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§ 49 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Per-Arne Brandberg (S) och Therese Gustavsson (M) justerar protokollet. 
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§ 50 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter tillägg av motion tillåt 
kommunens räddningstjänst att använda syrgas. 
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§ 51 Dnr 49168 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 52 Dnr 2021-00017000 

Aktuell information kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om Vänerhamn och Otterbäckens hamn 

- Aktieutdelningen från Vänerhamn blir 675 600 kr. 

- Förfrågan har inkommit från Vänerhamn om rätt att teckna investerings- och 
kundavtal med längre giltighetstid än vad som föreskrivs i gällande arrendeavtal. 
Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 2 juni.  

- Nybyggnad av lagerbyggnad med två silos vid Otterbäckens hamn.  

- Dialog förs med Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket   
gällande att öka godstransporterna på sjön och sjöfartens betydelse.  

 

Bakgrund 
Aktuell information kommunfullmäktige finns med som punkt på dagordningen. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 53 Dnr 2021-00088042 

Återremiss - Årsredovisning 2020 för Gullspångs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
2020 för Gullspångs kommun, inklusive avsättning till resultatutjämningsreserv 
med 5 493 000 kronor. 

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av 
Hans-Göran Larsson (RV).  

 

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-29 § 20 att återremittera årsredovisningen  
2020 för Gullspångs kommun med anledning av uppskrivning och nedskrivning av  
Gullspångsbostäder AB:s fastighetsvärdering. 
 
Gullspångsbostäder AB har i beslut 2021-04-21 § 1236 och § 1226 fastställt årets  
resultat till -3 448 tusen kronor. 
 
Gullspångs kommun redovisar ett resultat om 12,3 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta kan jämföras 
med föregående år då resultatet uppgick till -15,4 miljoner kronor. Förändringen 
jämfört med föregående år kan främst förklaras av extra tillskott av generella 
statsbidrag i samband sjuklönekostnader om 2,9 miljoner kronor. Vidare har 
regeringens förslag om ändring i med Coronapandemin om 9,9 miljoner kronor 
samt återbetalning av kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari 2020, 
bidragit till ökade skatteintäkter om 5,4 miljoner kronor. 

 Årets resultat om 12,3 miljoner kronor motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 3,2 
miljoner kronor, motsvarande en procent av budgeterade skatter och bidrag. 
Om de extra statsbidragen exkluderas (jämförelsestörande poster) uppgår 
resultatet istället till -0,6 miljoner kronor vilket motsvarar -0,2 % av skatter och 
bidrag. 
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Sammantaget redovisar verksamheterna ett positivt utfall om 2,5 miljoner kronor.  
Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner 
kronor avsåg ombudgeteringar. Enligt utfallet har 28,7 miljoner kronor av  
investeringsanslagen förbrukats under året. 
 
 
Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB uppvisar resultat om -3,4 miljoner  
kronor respektive 20 tusen kronor. Koncernen redovisar sammantaget ett resultat  
uppgående till 8,8 miljoner kronor. 
 
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgår till 5,9 miljoner kronor. 
Under året har 5,5 miljoner kronor av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, 
avsatts till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 11,4 miljoner 
kronor. 
 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
KS § 111/2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av biträdande ekonomichef Anders Bernhall 2021-05- 

05, ”Årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun, återremiss.” 

Sammanträdesprotokoll Gullspångsbostäder AB § 1236 och §§ 1226 ”Beslut,  

Fastställande årets resultat 2020”. 

Årsredovisning 2020 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

Kommunrevisionen 
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§ 54 Dnr 2021-00129007 

Revisionsberättelse 2020, fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän 
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-
samarbetet)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

Det antecknas att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder 
inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet 2020. 

Bakgrund 
De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, gemensamma nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Revisorerna har under året genomfört en grundläggande granskning av samtliga 
nämnder och styrelse. Grundläggande granskning av gemensamma nämnder inom 
MTG har genomförts i samverkan med revisionsgrupperna inom MTG. 

Under året har revisorerna särskilt granskat räkenskaperna i delår och 
årsredovisning. Vidare har revisorerna genomfört en fördjupad granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionalitet i systemet för intern kontroll. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Gullspångs kommun 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, nämndernas och beredningarnas interna 
kontroll inte fullt ut har varit tillräcklig. 
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Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2020. 

Kommunfullmäktige har § 21, 2021-03-29 beslutat att bordlägga 
revisionsberättelse 2020, fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och enskilda förtroendemän. 

Beslutsunderlag 
KF § 21/2021 

Revisionsberättelse för Gullspångs kommun år 2020 

Revisorernas redogörelse 2020 

Granskning av delår 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionaliteten i system för 
intern kontroll 

Granskning av årsredovisning 

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Gullspångsbostäder AB 

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Skagerns Energi Ab 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 

Ekonomikontoret 
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§ 55 Dnr 2021-00137007 

Delgivning - Svar från kommunstyrelsen gällande 
revisionsrapport över årsredovisning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna kommunstyrelsens yttrande nedan: 

 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande enlig nedan:  

De väsentligaste slutsatserna från revisorernas granskning sammanfattas i 
punktform enligt följande: 

- Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i  
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss  
anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet  
med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i att det inte finns väsentliga felaktigheter i  
årsbokslutet och att detta, i allt väsentligt är upprättat i enlighet med lagen  
om kommunal bokföring och redovisning. 
 
- Kommunens resultat för året uppgår till 12,3 mnkr, vilket är 27,7 mnkr högre  
än samma period förra året. Det beror främst på erhållna extra tillskott av  
generella statsbidrag i samband med Corona-pandemin inklusive återbetalning  
av sjuklönekostnader. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i att resultatet förbättrats jämfört med föregående  
år, vilket också beskrivits i årsredovisningen, och att orsaken till detta främst  
beror på att kommunen erhållit extra statsbidrag i samband med Corona-
pandemin. 
 
- Vår bedömning är att kommunen klarar balanskravet för helåret. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i att kommun uppnår balanskravet vilket också  
redovisats i upprättad balanskravsutredning i årsredovisningen.  

 

- På totalnivå för hela kommunen visar årsredovisningen att kommunen år 2020  
har kontroll på budget och har anpassat sig efter förändrade förutsättningar.  

Dock behöver kommunen, utifrån tidigare års budgetavvikelser samt icke  
uppnådda finansiella mål, fortsätta arbeta med budgetkontrollen och anpassa  
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verksamheterna utifrån rådande förutsättningar. 
Yttrande 
Förvaltningen instämmer i revisorernas synpunkter på nödvändigheten av att  
kommunen har kontroll på budget och anpassar sig efter förändrade  
förutsättningar. Samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, ska även  
fortsättningsvis under innevarande år arbeta vidare för att nå en budget i  
balans. I samband med budgetarbetet inför 2022 fortsätter också 
omställningsarbetet för att nå en budget i balans även framöver. Det är ett  
omfattande arbete som kommer att innebära förändringar i verksamheterna 
och kan komma att minska verksamheternas omfattning och innehåll. 
Kommunstyrelsen är tydlig i sitt budskap till verksamheterna att  
budgetramarna ska hållas, att förändringar måste ske men att de ska göras 
ansvarsfullt. 
 
- Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit några väsentliga  
felaktigheter. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i att det inte föreligger några väsentliga  
felaktigheter i den upprättade investeringsredovisningen. 
 
- Vår sammanfattande bedömning är att de av kommunfullmäktige fastställda  
finansiella målen inte har uppnåtts år 2020. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i revisorernas bedömning att de finansiella målen  
inte har uppnåtts under 2020, vilket också framgår av årsredovisningen. 
Arbetet med finansiella mål, för så väl kommunen som för kommunkoncernen,  
måste utvecklas. I styrdokumentet ”Styr- och ledningssystem 2012” (Gröna  
boken) framgår allmänna styrprinciper, ekonomistyrningsprinciper och  
ekonomistyrningsregler. Enligt dokumentet har Gullspångs kommun inom det  
finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande: 

- Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella  
statsbidrag ska vara 2 %. 
- Huvudregeln är att investeringarna ska skattefinansieras. 
- Låneskulden ska minskas genom årlig amortering. 
- Soliditeten ska årligen förbättras. 
Vidare framgår ”att mål kan behöva förändras eller att måluppfyllelsen skjuts  
på framtiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga  
ekonomiska resurser”.  
Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om de finansiella målen i samband  
med beslut om nästkommande års budget. Målen behöver vara mätbara och  
kunna följas upp. 
Kommunledningskontoret behöver uppdatera och omarbeta styrdokumentet  
”Styr- och ledningssystem 2012” då det i många delar inte längre är aktuellt  
och inte heller stämmer överens med nuvarande organisation, mål- och  
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resultatstyrning etc.  
 
- Vår sammanfattande bedömning är att de av kommunfullmäktige fastställda  
verksamhetsmålen delvis men inte fullt ut är förenligt med vad  
kommunfullmäktige fastställt för 2020. 
Yttrande: 
Förvaltningen instämmer i revisorernas bedömning att de fastställda  
verksamhetsmålen inte har uppnåtts fullt under 2020, vilket också framgår av  
årsredovisningen. En bidragande orsak till den lägre måluppfyllelsen är  
Corona-pandemin som inneburit att många planerade verksamheter inte har  
kunnat genomföras.  
 
- Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en  
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i  
allt väsentligt upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god  
revisionssed.  
Yttrande: 
Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande i det fortsatta  
arbetet med kommunens styrdokument, måluppfyllnad och ekonomi. 

Bakgrund 
Revisionen bedömer i sin revisionsrapport över årsredovisning 2020 att  

årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat 
och  

ställning och att den är upprättad i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen  

och god redovisningssed. Revisorerna begär kommunstyrelsens yttrande senast 
den  

20 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
KS § 112/2021 

KSAU § 90/2021 

Revisionsrapport över årsredovisning 2020 

- Tjänsteskrivelse ”Yttrande över revisionsrapport gällande årsredovisning  

2020” upprättad av biträdande ekonomichef Anders Bernhall 2021-05-0 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 56 Dnr 2021-00180040 

Revidering av budgetramar 2021 för Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens budgetram för 2021 minskas 
med 251 000 kr och att motsvarande belopp ökar kommunstyrelsens budgetram 
för 2021. 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Lönenämndens verksamhet har under våren flyttat till kommunhuset och tagit i 
anspråk lediga, befintliga lokaler. Tekniska nämnden fakturerar hyror för 
hyresgäster i kommunhuset och kommer därmed att öka sina hyresintäkter. För 
2021 innebär detta ökade hyresintäkter fr o m 1 maj med 251.000 kr. För helåret 
2022 uppgår hyresintäkten till 394.000 kr. 

 

Med anledning av de ökade hyresintäkterna för tekniska nämnden föreslås att den 
budgeterade ekonomiska ramen minskas med 251.000 kr för 2021. 

För 2022 bör detta hanteras inom det budgetarbete som pågår. 

Beslutsunderlag 
KS § 127/2021 

KSAU § 99/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-21, revidering av budgetramar 2021 för tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen, skriven av Per-Olof Hermansson 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Gunnel Gottfridsson 

Anders Bernhall 
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§ 57 Dnr 2020-00319736 

Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att det gemensamma färdtjänstreglementet 
revideras genom att kommunen inför ett maxbelopp om 600 kr (450 kr 
ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborg. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

Bakgrund 
Efter ett beslut i DKR Skaraborg den 8 maj 2020 har Skaraborgs kommuner under  
2020 antagit ett nytt gemensamt färdtjänstreglemente. Förslaget resulterade dock  
i kritik från flera organisationer som företräder personer med  
funktionsnedsättningar. Detta på grund av att förslaget innebar att resor över fyra  
zoner/kommuner och längre blev dyrare. Kritiken resulterade i ett tilläggsuppdrag  
som skulle föreslå en lösning. Den 5 februari 2021 redovisades tilläggsuppdraget. 
Direktionen beslöt den 5 februari att anta det alternativ som innebär att ett  
maxbelopp införs, men i övrigt lämnas taxan oförändrat. Maxbeloppet blir 600 kr  
vilket motsvarar priset för 8 zoner/kommuner (450 kr maxbelopp för  
ungdomstaxa). För Gullspångs del gjordes 2019 totalt 17 resor över 8 zoner. 
Barnkonsekvens- och Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör invånare i kommunen som har eller kommer att ha behov av  
färdtjänst oavsett ålder, kön eller etnisk härkomst. 

Beslutsunderlag 
KS § 124/2021 

KSAU § 87/2021 

VON § 50/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-11, revidering av taxa i Skaraborgs gemensamma 
färdtjänstreglemente, skriven av Katarina Widell 

Bilaga 1 egenavgifter vid riksfärdtjänstresor 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 18(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Västtrafik 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Marie Djupfeldt 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 19(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 Dnr 2021-00193000 

Förslag till gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Gemensamt Trafikförsörjningsprogram 
Färdtjänst för Skaraborgs kommuner. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Skaraborgs kommuner har två styrande gemensamma dokument för färdtjänst.  
Under 2020 har ett gemensamt Färdtjänstreglemente tagits fram för Skaraborgs  
kommuner, och som antagits i alla kommuner under slutet av året.  
Utöver ett gemensamt Färdtjänstreglemente finns det ett lagkrav  
(Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjningsprogram för  
färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt  
lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.  
Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024 har tagits fram av kommunernas  
färdtjänsthandläggare (tjänsteköp genom Töreboda kommun). Dokumentet har  
beretts i Arbetsgruppen Färdtjänst. Funktionshinderorganisationerna i Skaraborg  
har fått information under programmets framtagande, samt getts möjlighet att  
komma med inspel. 
Vid direktionsmötet den 12 mars 2021 beslutades att förorda att kommunerna i  
Skaraborg antar Gemensamt Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst samt att detta  
börjar gälla den 1 juli 2021. 
 
Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
Beslutet berör invånare i kommunen som har eller kommer att ha behov av  
färdtjänst oavsett ålder, kön eller etnisk härkomst. 

Beslutsunderlag 
KS § 123/2021 

KSAU § 88/2021 

VON § 51/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, förslag till gemensamt trafikförsörjningsprogram 
färdtjänst, skriven av Katarina Widell 

Trafikförsörjningsprogram för Skaraborgs kommuner 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 20(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsutdrag § 31 gemensamt trafikförsörjningsprogram 

Förtydligande från Kommunalförbundet 

Beslutet ska skickas till 
Marie Djupfeldt 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 21(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Dnr 2021-00153040 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
Årsredovisning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg för verksamhetsåret 
2020. 

Det antecknas att de som är ledamöter i Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige 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 2020. 

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. 

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 2020. 

Barnkonsekvensanalys 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 22(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KS § 133/2021 

KSAU § 67/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-07, ansvarsfrihet för ledamöterna i 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2020, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Revisionsrapport 2020 

Revisionsberättelse 2020 

Protokoll styrelsemöte 2021-02-09 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 23(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 Dnr 2021-00147000 

Ansvarsfrihet för direktionen Skaraborgs kommunalförbund 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Skaraborgs Kommunalförbund. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i 
direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund för verksamhetsåret 2020. 

Det antecknas att de som är ledamöter i Skaraborgs Kommunalförbund inte deltar 
i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige 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 2020. 
 
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. 
 
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.  



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 24(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet.  
Revisorerna tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet samt tillstyrker att årsredovisningen för 2020 godkänns.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KS § 134/2021 

KSAU § 68/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-07, ansvarsfrihet för direktionen för Skaraborgs 
Kommunalförbund 2020, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2020 Skaraborgs Kommunalförbund 

Revisionsberättelse 2020 

Granskning av årsredovisning 2020 Skaraborgs Kommunalförbund 

Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag § 24 årsredovisning 2020 

Beslutet ska skickas till 
Skaraborgs Kommunalförbund 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 25(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 Dnr 2021-00142041 

Ansvarsfrihet för direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Avfallshantering Östra Skaraborg.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg för 
verksamhetsåret 2020. 

Det antecknas att de som är ledamöter i Avfallshantering Östra Skaraborg inte 
deltar i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige 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.  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga.  
 
Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys är inte nödvändig.  
 

Beslutsunderlag 
KS § 135/2021 

KSAU § 69/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 26(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-29 ansvarsfrihet för avfallshantering Östra Skaraborg 
2020, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2020 

Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2021-03-22 § 4 

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse 20202 

Beslutet ska skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 27(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Dnr 2021-00123041 

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

2.  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2020. 

Det antecknas att de som är ledamöter i Räddningstjänsten Östra Skaraborg inte 
deltar i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige 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 2020.  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 2020-02-26 D § 1. 

Resultatet för året påvisar ett överskott på 4 932 tkr. Soliditeten ligger på 30 %. 
Det positiva resultatet beror i huvudsak på förändrad pensionsskuld. 

Revisorerna inom kommunalförbundet gör följande bedömning: 

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

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till 
övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt  



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 28(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

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

Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig då 
Förbundsdirektionen inte har beslutat om intern kontrollplan, med tillhörande 
riskanalys och uppföljning för år 2020.  

 

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

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för 2020 
godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys är inte nödvändig 

Beslutsunderlag 
KS § 136/2021 

KSAU § 70/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-29, Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Protokoll 2021-02-26 § 1 

Revisionsrapport granskning årsredovisning 2020 

Revisionsberättelse 2020 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 29(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Dnr 2021-00159041 

Ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tolkförmedling Väst.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de 
enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen Tolkförmedling Väst för 
verksamhetsåret 2020. 

Det antecknas att de som är ledamöter i Tolkförmedling Väst inte deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva 
språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 
medlemmar. 

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

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 30(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.   

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.   
Revisorerna bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 
 
Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna densamma. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet ber inte barn och unga.  
 
Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys är inte nödvändig 
 

Beslutsunderlag 
KS § 137/2021 

KSAU § 102/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-09, ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 2020, skriven 
av Britt-Marie Nilsson 

Protokollsutdrag 2021-03-26 § 431 Tolkförmedling Väst 

Årsredovisning 2020 

PM avseende årsredovisning 

Revisionsberättelse 

Förbundsordning 

Internkontrollrapport 

Tjänsteutlåtande dnr 21/0012-1 årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst 

 

Beslutet ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 31(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 Dnr 2021-00154111 

Valdistriktsindelning för Gullspångs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen besluta att behålla 
nuvarande valdistriktsindelning för Amnehärads Södra, Amnehärads Norra och 
Hova med motiveringen att ingen naturlig gräns föreligger samt att ny detaljplan 
finns framtagen för Gallernäset 1:19 vilket kommer att möjliggöra exploatering av 
området för Amnehärads Södra. 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp valnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har brev 2021-04-01 uppmanat kommunen att se över kommunens 
indelning av valdistrikt så att vallagens bestämmelser uppfylls. 

Av vallagen 4 kapitlet 17 § framgår att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre 
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Valdistriktsindelningen ska grundas på antal röstberättigade den 1 mars året före 
ordinarie val. 

Enligt statistiken över antal röstberättigade den 1 mars 2021 har kommunen 
följande röstberättigade: 

Amnehärad norra  1 632 

Amnehärad södra  868 

Hova                        1 774 

Den 31 oktober 2021 är sista dagen för kommunfullmäktige att besluta om ändrad 
indelning i valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla ska det vara 
fastställt av Länsstyrelsen.  

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn- och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys bedöms inte nödvändig. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 32(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Valnämnden § 3/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-22, valdistriktsindelning för Gullspångs kommun, skriven 
av Britt-Marie Nilsson 

Meddelande om valdistrikt från Länsstyrelsen 

Information från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 33(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 Dnr 2018-00637102 

Valärenden-Valbarhetshinder 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar till Länsstyrelsen att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige för Lars-Göran Ytterberg (S) då han inte längre är valbar. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har 2021-05-11 meddelat att Lars-Göran Ytterberg (S) ledamot i 
kommunfullmäktige har valbarhetshinder eftersom han inte längre är folkbokförd i 
valområdet.  

Lars-Göran Ytterberg (S) är också vald som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
och som ledamot i Gullspångsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen valbarhetshinder 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Lönekontoret 

Valberedningen 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 34(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 66 Dnr 57500 

Valärende - Avsägelse av uppdrag  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen överlämnar till Länsstyrelsen att utse 
ny ersättare i kommunfullmäktige för Ulf Nilsson (S). 

 

Kommunfullmäktige överlämnar till valberedning att ta fram förslag på ny ledamot 
i Skagerns Energi AB efter avgående Ulf Nilsson (S). 

Bakgrund 
Ulf Nilsson (S) ersättare i kommunfullmäktige har inkommit med en begäran om 
att få avsäga alla sina politiska uppdrag. 

Ulf Nilsson (S) har följande uppdrag ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i 
Skagerns Energi AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse av uppdrag från Ulf Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

Lönekontoret 

Skagerns Energi 

Valberedningen 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-05-31 

 
Sid 35(35) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 67 Dnr 2021-00251812 

Motion tillåt kommunens räddningstjänst att använda syrgas 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning. 

Behandling på sammanträdet 
Maria Smedberg (V) informerar om sin inlämnade motion tillåt kommunens 
räddningstjänst att använda syrgas. 

I motionen yrkas att: 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda 
parter planera för delegering av syrgas till Räddningstjänsten i kommunen.  

Bakgrund 
Maria Smedberg (V) har vid dagens sammanträde inlämnat motionen tillåt 
kommunens räddningstjänst att använda syrgas.  

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

 


