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Övriga Anders Bernhall, ekonomichef, § 91-96 
Mats Öman, kommundirektör 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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§ 86 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jan Hassel (S) och Kerstin Isaksson (M) justerar protokollet. 

 

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) meddelar att hon deltar via distans därför 
leder 1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) dagens möte. 
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§ 87 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen. 
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§ 88 Dnr 49168 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 89 Dnr 2022-00085000 

Aktuell information kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om: 

 

Slutseminarium har idag hållits gällande projektet Bioenergianläggning i 
Otterbäcken. En fördjupad förstudie finns framtagen.  

 

Regeringen har beslutat om en nationell infrastrukturplan, önskvärt är att mer 
pengar satsas för upprustning av Kinnekullebanan samt fler spår mellan Alingsås-
Göteborg. 

Bakgrund 
Aktuell information kommunfullmäktige finns med som punkt på dagordningen. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 90 Dnr 2022-00219000 

Kommunfullmäktiges mål 2023 

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

Framtidsberättelsens portaltext  
Gullspång är en kommun där alla - barn, ungdomar, vuxna och äldre - utvecklar 
tilltro till sig själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i 
samhälls-, kultur-, förenings- och arbetsliv.   
1.Inflytande och ansvar 
Ledord: 
• möjligheternas kommun 
• tillgänglighet 
• samverkan 
• hållbart samhälle 
• barn och unga formar sina liv  
• bibehållen lust att lära och engagemang för omvärlden 
• värnar om de äldre 
•i  framkant för att utveckla en god äldreomsorg 
Kommunfullmäktiges mål 1 
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare 
och förtroendevalda.  

Kommunfullmäktiges mål 2 
Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt).  

Kommunfullmäktiges mål 3 
Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv 
med valmöjligheter. 

Kommunfullmäktiges mål 4 
Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap 
med andra, både i ordinärt boende och i särskilt boende.  

2. Samhälle och näringsliv 
Ledord: 
• attraktiva, hållbara, natur- och sjönära boendemiljöer 
• företagsvänliga 
• attraktiva företagsmiljöer 
• ett av landets viktigaste energicentrum 
• hållbarhet 
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Kommunfullmäktiges mål 5 
Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, 
rekreation och möten.  

Kommunfullmäktiges mål 6 
Gullspångs kommun – en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar.  

Kommunfullmäktiges mål 7 
Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 
kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens 
och kommunens utveckling. 
3. Kultur i alla former 
Ledord: 
• utveckling genom kultur 
•kulturen en mötesplats 
• stärkt gemensam självbild 
• kultur som en tillväxtfaktor  
• värdar för lärande 
 

Kommunfullmäktiges mål 8 
Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder 
kulturaktiviteter i olika former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt 
till ett rikt kulturutbud.  
4.Gullspångs kommun – värt ett besök 
Ledord: 
• vacker, välkomnande och välordnad miljö 
• hjälpsam anda 
• gott bemötande 
 

Kommunfullmäktiges mål 9 
Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att 
utveckla/öka besöksnäringen. 
5. Goda ambassadörer 
Ledord: 
• dialog med sina invånare och företagare 
• invånarna och företagarna är goda ambassadörer 
 

Kommunfullmäktiges mål 10 
Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, 
bemötande och service, de känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i 
och verkar på.  
6. Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 
Ledord: 
• hälsa och välbefinnande 
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• Skaraborgs mest attraktiva arbetsgivare 
• ”spänst i stegen” 
• värdegrunden 
 

Kommunfullmäktiges mål 11 
Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare 

   

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges mål omarbetas under 
kommande mandatperiod. 

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

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS § 170/2022 

KSAU § 124/2022 

Förslag till kommunfullmäktiges mål 2023 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Katarina Widell 

Awaz Karim 

Sara Hultman 

Annika Bengtzing 

Agatha Lahaise-de Jong 

Katariina Ikonen 

Tomas Karlsson 
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§ 91 Dnr 2022-00220042 

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2023 

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

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

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Gullspångs kommuns kommunala uppdebitering 2022 uppgår till 22,49 kr. 

Utdebiteringen föreslås vara oförändrad år 2023.  

Befolkningsunderlaget för 2023 beräknas på ett antagande om 5 190 invånare. 

Beslutsunderlag 
KS § 171/2022 

KSAU § 125/2022 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Ekonomikontoret 
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§ 92 Dnr 2021-00446042 

Budget 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudget 2023. 

 

Reservation 
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), 
Kerstin Isaksson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M) Torbjörn Lööf (M), 
Therese Gustavsson (M), Pär Rittsel (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Sarah Johansson (FI) deltar inte i beslutet. 

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

 

Carina Gullberg (S) informerar om majoritetens budgetförslag och tillstyrker 
förslaget. 

 

Björn Thodenius (M) informerar om oppositionens budgetkommentar 2023 samt 
yrkar att det finansiella målet ska vara 2 %. 

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och 
Björn Thodenius (M) yrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bakgrund 
Majoriteten har tagit fram ett förslag till driftbudget för år 2023. Driftbudgeten 
bygger på ett invånarantal på 5 190 invånare. 

 

Utgångspunkt för budget 2023 och plan 2024-2025 är den verksamhetsvolym och  

inriktning/uppdrag som beslutades av kommunfullmäktige avseende budget 2022. 
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Beslutsunderlag 
KS § 172/2022 

KSAU § 126/2022 

Budget 2023, plan 2024-2025 Gullspångs kommun kommunfullmäktige 20 juni 

Majoritetens förslag till verksamhet och budget  2023 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Ekonomikontoret 

Katarina Widell 

Awaz Karim 

Mats Öman 
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§ 93 Dnr 2022-00221041 

Budgetplan 2024-2025 

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

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om budgetplan 2024-2025. 

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS § 173/2022 

KSAU § 127/2022 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Ekonomikontoret 
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§ 94 Dnr 2022-00222041 

Finansiella mål budgetåret 2023 

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

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

Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), 
Kerstin Isaksson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M) Torbjörn Lööf (M), 
Therese Gustavsson (M), Pär Rittsel (M) och Nour Beyed (L) deltar inte i beslutet. 

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

Bakgrund 
Majoriteten har tagit fram ett förslag till finansiella mål för år 2023. 
Gullspångs kommun fattar årligen beslut om finansiella mål. De finansiella målen 
är enligt kommunens nuvarande styrprinciper följande: 
• Årets resultat ska vara 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
• Investeringarna ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 
• Amortering med 2 mnkr. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 
Förslag till finansiella mål budget 2023 
• Årets resultat ska vara 0,7 procent i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 
• Investeringarna ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel. 
• Soliditeten ska årligen förbättras. 

Beslutsunderlag 
KS § 174/2022 

KSAU § 128/2022 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-04, finansiella mål budget 2023, skriven av Anders 
Bernhall 
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Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Ekonomikontoret 
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§ 95 Dnr 2022-00223041 

Investeringsbudget 2023 

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

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

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

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

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

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

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

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS § 175/2022 

KSAU § 129/2022 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Anders Bernhall 

Tekniska nämnden 
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§ 96 Dnr 2022-00224041 

Investeringsplan 2024-2027 

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

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

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

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

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

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS § 176/2022 

KSAU § 130/2022 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Ekonomikontoret 
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§ 97 Dnr 2020-00413812 

Motion en attraktivare arbetsgivare 

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

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

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
KS § 178/2022 

KSAU § 113/2022 

BUK § 58/2022 

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

KF § 11/2022 

Motion en attraktivare arbetsgivare 

Beslutet ska skickas till 
Awaz Karim 
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§ 98 Dnr 2022-00205341 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
Gullspångs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde 
enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 
Gullspångs kommun”  

daterad 2022-05-13.Förutom att nordvästra industriområdet Otterbäcken samt 
industriområdet Björnemossen i Hova tas bort i avvaktan på utredningsuppdrag, 
(ärendet etablering av industrimark). Beslutet ersätter tidigare beslut om 
verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i kommunen.  

Detta innebär att kommunens verksamhetsområde för VA framåt kommer att 
bestå av verksamhetsområden för de fyra olika vattentjänsterna: vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 

Behandling på sammanträdet 
1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

- Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken (1970) 

- Hova och Gårdsjö (1970) 

- Kärr i Gullspång (1971) 

- Askevik (2018) 

Verksamhetsområdet är avgörande på många sätt eftersom det bara är inom 
beslutat verksamhetsområde som vattentjänstlagens regler gäller. Samma sak 
gäller för VAtaxan. En av grundförutsättningarna för att en fastighetsägare ska vara 
skyldig att betala avgifter för en vattentjänst är att fastigheten är belägen inom  

verksamhetsområdet för tjänsten. 

 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den  
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera  
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vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller 
flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten (V), spillvatten (S), dagvatten 
fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) och det ska framgå av beslutet vilka 
fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster.  

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

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

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

Gränsen till verksamhetsområdet i Gårdsjö och Kärr, samt Skagersvik lämnas i  
princip oförändrade. Det är endast någon redaktionell justering som gjorts av  
gränsen i något fall (det innebär inte att någon fastighet tas bort) och 
vattentjänsterna som ingår som tydliggörs. 
 
Verksamhetsområdet i Askevik lämnas oförändrat. Vattentjänsterna är redan  
tydliggjorda där. 
För Gullspång, Hova och Otterbäcken kommer områdena som idag ingår i  
verksamhetsområdet göra det fortsatt, men de tillkommande områdena där  

detaljplaner antagits eller där kommunen avser komplettera med industriområde 
på kommunal mark, läggs till och verksamhetsområdet utökas därmed. De 
områden som verksamhetsområdet utökas med är följande: 

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

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

Sammantaget innebär förslaget att kommunens verksamhetsområde för VA  
tydliggörs och kommer att bestå av verksamhetsområden för de fyra olika  
vattentjänsterna: vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ärendet syftar till att juridiskt tydliggöra vilka vattentjänster VA-huvudmannen  
ansvarar för inom fastställt verksamhetsområde och vilka vattentjänster respektive  
fastighet i sin tur ska betala för. 
 

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

 

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

Beslutsunderlag 
KS § 168/2022 

KSAU § 103/22 

TN § 54/22 

Tnau § 59/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-12 

Tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-05 av enhetschef Eva-Lena Beiron:  

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

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Gullspångs kommun  
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(2022) (Förslag) 

Huvudmannaområde för vatten och avlopp i Gullspångs, Skagersviks och  

Otterbäckens samhällen (1970 ) (Gällande)  

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

(Gällande)  

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

(Gällande) 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik, Gullspångs  

kommun (2018) (Gällande) 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Amanda Haglind 

Eva-Lena Beiron  
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§ 99 Dnr 2022-00206346 

Justering av avgifterna i VA-taxan Gullspång 2023 

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

Behandling på sammanträdet 
Hans-Göran Larsson (RV) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Under en längre tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att  
VA-kollektivet finansieras helt av taxans avgifter. Inför år 2022 tilldelades 9 000 tkr 
i investeringsmedel för reinvesteringar av VA-anläggningar, detta för att uppnå en  
förnyelsetakt per år i nivå med vad som anges i VA-planen. De ökade  
kapitalkostnaderna motsvarar ca 3 procent av dagens omsättning. För att  
verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som 
investeringsvolymerna genererar krävs en intäktsökning för verksamheten 
motsvarande ca 3 procent per år. 
 

I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga  
anläggningar och driftkostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör  
bedömningen att de sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i  
arbetssätt finansierar generella kostnadsökningar som till exempel för personal,  
material etc. varför ingen ytterligare intäktsökning krävs.  
 

VA-kollektivet i Gullspångs kommun har tidigare år gjort ett överskott, detta  
överskott ska upparbetas under en treårsperiod. Taxeutvecklingen är föreslagen  
utifrån principen att upparbeta överskottet samt hålla en jämn taxeutveckling 
under de kommande åren.  
 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans  
brukningsavgifter med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen  
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en  
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villaägare med ca 20 kronor per månad.  
Bedömning ur ekonomisk dimension 
VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter  
intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. VA-taxan får inte vara högre än  
nödvändigt och är de lägre än nödvändigt får det följder på den kvalitet som  
levereras.  

 

Bedömning ur miljömässig dimension 
Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra  
vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 
 

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

Beslutsunderlag 
KS § 169/2022 

KSAU § 104/22 

TN § 60/22 

Tnau § 65/22 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-04-12 

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

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

Gällande VA-Taxa Gullspång från 1 januari 2022 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 100 Dnr 2022-00211700 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

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

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

 

1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

 

Det Politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom förslaget till Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar respektive  
huvudman att besluta i enlighet med förslaget. Skaraborgs kommunalförbund  
Direktionsmöte har också ställt sig bakom förslaget och rekommenderar alla  
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medlemskommuner att anta den föreslagna färdplanen. 
Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att Färdplanen - länsgemensam  
strategi för god och nära vård bör antas av Gullspångs kommun. 

Beslutsunderlag 
KS § 182/2022 

KSAU § 111/2022 

VON § 39/2022 

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

Förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

VON § 149/2021 

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

Beslutet ska skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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§ 101 Dnr 2022-00212770 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

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

Behandling på sammanträdet 
1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

 

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

Beslutsunderlag 
KS § 183/2022 

KSAU § 112/2022 

VON § 38/2022 
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Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelser, skriven av Katarina Widell 

Förslag till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser  

VON § 130/2021  

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

Beslutet ska skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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§ 102 Dnr 2022-00182003 

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

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

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

Behandling på sammanträdet 
1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

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

 

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

Beslutsunderlag 
KS § 187/2022 

KSAU § 117/2022 
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MBN § 60/2022 

Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-05 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 103 Dnr 2022-00183042 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning 2021 och 
beviljande av ansvarsfrihet 

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

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

 

Det antecknas att de som är ledamöter i Räddningstjänsten Östra Skaraborg inte 
deltar i beslutet om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Behandling på sammanträdet 
1:e vice ordförande Per-Arne Brandberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

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

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

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

 

Revisorerna inom kommunalförbundet gör följande bedömning: 

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

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till 
övervägande del är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 
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Kommunfullmäktige 2022-06-20 

 
Sid 35(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Balanskravsresultatet är negativt och behöver återställas inom tre år för att 
fortsättningsvis upprätthålla en ekonomi i balans.  

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

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

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

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

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör inte barn och unga. 

Jämställdhetsanalys 

Inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KS § 189/2022 

KSAU § 119/2022 

Protokoll 2022-04-11 D § 1, RÖS 

Årsredovisning 2021 för RÖS 

PM god ekonomisk hushållning 2021 

PM årsredovisning RÖS 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Uttalande från förvaltningsledningen RÖS, revision 2021 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 

 
Sid 36(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Dnr 2022-00145007 

Delgivning - Svar på revisionsrapport över årsredovisning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna kommunstyrelsens beslut § 190 nedan:  

 

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

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

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

Ekonomi 
Ej aktuellt  

Tidplan 
Ej aktuellt 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Jämställdhetsanalys 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
KS § 190/2022 

KSAU § 121/2022 

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

Skrivelse från revisionen om yttrande  

Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning Gullspångs kommun 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 

 
Sid 37(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr 2022-00060041 

Delgivning - Granskningsrapport 2021 för Gullspångsbostäder AB 
och Skagerns Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna granskningsrapport 2021 för 
Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB. 

Bakgrund 
Granskningsrapport för 2021 för Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB 
finns upprättat. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


