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§ 4 Återremiss LSS-boende KS 2014/457 

 
Föredragande: Magnus Persson 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela Tekniska nämnden 
investeringsmedel om 23 575 000 kr samt det kompletterande underlaget från ekonomichefen, för 
genomförande av byggnation av nytt LSS-boende i Gullspång. Tekniska nämnden får även i uppdrag 
att se på möjligheten till installation av solceller.   
  
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ökade driftskostnaden från och 
med augusti 2020 motsvarande drift och underhåll av fastigheten på 430 000 kronor tas med i 
budgetarbetet inför 2020.   
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats av tekniska nämnden 2019-02-20 Tn § 17, tekniska nämnden beslutade då 
att anta anbud nr 2 för nybyggnation av LSS-boende på fastigheten Alen i Gullspång. Beslutet gäller 
under förutsättning att kommunfullmäktige i Gullspång beslutar att tillsätta medel och bevilja 
igångsättningstillstånd för nybyggnationen. 
 
 
Kommunens företrädare för vård och omsorg har tillsammans med projektledare för 
Gullspångsbostäder tagit fram arbetsmaterial med förslag på placering, utformning, kalkyl och 
driftsbudget för vidare beslut om upphandling via MTG-teknik. 
  
  
Kommunstyrelsen har i Ks § 204/2018 beslutat om att gå vidare med en offentlig upphandling. 
Verksamhet Teknik, fastighetsavdelningen har därefter tillsammans med Gullspångsbostäders 
projektledare och företrädare för vård och omsorg tagit fram ett förfrågningsunderlag för 
genomförandet av upphandlingen. 
 
 
Upphandlingen har varit utannonserad under tiden 2019-01-14 – 2019-02-11. Efter anbudstidens 
utgång har fyra anbud inkommit. Bifogad samma 
nställning över inkomna anbud visar att anbudsgivare 2 har lämnat det anbud som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga för kommunen med hänsyn tagit till lägst pris. 
 
 
Kostnaden för nybyggnationen är beräknad till 23 575 00 kr och innefattar anbudspriset på 20 675 
000 kr och byggherrekostnader inklusive riskkostnader med 2 900 000 kr. I byggherrekostnaderna 
ingår även kostnader för möbler och inredning för verksamheten. I upphandlingen har anbudsgivare 
getts möjlighet till att lämna pris på option för solpaneler på södertak. Optionen ska ses som en 
möjlighet att kunna ingå i byggnationen beroende på vilka medel som erhålls för entreprenaden. 
Entreprenörens optionspris är 545 000 kr. Kostnaden för optionen ingår inte i den redovisade totala 
kostnaden på 23 575 000. 
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De eventuella kostnader som Gullspångsbostäder haft under projekteringstiden ingår inte i heller i de 
redovisade kostnaderna för nybyggnationen. 
 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2019-03-13 Ksau § 34 ”att ge 
ekonomichefen i uppdrag att komplettera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde med 
nödvändiga ekonomiska underlag och beslut för investeringen.” 
Ekonomichefen har lämnat följande yttrande: 
Investeringsmedel för uppförande av ett nytt LSS-boende saknas i 2019 års investeringsbudget. 
Kommunfullmäktige bör fatta beslut om tilläggsanslag till Tekniska nämnden uppgående till 24 000 
000 kronor för uppförande av LSS-boende, inklusive ersättning till Gullspångsbostäder AB enligt 
nedanstående tabell. 
Byggkonsult 2016-2018 270 504 kr 
Geoteknisk undersökning 45 806 kr 
Gullspångsbostäder projektledare 63 840 kr 
Summa förstudie och handlingar 380 150 kr  
  
Byggnationen kommer att behöva finansieras genom upplåning. För att kommunen ska kunna låna 
via Kommuninvest i Sverige AB fordras ett beslut i kommunfullmäktige kring aktuellt 
investeringsprojekt. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
medge upplåning under 2019-2020 till maximalt 24 000 000 kronor för uppförande av LSS-boende. 
Byggnationen av LSS-boendet bör ske i kommunens regi då kommunen har ersättningsrätt för moms. 
För att kommunen ska kunna återsöka moms hos Skatteverket ska det av kommunfullmäktiges 
protokoll framgå vad fastigheten ska användas till, med hänvisning till lagtext. Av socialtjänstlagen 5 
kap. 7 § framgår att ”Socialtjänsten skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 
leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning 
och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall 
inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första 
stycket behöver ett sådant boende.” 
  
Av socialtjänstlagen 8 kap. 2 § framgår att Kommunen får enligt grunder som kommunen själv 
beslutar ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall”...”6. 
bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra eller tredje styckena eller 7 § tredje 
stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken.” 
  
Enligt uppgift är en investeringskalkyl framtagen där hänsyn är tagen till framtida tillkommande 
driftkostnader inklusive projektledning, inköp av möbler/inventarier etc. Upprättad kalkyl ska 
vidarebefordras till Gullspångs kommun budgetberedning inför framtagande av budget år 2020 och 
framåt. 
 
 
Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2017-04-26 (2017-04-26 KF §55).doc 
- Kommunfullmäktige 2017-10-30 (2017-10-30 KF §148).doc 
- Gullspångsbostäder AB  2018-06-06 § 1086 LSS-boende i Gullspång.pdf 
- Tn § 17 beslut gällande antagande av entreprenör för nybyggnation av LSS-boende på fastigheten 
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Alen 5, Gullspång.pdf 
- LSS-boende Gullspång.docx 
- Bilaga 1, Utformning av LSS-boende Gullspång.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §34).doc 
- Tjänsteskrivelse återremiss LSS-boende.docx 
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§ 5 Antagande av detaljplan Gallernäset 1:19 KS 2016/9 

 
Föredragande: Ulrika Åberg 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen och ge i uppdrag åt 
verksamhet teknik att genomför en förstudie och ta fram en exploateringskalkyl med detaljplanen 
som grund. 
 
 
Bakgrund 
Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 som omnämnts Södra Otterbäcken har varit föremål för 
detaljplanearbete under en längre tid. Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd under vinter 
2017/2018 och utställt för granskning under november/december 2018. Detaljplanen har nu 
justerats inför antagande. 
  
  
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder i södra Otterbäcken, samt 
möjliggöra utveckling av befintlig campingplats.’ 
Fortsatt arbete föreslås vara att verksamhet teknik genomför en förstudie och tar fram en 
exploateringskalkyl med detaljplanen som grund. Förstudien och kalkylen kan sedan ligga till grund 
för detaljprojektering och detaljerad kostnadsberäkning inför eventuellt beslut om genomförande. 
 
 
 
 
Bilagor 
- Granskningsutlåtande.pdf 
- Planbeskrivning.pdf 
- Plankarta A1.pdf 
- Tjänsteskrivelse detaljplan för Gallernäset 1_19.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §35).doc 
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§ 6 Uppdrag gällande tillköp av kvällsturer i kollektivtrafiken KS 2017/884 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
  
Kommunstyrelsen beslutar avsätta ytterligare 270 000 kr ur kontot kommunstyrelsens medel till 
förfogande för tillköpet av kvällsturer från Västtrafik (KS 2017/884 § 57). 
 
 
Bakgrund 
2018-03-07 fattade Kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett tillköp av kvällsturer i 
kollektivtrafiken mellan Hova/Gårdsjö och Mariestad samt mellan Gullspång/Otterbäcken och 
Mariestad. Västtrafik uppskattade resandet till ca 250 resor per år till en kostnad av ca 106 000 kr 
netto. Medel för detta avsattes ur kontot utvecklingsmedel. Turerna infördes i tidtabellen från och 
med 20 augusti 2018. Den första fakturan för genomförda resor på de tillköpta turerna under hösten 
visar på ett betydligt högre resande än vad Västtrafik tidigare uppskattat. 313 resor genomfördes på 
4,5 månader. Därmed finns behov av utökade medel för att bekosta tillköpet. 
 
 
Augusti – december 2018 198 resor på linje 512 115 resor på linje 502 Alla resor på vardagar har start 
och/eller avslut i Gullspångs kommun. Ca 88 % av lördagsresorna har start och/eller avslut i 
Gullspångs kommun. (Dvs. att ca 12 % av de beställda lördagsresorna börjar OCH slutar inom 
Mariestads kommun.) 
 
 
Fortsätter resandet på samma nivå som de 4,5 första må 
naderna hamnar den nya uppskattade årskostnaden för tillköpet på ca 350 000 kr exkl. moms. 
  
  
Det andra alternativet i dagsläget är att säga upp tillköpen med Västtrafik, vilket kan göras tidigast 
från och med december 2019. Västtrafik behöver få besked om detta innan sommaren 2019. 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §57).doc 
- Beslut Ks § 78_18 - Medfinansiering av tillköp av anropsstyrda bussturer kvällstid mellan Mariestad 
och Gullspång.pdf 
- Tjänsteskrivelse behov av utökade medel för tillköp av kvällsturer i kollektivtrafiken.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §37).doc 
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§ 7 Avtal om avlastning och stöd mellan kommunerna 
Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av 
krissituation 

KS 2019/94 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till avtal om avlastning 
och stöd mellan kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av krissituation, Förslag 
till Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 
 
Bakgrund 
På uppdrag av MTG-styrgrupp kommuncheferna i MTG-kommunerna tagit fram förslag på Avtal om 
avlastning och stöd mellan kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång i händelse av 
krissituation. 
  
  
Skäl för det föreslagna beslutet 
I händelse av en krissituation belastas berörd kommun. När en förhöjd belastning kvarstår över tid 
kan detta ge upphov till behov av förstärkning och avlastning. Inom räddningstjänstens område finns 
rutiner och regler kring samverkan över kommungränser. Enligt kommunallagen 9 kap 37 § får 
kommuner inom ramen för avtalssamverkan överlåta beslutanderätt till anställd i annan kommun. I 
en krissituation kan det uppkomma behov av avlastning i andra funktioner som t ex kommunchef, 
kommunikationspersonal, HR-resurser med mera. Det kan både handla om att hålla igång krisarbetet 
så att befintlig personal får dygnsvila och att avlasta i bibehållandet av ordinarie verksamhet. Som en 
förutsättning för sådan samverkan gäller att det i det enskilda fallet måste finnas resurser som 
utlånande kommu 
n kan avvara, att ersättning utgår för självkostnad samt att frågan om utlånad personals 
beslutsbefogenheter regleras. 
En rimlig utgångspunkt är att inlånad personal får samma delegation som den personal den ersätter 
eller avlastar, om inte annan överenskommelse görs i det enskilda fallet. 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
- Förslag till Avtal om krissamverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.pdf 
- Tjänsteskrivelse - Krissamverkan.pdf 
- Avtal om krissamverkan.pdf 
- Anteckningar MTG-styrgrupp 2019-02-05.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §39).doc 
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§ 8 Beslut om förslag till förändrat arbetssätt och organisation 
för Skaraborgs Kommunalförbund 

KS 2019/119 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta att godkänna upprättat förslag på nytt 
arbetssätt och organisation för Skaraborgs Kommunalförbund. 
 
 
Bakgrund 
Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige har 2019-01-25 § 5 behandlat ärendet. 
Skaraborgs Kommunalförbund har till ändamål att tillvara de femton medlemskommunernas 
intressen och främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska 
komma kommunerna till nytta och skapa mervärde, samt stärka Skaraborg som en attraktiv 
delregion. Förbundet arbetar särskilt med tillväxt- och utvecklingsfrågor, verksamhetsstöd och 
intressebevakning, samt projekt som syftar till att främja samordning inom ovan nämnda områden. 
 
 
Förbundet är ett kommunalförbund som har både förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, med 
varsitt presidium, samt fyra beredningar och ett tillväxtutskott. Förbundets kansli utgörs av 
förbundsdirektör, administratör och kommunikatör, ekonom, samt strateger inom de områden 
förbundet verkar i, jämte personal som arbetar i förbundets projektverksamhet. 
 
 
Förbundsdirektören fick i september 2018 uppdraget av fullmäktige att se över arbetssätt och 
organisation i förbundet, sam 
t att återkomma med förslag. Förslaget redovisades som information till förbundsstyrelsen i 
november 2018, och läggs i föreliggande ärende fram som beslutsförslag för vidare hantering i 
förbundsfullmäktige. I syfte att skapa en ökad tydlighet kring förbundets uppdrag och verksamhet 
gjorde företaget PWC under 2017 en översyn, vars resultat ledde fram till en åtgärdsplan som 
förbundsstyrelsen antog i maj 2018. Flera av punkterna i planen avser otydligheter kring förbundets 
ansvar och roller, samt i hur förbundet driver projekt och leder olika nätverk och samverkansinsatser. 
 
 
Förbundsdirektören har sett över kansliets verksamhet och identifierat områden och arbetssätt som 
kan förändras för att frigöra tid till de strategiska frågor som ligger i förbundets basuppdrag, samt för 
att åtgärda behovet av mer stringent styrning och ledning. Att genomföra detta ligger i 
förbundsdirektörens uppdrag och verkställighet. Häri ligger t ex att rekrytera en ansvarig för 
projektverksamheten. 
 
 
För att skapa ökad tydlighet 
i styrning och ledning, samt hur kommunal-förbundet arbetar och är organiserat föreslås att 
förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige ersätts med en direktion, i likhet med hur Sjuhärads och 
Fyrbodals kommunalförbund organiserat sig. Direktionen tar även över beredningarnas frågor, vilket 
betyder att direktionens möten förlängs. Både ordinarie ledamöter och ersättare närvarar. Som 
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beredningsärenden inräknas beslut om infrastruktur, tillväxtmedel, samt funktion som Delregionalt 
kollektivtrafikråd/DKR (i de båda senare tillkommer adjungerade ledamöter). Direktionens presidium 
utökas även med en ledamot. En ledamot från presidiet utgör förbundets representant in i 
Vårdsamverkan Skaraborgs politiska samråd (PSS). 
 
 
Sammantaget innebär förslaget att förbundets organisation blir enklare, med avsevärt tydligare 
ansvar och roller mellan politik och tjänstepersoner, samt i hur förbundet arbetar med sina uppdrag 
åt medlemskommunerna. Ärende-hanteringsprocessen blir kortare och mindre invecklad, kansliets 
personal uppm 
untras att arbeta mer integrerat över områdesgränserna, att därigenom ta ökat gemensamt ansvar 
för verksamhetens utveckling, med minskad sårbarhet som effekt. I den politiska organisationen blir 
direktionens ledamöter mer delaktiga och insatta i förbundets ärenden och verksamheter, samt 
bereds mer tid åt att ägna sig åt politisk styrning av förbundets uppdrag, samt de strategiska frågor 
förbundet och medlemskommunerna står inför. Med tydligare organisation och arbetssätt blir det 
också enklare att kommunicera vad förbundet är och hur både politik och förvaltning arbetar. 
 
 
Om det upprättade förslaget godkänns krävs som följdbeslut att en revidering av förbundsordningen 
görs. I efterföljande ärende redovisas förslag till en sådan revidering. Information om förslaget har 
getts till förbundets medarbetare, medlems-kommunernas kommunchefer, samt till 
förbundsstyrelsens presidium och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade om förslaget vid 
styrelsemötet den 7 december 2018 samt att rekommendera fullmäktig 
e att göra detsamma. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Protokollsutdr. §5 Beslut om förändrad organisation.pdf 
- Förbundets organisation och arbetsformer, efter förbundsstyrelsen 2018-12-07.pptx 
- Bilaga 2 Beslut om förändring av förbundets arbetssätt och organisation, efter mötet 2017-12-
07.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §40).doc 
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§ 9 Beslut om förslag till reviderad förbundsordning för 
Skaraborgs Kommunalförbund 

KS 2019/120 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för 
Skaraborgs Kommunalförbund. 
 
 
Bakgrund 
Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsfullmäktige har 2019-01-25 § 6 behandlat ärendet. 
 
 
Verksamheten i Skaraborgs Kommunalförbund har utvärderats och en åtgärdsplan har fastställts. 
Förbundsdirektören har haft uppdraget att se över organisation och arbetssätt, vilket 
återrapporterats till förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige, med lämnat förslag som redovisats i 
föregående ärende. 
 
 
I föregående ärende beskrevs hur kommunalförbundets organisation och arbetssätt kunde förändras 
för att åstadkomma större tydlighet i ansvar, roller, styrning och ledning. För att genomföra 
förändringen krävs ändring av förbundsordningen, vilket här föreslås. I bilaga redovisas de ändringar 
som föreslås. 
 
 
I gällande förbundsordning, antagen av förbundsfullmäktige i september 2017, framgår av § 23 att 
ändring av förbundsordningen ska antas av förbundets fullmäktige och fastställas av fullmäktige i 
samtliga medlemskommuner. Föreslagen hantering av ärendet är därför att förbundsstyrelsen 
föreslår fullmäktige att anta försla 
get till ändrad förbundsordning enligt bilaga, samt rekommendera medlemskommunerna att i sina 
fullmäktigen fastställa den ändrade förbundsordningen. Därefter föreslås att förbundsfullmäktige på 
fullmäktigesammanträdet den 26 april 2019 bekräftar medlemskommunernas beslut och anta den 
ändrade förbundsordningen. Information om förslaget har getts till förbundets medarbetare, 
medlemskommunernas kommunchefer, samt till förbundets presidium och styrelse. 
 
 
Bilagor 

- Meddelande.htm 
- Protokollsutdrag §6 Beslut om reviderad förbundsordning.pdf 
- Revidering av förbundsordningen (2).pdf 
- Bilaga 2 Beslut om revidering av förbundsordningen (1).pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §41).doc 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-04-03 

 

15/31 

 

§ 10 Svar på motion avidentifierat ärende KS 2017/734 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med nedanstående 
komplettering av tidigare svar: 
  
  
Majoriteten av de ärenden som handläggs inom Individ- och familjeomsorgen kommer till nämndens 
kännedom på en datalista där det anges vilka beslut som tjänstemännen fattat utifrån sin delegation. 
  
  
De ärenden som föredras för Vård- och omsorgsnämnden är antingen beslut som inte kan delegeras 
till tjänstemän eller beslut som innebär ingripande insatser/åtgärder för enskilde och stora kostnader 
för nämnden, till exempel placeringar på HVB. 
  
  
Beslutsunderlaget, utredningen, skulle kunna delges nämndens ledamöter avidentifierad för 
diskussion innan beslut. Själva beslutet måste emellertid, efter diskussionen, innehålla 
personuppgifter såsom namn och personnummer. Arbetet med att avidentifiera (maska) en hel 
utredningsrapport skulle dock innebära att tid tas från annat viktigt arbete. Barnavårdsutredningar 
eller utredning 
ar som rör missbrukare i behov av vård innehåller ofta andra uppgifter än namn och personnummer 
som gör att personerna som bor i en liten kommun skulle kunna identifieras. En avidentifiering av 
namn och personnummer gör att det i dessa fall kanske finns en risk att nämndens ledamöter ändå 
drar egna, rätta eller felaktiga, slutsatser om vem eller vilka ärendet handlar om. 
 
 
Motionen från Feministiskt Initiativ är skriven i ett gott syfte. Feministiskt Initiativ vill bland annat 
försvara den personliga integriteten och minska risken att personer med behov av hjälp avstår att 
söka detta på grund av att privatlivet kommer till politikers vetskap. 
  
  
Att vara förtroendevald ställer, oavsett vilken nämnd man valts till eller som ledamot i fullmäktige, 
krav på att vara saklig och objektiv. I förarbetena till Kommunallagen anges att bestämmelserna om 
jäv är inte bara till för att förhindra eller försvåra att en enskild anställd eller förtroendevald gynnar 
sig själv eller någon närstående, utan också och främst fö 
r att allmänhetens förtroende för myndighetens objektivitet i verksamheten ska bibehållas och 
stärkas. Jävsreglerna i 6 kap. 29-32 §§ KL är tillämpliga både för förtroendevalda och anställda vid en 
nämnd. Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnden omfattas dessutom av samma stränga sekretess 
som de anställda i socialtjänsten. 
 
 
Vård- och omsorgschefen har ställt frågan till socialcheferna i de andra kommunerna i Skaraborg om 
de tillämpar avidentifierade beslutsunderlag i sina nämnder. Samtliga tio socialchefer som svarat 
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uppger att man inte tar upp avidentifierade ärenden och att det inte varit en aktuell fråga då det är 
en självklarhet att förtroendevalda förväntas klara av att vara opartiska. 
  
  
En rättssäker myndighetsutövning förutsätter att politiker som fattar beslut och att tjänstemän som 
föredrar ärenden förhåller sig sakligt och professionellt i diskussionerna inför beslut. 
 
 
Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-02-04 § 33. 
 
 
Feministiskt Initiativ lämnade den 30 oktober 2017 in en motion om avidentifiering av ärenden. 
Motionen yrkar att ”Endast den information som krävs för att ta ett beslut i ett ärende ska finns med 
i handlingarna till vård- och omsorgsnämnden. Detta ska redigeras individuellt av den tjänsteperson 
som håller i ärendet och besitter kompetensen.” 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till vård- och omsorgsnämnden för 
beredning. 
  
  
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 5 februari 2018 att besvara motionen med ett yttrande i 
en tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschefen. Ärendet behandlades därefter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 21 mars 2018 med förslaget till beslut till kommunstyrelsen att besvara motionen 
med vård- och omsorgsnämndens yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018 att besvara 
motionen med vård- och omsorgsnämndens yttrande. 
Den 23 april 2018 beslutade kommunfullmäktige att ärendet ”Svar på motio 
n om avidentifiering av ärenden” ska återremitteras till vård och omsorgsnämnden med 
motiveringen att få motionen vidare beredd, vad gäller möjligheten att ta bort vissa personuppgifter, 
såsom exempelvis namn.” 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

- Motion om avidentifiering av personärenden.pdf 
- TS svar motion om avidentifierade ärenden.docx 
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §122).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §50).doc 
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §97).doc 
- Kommunfullmäktige 2018-04-23 (2018-04-23 KF §51).doc 
- Tjänsteskrivelse remissvar avidientifierade ärenden.docx 
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2019 (2019-02-04 VON §33).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §42).doc 
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§ 11 Avsiktsförklaring - samverkan inom 
besöksnäringsutveckling 2019-2020 

KS 2019/133 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun avslutar avtalet gällande samarbetsavtal om 
turismarbete mellan Mariestad Töreboda Gullspång och Karlsborg från 2015-2018, dnr 2017/195. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en ny avsiktsförklaring gällande samverkan inom 
besöksnäringsutveckling 2019-2020. 
 
 
 
 
Bakgrund 
Mariestad, Töreboda, Gullspångs och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år för att 
utveckla besöksnäringen i området. Då besöksnäringen ständigt förändras och utvecklas är 
turistorganisationerna i extra stort behov av samverkan inom utveckling och kompetensfrågor. Målet 
är att effektivisera samverkan genom minskad administration till mer utveckling, 
kompetensutveckling och agerande. 
Beslutet innebär ingen budgetförändring för turism. 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §124).rtf 
- MTGK Turism Avsiktsförklaring 2019 UTKAST (002).docx 
- Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring turism.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §43).doc 
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§ 12 Bolagspolicy för Gullspångs kommun KS 2019/151 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bolagspolicy för Gullspångs kommun. 
 
 
Bakgrund 

Gullspångs kommun saknar en bolagspolicy vilket påpekats vid en revisionsgranskning av Gullspångs 
kommuns förhållande till Hova Utveckling AB. Utifrån detta har ett förslag till bolagspolicy tagits 
fram. 
  
  
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska tillämpas i 
Gullspångs kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de kommunala bolagen. 
Bolagspolicyn tydliggör ägarrollen, ägarstyrning och bolagsprinciper. 
  
  
Bolagspolicyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta de delägda bolagen. Kommunen och 
övriga delägare avgör tillsammans vilka regler i bolagspolicyn som är tillämpliga med hänsyn till 
storleken på kommunens ägande, verksamhetens art och övriga omständigheter. 
 
 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse bolagspolicy.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §45).doc 
- Bolagspolicy version.docx 
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§ 13 Revidering av kommunstyrelsens reglemente KS 2019/161 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-06 § 33 att personalutskottets ansvarsområden förs över till 
kommunstyrelsens arbetsutskott och därmed tas personalutskottet bort. Ändringar får därmed göras 
i nuvarande reglemente antaget av kommunfullmäktige 2018-09-24 KF § 121. 
 
 
Tillägg i reglementet är rödmarkerat och det som ska tas bort är överstruket. 
 
 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens reglemente.docx 
- Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antagen av KF 2018-09-24 § 121 .docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §48).doc 
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§ 14 Ansökan om anslag för år 2019 till Skaraborgs 
Föreningsarkiv 

KS 2019/144 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag om 8 900 
kronor för 2019 och att man låter detta löpa vidare till dess att en förändring sker som kräver nytt 
beslut. Kostnaden tas ur kontot föreningsavgifter. 
  
  
 
 
Bakgrund 

Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att bevara, bevaka 
och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 
2019-02-26 om ett verksamhetsanslag enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för 
Gullspångs kommun innebär 8 900 kr. 
  
Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att lämna stöd till 
Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en förutsättning för föreningsarkivets 
verksamhet.   
 
 
Bilagor 
- Hyres- och verksamhetsbidrag 2019 .pdf 
- Verksamhetsplan 2019 till 2021.pdf 
- Budget 2019 .pdf 
- Ansökan om anslag Gullspång 2019.pdf 
- Verksamhetsplan och budget 2019 .pdf 
- Tjänsteskrivelse ansökan från Skaraborgs föreningsarkiv 2019.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 (2019-03-13 Ksau §44).doc 
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§ 15 Redovisning av medborgarförslag under beredning 2019 KS 2019/206 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under beredning till 
kommunfullmäktige för godkännande. 
  
1. KS 2014/706 Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i Gullspång. 
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då förvaltningen gavs 
i uppdrag att kontakta Fortum. Kommunen har under 2018  påbörjat en dialog med Fortum om 
investeringar i närområdet kring kraftverket i Gullspång. Nu har Fortum sagt sig villiga att se över 
möjligheterna för en IP-kamera vid laxtrappan som en del av flera åtgärder för att informera om 
Gullspångslaxen och tillgängliggöra och förbättra laxtrappan som promenadstråk och besöksmål i 
kommunen. Inget slutgiltigt besked har dock lämnats. 
 
 
Bakgrund 
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till 
kommunfullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige har 2015-04-29  § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så kallade 
medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för medborgarna att lämna 
förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och klagomål 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2019, skriven av Britt-Marie 
Nilsson.docx 
- Medborgarförslag om internetkamera som visar Laxtrappa i Gullspång.doc 
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§ 16 Redovisning av motioner under beredning 2019 KS 2019/207 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till 
kommunfullmäktige för godkännande. 
 
 
1. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström (S) 
2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 § 
152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det 
slutliga resultatet av den föreslagna lagändringen. 
 
 
2. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen enligt Eric Mellbergs (M) 
yrkande. 
 
 
3. KS 2017/48 Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap som finns 
tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén, strandlinjen, lekplatsen, 
rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-01-30. Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 
återemitterad till förvaltningen för samordning med detaljplanearbetet och restaurering/renovering 
av lekplatsen, enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme. 
 
 
4. KS 2017/734 Motion om avidentifiering av personärenden. Inlämnad av Sarah Johansson (FI) och 
Elis Öqvist  Bergman  (FI). KF har 2018-04-23 § 51 beslutat att återremittera motionen för att få 
motionen vidare beredd, vad gäller möjligheten att ta bort vissa personuppgifter, såsom exempelvis 
namn.  Behandlas på kommunstyrelsen 2019-04-03. 
 
 
5. KS 2017/805 Motion vårda våra reservat. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-11-27. 
 
 
6. KS 2018/98 Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2018-01-31. Behandlad på KSAU 2018-09-19. Behandlad i KS 2018-10-03 § 286 då beslutades att 
verksamhet Teknik får i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på lösning gällande toalett vid 
badplatsen i Skagersvik. 
  
7. KS 2018/621 Motion bokning av gymnastiksalar.  Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 
 
 
8. KS 2018/735 Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri. Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 
2018-11-26. 
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9. KS 2018/736 Motion om att införa rutin vid slutet val i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. 
Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 2018-11-26. 
 
 
10. KS 2019/85 Motion avseende tidsspann för av kommunen tecknade hyresavtal, konsultuppdrag, 
andra externa tjänster, konsortieavtal och delägarskap. Inlämnad av Lars Forsström (SD), Gudrun 
Sjöberg (SD) 2019-02-04. 
 
 
11. KS 2019/145 Motion fritt kaffe för alla kommunens verksamheter, en jämlikhetsfråga. Inlämnad 
av Victor Albertsson Tidestedt (M), 2019-02-25, ny version av motionen inlämnad 2019-03-18. 
 
 
12. KS 2019/215 Motion vandrarhem i Gullspång. Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) 2019-03-25. 
  
13. KS 2019/216 Motion om Hbtq-certifiering. Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25. 
 
 
14. KS 2019/217 Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-
03-25. 
  
 
 
Bakgrund 
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2019, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx 
- Motioner under beredning.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-04-03 

 

24/31 

 

§ 17 Information från Arbetsmiljöverket KS 2019/130 

 
Föredragande: Eva Aronsson, kl 14:45 
 
Bakgrund 

Arbetsmiljöverket har som uppdrag att komma och besöka och informera kommunstyrelserna runt 
om i landet om sin verksamhet. 
 
 
Bilagor 

- Bildspel politikerinformation Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla - för utdelning till politiker.pdf 
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§ 18 Delegationsbeslut 2019 KS 2019/2 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.                 
  
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.   
 
 
Bilagor 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen april månad.doc 
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§ 19 Delgivningar 2019 KS 2019/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-02-26 
b) Protokoll från central samverkansgrupp 190207 
c) Lönenämnden protokoll 2019-02-18 
d) Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen protokoll 2019-02-22 
e) Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2019-03-13 
f) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2019-03-12 
g) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2019-03-18 
h) Tekniska nämnden protokoll 2019-03-19 
 
 
Bilagor 
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-02-26.pdf 
- Lönenämnden protokoll 2019-02-18.pdf 
- Protokoll från central samverkansgrupp 190207.pdf 
- Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-13.pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2019-03-12.pdf 
- Protokoll direktionsmöte AÖS 190318..pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2019-03-19.pdf 
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§ 20 Delgivning- Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen 
protokoll 2019-02-22 

KS 2019/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen protokoll 2019-02-22. 
 
 
Bilagor 
- Skaraborgs Kommunalförbund protokoll från styrelsen 2019-02-22.pdf 
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§ 21 Delgivning - Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom 
MTG-kommunerna 

KS 2019/149 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna. 
 
 
Bilagor 
- Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner 
upprättad av PWC.pdf 
- Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna.pdf 
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§ 22 Delgivning - Information till ägarna i Hova Utveckling AB KS 2019/157 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information till ägarna i Hova Utveckling AB. 
 
 
Bilagor 
- Information till ägarna i Hova Utveckling AB 2019-03-01.pdf 
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§ 23 Delgivning-  Medverkan i insatser mot langning av alkohol 
2019, Länsstyrelsen den 706-8793-2019 

KS 2019/173 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delges kommunens medverkan i insatser mot langning av alkohol 2019. 
  
 
 
Bilagor 
- Inbjudan gemensamma insatser mot langning av alkohol 2019.pdf 
- Bilaga 2 årshjul.docx 
- doc08830120190308095627.pdf 
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§ 24 Delgivning - Minnesanteckningar från möte med 
Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 

KS 2017/177 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges minnesanteckningar från möte 2019-03-11 med Insamlingsstiftelsen Södra 
Råda gamla kyrkplats. 
 
 
Bilagor 
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats mötesanteckningar 2019-03-11.docx 
 
 


