsprogrammen, 
Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val 
erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska 
som andraspråk, engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska 
som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.  

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. 
Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den 
utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får 
beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp 
elever. 

 

Yrkesintroduktion (kod IMYRK) 

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet 
till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till 
ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från 
grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i 
gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. 

 

NATIONELLA PROGRAM 

I Gullspångs kommun är elevernas intresse för yrkesprogram väldigt stort och 
under de senaste 4 åren har det varit ett konstant stort intresse för nedanstående 
program: 

Barn- och fritidsprogrammet (kod BF): 

• i snitt har mellan 2-6 behöriga elever sökt varje läsår.  

• Till detta program har det sällan funnits sökbara IMV eller IMYRK-
platser i Skaraborg men inför detta läsår fanns det sökbart IMV och då sökte 2 
obehöriga elever och blev antagna till sådan plats. 
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Fordons- och transportprogrammet (kod FT): 

• i snitt har 4 behöriga elever sökt varje läsår.  

• Till detta program har det inte funnits sökbara IMV eller IMYRK-
platser i Skaraborg så inga elever har blivit antagna till sådana platser. I snitt har 
det varit mellan 2-4 obehöriga elever som sökt till Fordons- och 
transportprogrammet. 

 

Vård- och omsorgsprogrammet (kod VO): 

• i snitt har mellan 5-8 behöriga elever sökt varje läsår.  

• Även till detta program har det inte funnits sökbara alternativ för 
obehöriga elever på närmare håll än Praktiska i Skövde. I snitt har det varit mellan 
2-5 obehöriga elever som sökt till det Vård- och omsorgsprogrammet. 

Utöver det behörigt sökande så har 7-13 av våra elever årligen tagits emot på 
dessa program med avsaknad av något betyg i ett kärnämne. 

 

Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 

Beslutet rör i mycket hög grad ungdomar i kommunen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 67/2020 

Buk § 37/2020 

Tjänsteskrivelse skriven av Rektor, Bo Östenius 

Utvärdering IM 200310 

Beslutet ska skickas till 
Awaz Karim 

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2020-00050 047 

Ansökan om statsbidrag för Mötesplats Gullspång och TIA-MTG- 
tillsammans gör vi skillnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inlämnad ansökan gällande att bedriva 
"mötesplats för nyanlända och tidiga insatser för asylsökande". Projektet är ett 
samarbete inom MTG och med stöd av Länsstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inlämnad ansökan "Tillsammans gör vi 
skillnad MTG" med start 2021 där Töreboda kommun är projektägare. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor informerar om mötesplats Gullspång 
och TIA-MTG-tillsammans gör vi skillnad. 

 

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

Bakgrund 
VISA bedriver mötesplatsen sedan tidigare för att stödja nyanlända i deras 
etablering. Sedan augusti 2019 bedrivs även tidiga insatser för asylsökande. 

Under året har vi sett ett behov av att samarbete mer inom MTG inom dessa 
områden. Det blir lättare att erbjuda fler aktiviteter och jobba mer utåtriktat. 

Från Gullspångs kommun ansöker vi om att få förlänga projektet året ut. 
Tillsammans inom MTG ansöker vi hos Länsstyrelsen att få driva projektet 
gemensamt under 2021. Projektet. 

Projektet syfte är en bättre och snabbare etablering i samhället och arbetslivet. 
Genom detta ska projektet motverka ohälsa på grund av isolering. 

Vi vet att i de fall individer beviljas uppehållstillstånd så har stegförflyttning från 
undervisning i TIA till SFI påskyndats radikalt, vilket förkortat det som benämns 
etableringstiden och således haft stor påverkan för att komma i arbete och 
utbildning. 

Barnkonsekvensanalys 

När hela familjer får kunskap om det svenska samhället och lära sig det svenska 
språket hjälper det barnen både i skolan och på fritiden 
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Jämställdhetsanalys 

Verksamheterna vänder sig både till män och kvinnor. I arbetet vill vi särskilt 
uppmärksamma kvinnorna som lätt kan hamna på undantag om inte vi är 
vaksamma. 

  

Sammanfattande bedömning 

Både nyanlända och asylsökande är utsatt grupper som behöver stor stöttning för 
att komma in i det svenska samhället. Kan vi förkorta vägen gör vi en stor insats för 
alla inblandade. Gruppen asylsökande har inte samma möjlighet till inkludering 
som övriga samhällsgrupper, vilket skapar ohälsa och vara resursslöseri under 
asyltiden. Tidiga insatser ka minska och förhindra en högarbetsbelastning på våra 
myndigheter samtidigt som aktivering också bidrar till större acceptans bland 
lokalbefolkningen. Arbetet är angeläget och bör få fortsätt. Projekten bekostas 
med medel från Länsstyrelsen.    

Beslutsunderlag 
KSAU § 74/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07, Mötesplats och tidiga insatser för asylsökande, TIAN, 
skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om statsbidrag Mötesplats Gullspång 

Ansökan om statsbidrag för TIA-MTG-tillsammans gör vi skillnad 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 124 Dnr 2020-00141 133 

Ansökan om statsbidrag för Mentorskap för nyanlända 3.0 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner inskickad ansökan om att bedriva Mentorsprojekt för 
nyanlända i samarbete med MTG under 2021.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor informerar om Mentorskap för 
nyanlända 3.0. 

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

Bakgrund 
Projektet syftar till att underlätta för nyanlända, i åldrarna 18-64 att få praktik som 
kan leda till arbete. Projektet som är ett MTG projekt finansieras med pengar från 
Länsstyrelsen § 37. 

Redan under projektets första två månader har över 30 personer kommit i 
sysselsättning. Projektet som har varit och är framgångsrikt har väckt stort intresse 
hos övriga kommuner i Skaraborg och det planeras nu får ett gemensam ESF 
ansökan i samarbetet med kommunalförbundet och samordningsförbundet 
Skaraborg. Vi driver ett projekt under 2020 och har ansökt om en förlängning 
under 2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
För barn betyder det mycket att deras föräldrar kommer i arbete. 

Jämställdhetsanalys 
Projektet eftersträvar en jämn könsfördelning och vänder sig till både män och 
kvinnor              

Sammanfattande bedömning 
Arbetssättet fungerar utmärkt och flera personer får sysselsättning. Projekten 
drivs med externa medel och skapar sysselsättning i Gullspångs kommun    

Beslutsunderlag 
KSAU § 75/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07, mentorskap 3.0, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om mentorskap för nyanlända 3.0 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 18(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 19(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 125 Dnr 2019-00499 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspång Ekonomiska 
Förening Allaktivitetshall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta att bevilja Gullspång Arena Ekonomisk förening ett 
investeringsbidrag på 100 000 kr för byggnation av allaktivitetshall, 50 000 kr tas ur 
2020 års föreningsbidrag och 50 000 kr tas ur kommunstyrelsens investeringsram.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om investeringsbidrag från 
Gullspångs Ekonomiska Förening Allaktivitetshallen. 

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att 50 000 kr tas ur 2020 års föreningsbidrag 
och 50 000 kr tas ur kommunstyrelsens investeringsram.  

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

Bakgrund 
Gullspångs Arena Ekonomisk förening har fått ett bidrag på 25 000 kr från 
Gullspångs kommun för att göra en förstudie kring byggandet av en 
allaktivitetshall i Gullspång.  

Det finns en vilja hos ett antal föreningar i Gullspångs kommun att bygga en 
allaktivitetshall då befintliga lokaler inte möter dagens och framtidens behov. 

Tänkt finansiering för byggnation av allaktivitetshall enligt nedan: 

-Allmänna arvsfonden, lokalstöd  

-Länsstyrelsen (Jordbruksverket), lokalstöd 

-Gullspångs kommun, investeringsstöd 

-Sponsring från lokala företag 

-Ideellt arbete från Gullspångs Arena ekonomisk föreningsmedlemmar 

 

Bedömning 
En allaktivitetshall i Gullspång skulle skapa stort värde för Gullspång som samhälle 
och för dess invånare. Ett investeringsbidrag från kommunen möjliggör 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 20(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

finansiering från andra parter och ger en positiv signal att kommunen ställer sig 
bakom projektet.  

 

Bidragets storlek gör att ansökan inte ryms inom regelverket för investeringsbidrag 
för föreningar. En enkel ansökan kan vara på max 50 tkr. Ansökan behöver därför 
behandlas i särskild ordning tillsammans med andra liknande ansökningar om 
investeringsbidrag 2020. Utrymmet för investeringsbidrag inom budget för 
föreningsbidrag är begränsat och beroende av den ansökningsomgång som sker 
under våren. Ett alternativ är att ta i anspråk andra medel men även där finns 
begränsningar.   

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet om en allaktivitetshall kan komma att ha en inverkan på tillgängligheten 
till idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen.  

Jämställdhetsanalys 
Föreningen främjar jämställdhet mellan män och kvinnor och beslutet kan komma 
att ha en inverkan på tillgängligheten till idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 200/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-10, ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs 
Arena ekonomisk förening för byggnation av allaktivitetshall, skriven av Elisabeth 
Olsson 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Arena ekonomisk förening 

 

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs Arena ekonomisk förening 

Mikael Fransson 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 21(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 126 Dnr 2020-00067 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Hova IF för byggnation av 
padelhall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 150 000 kr i totalt investeringsbidrag till 
Hova IF för byggandet av en padelhall, varav 50 000 kr tas ur investeringsstöd till 
föreningar, 50 000 kr tas ur kommunstyrelsens investeringsram samt 50 000 kr tas 
ur 2020 års föreningsbidrag. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om investeringsbidrag från 
Hova IF för byggnation av padelhall. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att; bevilja 150 000:- i totalt 
investeringsbidrag till Hova IF för byggandet av en padelhall, varav 50 000 kr tas ur 
investeringsstöd till föreningar, 50 000 kr tas ur kommunstyrelsens 
investeringsram samt 50 000 kr tas ur 2020 års föreningsbidrag. 

 

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

Bakgrund 
Hova IF vill bygga en padelhall vid sin anläggning Movallen i Hova. Genom sin 
satsning vill Hova IF: 

 

Öka attraktionskraften i en landsbygds ort genom nybyggnation, för att öka 
inflyttningen och få fler invånare att bi kvar. Skapa en positiv känsla av utveckling 
för ortens invånare. Ett försök att hjälpa till i rekryteringsarbetet av nya 
medarbetare för det lokala näringslivet. Skapa alternativ fritidssysselsättning 
främst under vinterhalvåret. Samtidigt ge möjlighet till uppstart av 
ungdomsverksamhet. Möjlighet till social samvaro över generationsgränserna. 
Vidga verksamheten i idrottsföreningen och öka klubbkänslan ytterligare. 

 

Barnkonsekvensanalys 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 22(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Den föreslagna verksamheten blir ett positivt tillskott för barn och ungdomar i alla 
åldrar. 

Jämställdhetsanalys 
Den föreslagna verksamheten riktar sig till alla åldrar; barn, ungdom, vuxen, 
pensionär. Flickor och pojkar. Kvinnor och män.   

       

Sammanfattande bedömning 
Verksamheten blir ett positivt tillskott i Gullspångs kommun.    

Beslutsunderlag 
KSAU § 69/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, ansökan om investeringsbidrag från Hova IF, skriven 
av Mikael Fransson 

Ansökningshandlingar från Hova IF 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Hova IF 

Mikael Fransson 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 23(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 127 Dnr 2019-00405 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Amnehärads 
hembygdsförening för handikappanpassning av hembygdsgården 
i Otterbäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun i dagsläget saknar ekonomiska 
förutsättningar för att kunna bevilja det sökta investeringsbidraget. Gullspångs 
kommun har valt att i första hand satsa på nyinvesteringar som riktar sig till barn- 
och ungdomar.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag från Amnehärads hembygdsförening för handikappanpassning 
av hembygdsgården i Otterbäcken. 

 

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

Bakgrund 
För att öka tillgängligheten av hembygdsgården vill Amnehärads 
hembygdsförening genomför en handikappanpassning av hembygdsgården. 

Barnkonsekvensanalys 

Det är positivt att alla barn kan bli inkluderade och få möjlighet att ta del av 
hembygdsföreningens hembygdsgård 

Jämställdhetsanalys 

Ökad tillgänglighet är alltid positivt för jämställdheten.              

Sammanfattande bedömning 

Gullspångs kommun saknar ekonomiska förutsättningar för att kunna bevilja det 
sökta investeringsbidraget. Gullspångs kommun har valt att i första hand satsa på 
nyinvesteringar som riktar sig till barn- och ungdomar. 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 70/2020 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 24(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, ansökan om investeringsbidrag från Amnehärads 
hembygdsförening för handikappanpassning av hembygdsgården i Otterbäcken, 
skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Amnehärads hembygdsförening 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Amnehärads hembygdsförening 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 25(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 128 Dnr 2020-00097 805 

Ansökan om investeringsbidrag  från Hova IF 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun saknar i dagsläget ekonomiska 
förutsättningar för att kunna bevilja det sökta investeringsbidraget. Gullspångs 
kommun har valt att i första hand satsa på nyinvesteringar som riktar sig till barn- 
och ungdomar. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag  från Hova IF. 

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

Bakgrund 
Hova IF har ansökt om investeringsmedel till inköp av en fyrhjuling. 

Fyrhjulingen ska användas till snöröjning, skötsel av gräs och grusplaner, underhåll 
av mountainbikebana och elljusspår. 

Barnkonsekvensanalys 
Värdeneutral 

Jämställdhetsanalys 
Värdeneutral              

Sammanfattande bedömning 
Gullspångs kommun saknar ekonomiska förutsättningar för att kunna bevilja det 
sökta investeringsbidraget. Gullspångs kommun har valt att i första hand satsa på 
nyinvesteringar som riktar sig till barn- och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
KSAU §71/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, ansökan om investeringsbidrag från Hov IF, skriven 
av Mikael Fransson 
Ansökan om investeringsmedel, Hova IF 

Beslutet ska skickas till 
Hova IF 

Mikael Fransson 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 26(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 129 Dnr 2020-00102 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF Gullmovallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun saknar i dagsläget ekonomiska 
förutsättningar för att kunna bevilja det sökta investeringsbidraget. Gullspångs 
kommun har valt att i första hand satsa på nyinvesteringar som riktar sig till barn- 
och ungdomar. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag från Gullspångs IF Gullmovallen. 

 

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

Bakgrund 
Gullspångs IF ansöker om investeringsmedel av fiber för att kunna utveckla sin 
anläggning vid Gullmovallen 

 

Barnkonsekvensanalys 
Positivt vid utbildning och kontakt med hemmen. 

 

Jämställdhetsanalys 
Ökad tillgänglighet av bredband främjar jämställdhet  

             

Sammanfattande bedömning 
Gullspångs kommun saknar ekonomiska förutsättningar för att kunna bevilja det 
sökta investeringsbidraget.     

Beslutsunderlag 
KSAU § 72/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF, 
skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsmedel, Gullspångs  IF 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 27(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs IF 

Mikael Fransson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 28(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 Dnr 2020-00121 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids Hembygdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun saknar i dagsläget ekonomiska 
förutsättningar för att kunna bevilja det sökta investeringsbidraget. Gullspångs 
kommun har valt att i första hand satsa på nyinvesteringar som riktar sig till barn- 
och ungdomar.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag  från Fagerlids Hembygdsförening. 

 

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

Bakgrund 
Fagerlids hembygdsförening har ansökt om investeringsbidrag för renovering av 
skorsten. 

Barnkonsekvensanalys 
Barn är en av flera målgrupper 

Jämställdhetsanalys 
Verksamheten vänder sig till både män och kvinnor i olika åldrar            

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 73/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08, ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids 
Hembygdsförening, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids Hembygdsförening 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Fagerlids Hembygdsförening 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 29(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 Dnr 2020-00151 805 

Investeringsbidrag under resterande del av år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun saknar i dagsläget ekonomiska 
förutsättningar för att kunna utbetala fler investeringsbidrag under resterande del 
av året 2020. 

 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2019-02-04 § 9 antagit riktlinjer för investeringsbidrag. 

 

Investeringsbidraget ska ses som ett komplement till kommunens årliga 
föreningsbidrag som föreningar kan ansöka om för investeringar i anläggningar och 
lokaler, inventarier samt utrustning. Alltså kostnader som inte är 
bidragsberättigade i det årliga föreningsbidraget.  

 

Summan pengar som kommunen avsätter för investeringsbidrag varierar från år till 
år. Detta då bidraget utgörs av de pengar som blir över från budgeten för det årliga 
föreningsbidraget efter att det har fördelats ut till föreningarna.  

 

På grund av kommunens i dagsläget ekonomiska situation finns inte möjligheter 
att utbetala fler investeringsbidrag under resterande del av år 2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 83/2020 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 30(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 132 Dnr 2019-00464 016 

Styrande dokument extraordinär händelse och höjd beredskap  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat styrdokument för extraordinära 
händelser och höjd beredskap.  

Behandling på sammanträdet 
Camilla Thure, säkerhetssamordnare, informerar om styrande dokument 
extraordinär händelse och höjd beredskap. 

 

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

Bakgrund 
Kommunen ska enligt Lag (3006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med beaktande av 
risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod ta fram ett styrdokument 
som ska innehålla kommunens övergripande mål och inriktning, styrning av 
arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund, övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 
ambitioner med kommunens geografiska områdesansvar och den planering 
avseende krisberedskap som kommunen ska ta fram eller uppdatera under 
mandatperioden. Därutöver ska kommunen ha en utbildnings- och övningsplan 
och en krisledningsplan. De skulle tidigare ingå i styrdokumentet men kan enligt nu 
gällande överenskommelse lägst beslutas av kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 76/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-06, styrdokument extraordinära händelser och höjd 
beredskap, skriven av Camilla Thure 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 31(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 133 Dnr 2020-00120 106 

Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i 
leadersamarbetet för programperioden 2021-2027 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta samarbeta kring lokalt ledd utveckling 
enligt leader-metoden under programperioden 2021-2027. 

 

 

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

Bakgrund 
Leader Nordvästra Skaraborg har 2020-03-23 lämnat en intresseförfrågan om 
fortsatt deltagande i leadersamarbetet. 

Inför pågående EU-programperiod 2014-2020 bestämde sig kommunerna i de 
tidigare leader-områdena Leader Västra Skaraborg (Essunga, Vara, Skara, Grästorp, 
Lidköping, Götene) och Leader Norra Skaraborg (Mariestad, Töreboda, Gullspång, 
Karlsborg) att samarbeta i den nya organisationen Leader Nordvästra Skaraborg. 

Kommunernas medfinansiering uppgår 2014-2020 till totalt cirka 19 miljoner kr 
som fördelats på 6 år och 10 kommuner (utifrån respektive kommuns 
befolkningsunderlag).  Leaderområdet tillgängliggör över 45 miljoner kr (inklusive 
denna medfinansiering) till allmännyttiga samverkansprojekt. Övriga medel 
finansieras av staten och EU:s landsbygds-, regional- och socialfond.  

Sedan bildandet har verksamheten stöttat över 75 lokala utvecklingsprojekt.  

För att starta arbetet med att ta fram en strategi för åren 2021-2027 önskar Leader 
veta om kommunen har fortsatt intresse av att ingå i Leader-arbetet.  

Troligen kommer kommunernas medfinansiering att ligga på samma nivå som 
föregående programperiod eller något lägre. För programperioden 2014-2020 
avsatte kommunen 114 007 kr/år (enligt beslut KF § 163/2015).  

Svar önskas senast 2020-05-31 på nedanstående frågor: 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Är kommunen intresserad av att fortsätta att samarbeta kring lokalt ledd 
utveckling enligt leader-metoden under 2021-2027? 

Vill kommunen fortsätta finansieringen till Lokal ledd utveckling genom leader-
metoden på samma grunder som idag, dvs avsätta i sin budget för en ny period 
som startar år 2021. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet kan komma att beröra barn och ungdomar beroende på vilka 
projektansökningar som beviljas. 

   

Jämställdhetsanalys 
Alla som uppfyller ansökningskriterierna har möjlighet att söka oavsett kön. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 77/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-07,Intresseförfrågan från Leader Nordvästra Skaraborg 
om fortsatt deltagande leadersamarbete, skriven av Britt-Marie Nilsson  

Intresseförfrågan från Leader Nordvästra Skaraborg om fortsatt deltagande 
leadersamarbete 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 33(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 Dnr 2020-00124  

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2019.  

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

Bakgrund 
Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska 
arbetsområde sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Gullspång, 
Mariestad, Töreboda, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 

 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning och 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 
årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsen förvaltning för 
verksamhetsåret 2019. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 34(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 78/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-02, ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg, skriven av Britt-Marie Nilsson  

Revisionsberättelse 2019 Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Revisionsrapport 2019 

Protokoll styrelsemöte 2020-02-14 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 35(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 Dnr 2020-00125 000 

Ansvarsfrihet för direktionen Skaraborgs kommunalförbund 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för Skaraborgs 
Kommunalförbund. 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund för verksamhetsåret 2019.  

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

Bakgrund 
De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda 
Skaraborgs Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika 
ideella föreningar; Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt 
Tillväxt Skaraborg.  

Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;  

- Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

- Verksamhetsstöd och intressebevakning 

- Projekt som till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 
tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd. 

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet 
Skaraborg under 2019. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till medlemskommunerna. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 36(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs 
Kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
Specifika och utvärderingsbara mål kopplade till god ekonomisk hushållning saknas 
emellertid (såväl finansiella som verksamhetsmässiga). 

Revisorerna tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet samt tillstyrker att årsredovisningen för 2019 godkänns.   

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 79/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-02, ansvarsfrihet för direktionen för Skaraborgs 
Kommunalförbund 2019, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2019 Skaraborgs Kommunalförbund 

Revisionsberättelse 2019 

Revisionsrapport 2019 

Sammanträdesprotokoll 2020-03-13 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 37(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 136 Dnr 2020-00098 000 

Ansvarsfrihet för direktionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2019. 

 

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

Bakgrund 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund 
medlemskommunerna är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och 
Gullspång.  

Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har upprättat 
årsredovisning för år 2019.  Direktionen har ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar även för att det finns tillräcklig intern kontroll.  
Årsbokslutet godkändes vid direktionens sammanträde 2020-03-05 D § 3.  

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Planerade investeringar 
har genomförts med vissa begränsningar i form av senareläggningar, vilket innebär 
lägre avskrivningar än planerat under 2019. God ekonomisk hushållning bedöms 
föreligga, då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten följs.  

Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott 
avseende den statliga ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1,7 
mnkr, positiv värdeutveckling 1,6 mnkr, senarelagda inköp av två släckbilar och en 
tankbil ger 0,4 mnkr i minskade avskrivningskostnader.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 38(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer att förbundets verksamhet har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och att den interna kontrollen är tillräcklig.  Årsredovisningen är i allt väsentligt 
rättvisande. Den är delvis upprättat enligt lag om kommunal bokföring, 
redovisning och god redovisningssed.  

 

Revisorerna gör följande noteringar: 

- Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att anpassning till ny lagstiftning ej 
skett i sin helhet avseende utformning av förvaltningsberättelsen. 

- Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på ekonomi i balans 
för år  2019, -1.1 mnkr. 

- Revisorerna kan inte bedöma om utfallet för verksamhetsmålen är förenliga med 
fastställda mål.  

- Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning över den samlade 
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

 

Granskningsresultatet framgår av granskningsrapporten. 

- Revisorerna rekommenderar direktionen att fullfölja anpassning till ny 
lagstiftning, LKBR, och göra dessa uppdateringar till årsredovisningen 2020. 

- Revisorerna rekommenderar även direktionen att i övrigt göra justeringar i 
kommande årsredovisning i enlighet med de iakttagelser som framgår i 
granskningsrapporten. 

  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys är inte nödvändig. 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 80/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
år 2019, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Protokoll 2020-03-05 D § 3 årsbokslut 2019 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 39(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 40(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 Dnr 2020-00111 041 

Ansvarsfrihet Avfallshantering Östra Skaraborg 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Avfallshantering Östra Skaraborg.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2019.  

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

Bakgrund 
Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS) är ett kommunalförbund som ansvarar 
för den kommunala renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och 
Töreboda.  

 

Direktionen för AÖS har upprättat årsredovisning för år 2019. Årets resultat är 
negativt och uppgår till -5,4 mnkr som kan jämföras med budgeterat resultat för 
2019 på -9,8 mnkr. Den främsta anledningen till att resultatet är bättre än budget 
är att intäkterna från flerbostadshus som inte sorterar matavfall överstiger budget 
med 3 mnkr.  

 

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt 11 kap. 13 § kommunallagen. Direktionen har 
för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av 
matavfall. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 41(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning 
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Kommunalförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans för år 2019. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa 
det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen 
budget, budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga 
skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska 
det egna kapitalet.  

 

Revisorerna bedömer vidare att utfallet är förenligt med direktionens mål för god 
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.  

Revisorerna bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att 
verksamhetens utfall inte är förenligt med direktionens övergripande mål för 
verksamheten. Bedömningen grundas i att endast två av sju mål är uppfyllda 2019. 

Direktionen lämnar formellt ingen sammanfattande bedömning avseende den 
samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019. 

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisorerna rekommenderar förbundet att ser över uppställning av resultaträkning 
och balansräkning avseende rubriksättning enligt LKBR. 

 

Revisorerna bedömer i övrigt att förbundets verksamhet har skötts på ett, i stora 
delar, ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet rör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys är inte nödvändig. 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 81/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, ansvarsfrihet för avfallshantering Östra Skaraborg 
2019, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2019 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 42(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll 2020-03-23 § 5 

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 43(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Dnr 2019-00421 700 

Ej verkställda beslut 2019 rapporter till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna redovisningen av ej verkställda beslut 
kvartal 4 för år 2019 och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet. För 
kvartal 4, 2019, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

Ett ej verkställt beslut gällande särskilt boende som inte verkställts på grund av 
resursbrist men som verkställts vid dags dato.  

Ett ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt SoL 4 kap. 1 §, på grund av att 
passande person inte finns. 

Tidigare rapporterade 7 st ärenden gällande kontaktperson kvarstå som ej 
verkställda 

 

Beslutsunderlag 
VON § 53/2020 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 44(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Dnr 2020-00007 000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

     

Bakgrund 
2020-05-09 har Skaraborgs Kommunalförbund sammanträde och på dagordningen 
finns med bland annat gymnasium Skaraborg 

  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 45(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Dnr 2020-00131 006 

Redovisning av ordförandebeslut gällande möjlighet att delta via 
Skype på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-
04-15 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ordförandebeslut, 2020-04-08, 
gällande att 

vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2020-04-15 kan deltagande, 
om behov, föreligger ske via Skype. 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2020-04-01 § 78 beslutat att tillåta deltagande på distans 
via de verktyg som kommunen hänvisar till vid sammanträden med 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnden och 
kommunstyrelsens budgetberedning. 

 

 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2020-04-08 fattat av Carina Gullberg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 46(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 141 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan 

 

- Ingen erinran över ansökan om bygglov för placering av skylt Hova 5:7 dnr 
2019.MBN1441, beslutat av Björn Jonsson. KS 2019-00337 

- Anställningsavtal mars månadsavlönade 3 personer, beslutat av Mikael Fransson. 
KS 2020-00002 

- Anställningsavtal mars månadsavlönade 1 person, beslutat av Tomas Karlsson. KS 
2020-00002 

- Anställningsavtal mars timavlönad, beslutat av Tomas Karlsson. KS 2020-00002 

- Beslut att tacka nej till att stödja Stöldskyddsföreningens verksamhet beslutat av 
Katarina Widell. KS 2020-00117  

- Beviljad ansökan om registreringslotteri från Otterbäckens bandyklubb. KS 2020-
00113 

     

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 2020-05-06 

 

Sid 47(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 142 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan 
kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna 

b) Vänerns vattenvårdsförbund årsmötesprotokoll 2020-03-31 

c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2020-04-14 

d) Tekniska nämndens protokoll 2020-04-21 

e) Gullspångsälven 2019 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund undersökningar av 
vattenmiljön i Gullspångsälvens avrinningsområde 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 48(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 143 Dnr 2020-00133 163 

Delgivning-Utbetalning av ersättning för krisberedskap och civilt 
försvar från MSB ärende nr 2020-02562 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna om utbetalning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att kommunen har fått 552 229 kr för år 2020 gällande 
ersättning för krisberedskap och civilt försvar från MSB ärende nr 2020-02562.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 49(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 144 Dnr 2019-00113 042 

Delgivning - Fördelning av investeringsmedel för tekniska 
nämnden i Gullspång år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna tekniska nämndens beslut 2020-03-17 Tn § 
47 samt 2020-04-21 Tn § 59. 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2020-03-17 Tn § 47 om 
tilldelad investeringsram för år 2020. 

 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat verksamhet teknik, 
fastighetsavdelningen och gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 
2020. Medlen föreslås delas lika mellan fastighetsavdelning och gatuavdelningen. 

 

Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2020-04-21 tn § 59 att tilldela 
86 tkr till projekt Vattenmodell Gullspång. Finansiering sker ur 2020 års VA-
investering.  

  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 50(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 145 Dnr 2020-00091 019 

Delgivning - Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med 
anledning av Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med anledning 
av Covid-19.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 51(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Dnr 2019-00539 014 

Delgivning - Information om ny zonindelning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information om att Kollektivtrafiknämnden har beslutat 
om vilka priser som ska gälla för det nya biljettsortimentet i Tre zoner. Det är den 4 
november som övergången sker till den nya zonindelningen med nytt 
biljettsortiment och nya priser. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 52(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 147 Dnr 2020-00152 550 

Delgivning - Arrende Vänerhamn 2019 och 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges slutreglering av 2019 års arrende samt fakturering av 
preliminära arrenden 2020 för Otterbäckens hamn.  

   

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-05-06 

 

Sid 53(53) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 Dnr 2020-00035 000 

Delgivning - Remiss, Fi2020/00307/S1, skattereduktion för 
boende i vissa glest befolkade områden (regional 
skattereduktion) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna att något remissvar inte har skickats från 
Gullspångs kommun.  

 
     

Bakgrund 
Regeringskansliet, Finansdepartementet har 2020-01-30 inkommit med en remiss 
Fi2020/00307/S1 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden 
(regional skattereduktion). 

Remissvaret ska kommit till Finansdepartementet senast den 3 april 2020 

Kommunstyrelsen har 2020-03-04 § 58 delegerat till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att skicka in remissvar och att i remissvaret utgå från SmåKoms 
yttrande. 

SmåKom har därefter meddelat att de inte har besvarat remissen då den faller 
väldigt olika ut för medlemskommunerna, sådana remisser överlåter de till varje 
enskild kommun att besvara.  

Något remissvar från Gullspångs kommun har därmed inte skickats in. 

 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


