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Kommunstyrelsen  Sida 1(63) 

 
Datum: onsdagen den 2 juni 2021 kl 13:00-17:10 Paragrafer §§ 166-205 

Plats:   Skype/ Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Jan Hassel, § 166-186, § 189     Björn Thodenius, Bo Hagström, § 187-188, § 190-205 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) § 166-186, § 189, kl 13:00-16:30 
Ann-Christin Erlandsson (S) 
Per  Eriksson (RV) § 166-186, kl 13:00-16:00 
Victor Albertsson Tidestedt (M) § 166-168, kl 
13:00-14.50 
Stig Svensson (SD) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tjänstgör 
för Anja Rech (S) § 166-178 och för Jan Hassel 
(S) § 187-188, § 190-205 
Monika Hall Fornander (S) tjänstgör för Anja 
Rech (S) § 179-205 kl 14:30-17:10 
Hans-Göran Larsson (RV) tjänstgör för Per 
Eriksson (RV) § 187-205, kl 16:00-17:10 
Eric Mellberg (M) tjänstgör för Victor 
Albertsson Tidestedt (M), § 180-205, l 14:50-
17:10 
Hanna Jansson (FI) tjänstgör för Maria 
Smedberg (V) 
Anita Ahlgren (L) tjänstgör för Nour Beyed (L) 
 

 

Ersättare Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) § 179-186 
Kjell Lindholm (C) 
Hans-Göran  Larsson (RV) § 166-186, kl 13:00-
16:00 
Eric Mellberg (M) § 166-179, kl 13:00-14:50 
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Övriga Malin Bengtsson, redovisningsansvarig, § 169 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, § 
170-176 
Anders Sjöholm, fastighetschef, § 178, § 205 
Emma Wiik, verksamhetsutvecklare, § 180-181 
Johan Bengtsson, projektledare, § 189 
Per-Olof Hermansson, kommunchef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-02 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 3(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 166 Dnr 49166 
Val av justerare .................................................................................... 6 

§ 167 Dnr 49167 
Godkännande av dagordning ................................................................. 7 

§ 168 Dnr 49168 
Anmälan om eventuellt jäv .................................................................... 8 

§ 169 Dnr 2021-00186003 
Finanspolicy Gullspång kommun ............................................................ 9 

§ 170 Dnr 2019-00405805 
Ansökan om investeringsbidrag från Amnehärads hembygdsförening för 
handikappanpassning av hembygdsgården i Otterbäcken ....................... 11 

§ 171 Dnr 2020-00097805 
Ansökan om investeringsbidrag  från Hova IF ......................................... 12 

§ 172 Dnr 2020-00102805 
Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF ................................. 13 

§ 173 Dnr 2020-00121805 
Ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids Hembygdsförening ........... 14 

§ 174 Dnr 2020-00313805 
Ansökan om investeringsbidrag Gullspång Arena Ekonomisk Förening ...... 15 

§ 175 Dnr 2021-00105805 
Ansökan om investeringsbidrag från Samhällsföreningen Amnehärad Södra 
Råda för aktivitetsområde Dressinparken Gullspång ............................... 17 

§ 176 Dnr 2021-00202805 
Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Skytteförening ............... 19 

§ 177 Dnr 2021-00215106 
Struktur för samverkan mellan Tekniska Nämnden, fastigheter och 
Gullspångs kommun ........................................................................... 20 

§ 178 Dnr 2021-00235253 
Förslag till försäljning av fastigheterna Gullspång Björtorp 4:6 och Gullspång 
Gårdsjö 13:5 ...................................................................................... 22 

§ 179 Dnr 2021-00096042 
Justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-nämnden för 
innevarande år ................................................................................... 23 

§ 180 Dnr 2021-00013338 
Skötselplan för grönytor ...................................................................... 25 

§ 181 Dnr 2021-00014332 
Lekplatsprogram för Gullspångs kommun ............................................. 27 

§ 182 Dnr 2021-00192005 
Särredovisning av kostnaderna för digitala verksamhetssystem samt årlig 
revidering av systemkartläggning ......................................................... 29 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 4(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 Dnr 2020-00347024 
Lönerevision 2021 .............................................................................. 31 

§ 184 Dnr 2021-00201026 
Gratifikation/presentkort till all personal .............................................. 33 

§ 185 Dnr 2021-00140212 
Översiktsplan för Töreboda kommun .................................................... 34 

§ 186 Dnr 2021-00216000 
Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning och införande av 
riktlinjer för hantering av motioner ...................................................... 36 

§ 187 Dnr 2021-00126140 
Förstudie av biobränsle Otterbäcken .................................................... 39 

§ 188 Dnr 2021-00240247 
Riktlinjer gällande arrende, markköp samt försäljning av mark ................ 40 

§ 189 Dnr 2021-00196259 
Otterbäcken Södra, Gallernäset 1:19 .................................................... 41 

§ 190 Dnr 2021-00222550 
Rätt att teckna investerings - och kundavtal med längre giltighetstid än 
gällande arrendeavtal från arrendator Vänerhamn ................................. 44 

§ 191 Dnr 2021-00200014 
Köp av kvällsturer från Västtrafik 2022 .................................................. 46 

§ 192 Dnr 2021-00036000 
Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2021 ............................ 48 

§ 193 Dnr 2021-00008000 
Information från kommunchefen ......................................................... 49 

§ 194 Dnr 2021-00009000 
Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och uppdrag ......... 50 

§ 195 Dnr 2021-00002002 
Delegationsbeslut 2021 ....................................................................... 51 

§ 196 Dnr 2021-00001999 
Delgivningar 2021 ............................................................................... 52 

§ 197 Dnr 2021-00121230 
Delgivning- Information om att bygglov har beviljats  för nybyggnad av 
modulbutik, Otterbäcken 8:78, dnr 2021.MBN261 ................................. 53 

§ 198 Dnr 2021-00111042 
Delgivning - Hantering av investeringar inom Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg .......................................................................................... 54 

§ 199 Dnr 2021-00218000 
Delgivning - Framställan om tillfälligt ekonomiskt stöd med anledning av 
Migrationsverkets avveckling av boendeplatser för asylsökande .............. 56 

§ 200 Dnr 2021-00206130 
Delgivning - Ett Sverige som håller ihop. Regeringens insatser för minskad 
segregation och goda livschanser för alla .............................................. 57 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 5(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 201 Dnr 2021-00028530 
Delgivning- Slutrapport åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanans stationer 
diarienr TRV 2020/32478 ..................................................................... 58 

§ 202 Dnr 2021-00170041 
Delgivning- Årsstämma protokoll Vänerhamn AB ................................... 59 

§ 203 Dnr 2021-00237615 
Delgivning - Återkoppling från Skolinspektionen gällande undervisning på 
distans, dnr 2021:2029 ........................................................................ 60 

§ 204 Dnr 2019-00542615 
Delgivning- Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av tillsyn av 
utbildningen ...................................................................................... 61 

§ 205 Dnr 2021-00259247 
Redovisning utifrån läge med lokalutredningen ..................................... 62 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 6(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 166 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Hassel (S) justerar § 166-186, § 189,  Björn Thodenius (M) justerar § 166-205 
och Bo Hagström (C) justerar § 187-188, § 190-205.  
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§ 167 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter ändringen att: 

Punkt 14. justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-nämnden för 
innevarande år, utgår 

Punkt 26. köp av kvällsturer från Västtrafik 2022 skjuts fram och behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 18 augusti. 

Punkt. 40. nytt ärende redovisning utifrån läget med lokalutredningen 
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§ 168 Dnr 49168 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 169 Dnr 2021-00186003 

Finanspolicy Gullspång kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att finanspolicyn kompletteras med en punkt om 
ansvarsfulla placeringar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till finanspolicy. 

Behandling på sammanträdet 
Malin Bengtsson, redovisningsansvarig, informerar om ärendet finanspolicy 
Gullspångs kommun. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att det ska läggas till en punkt om ansvarsfulla 
placeringar.  

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och ändringsyrkande från Hanna Jansson (FI) till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen. 

Bakgrund 
Det finns ett behov av en finanspolicy som gäller för såväl Gullspångs kommun och 
dess kommunala bolag där kommunen har ett majoritetsägande. Ett förslag till 
finanspolicy för Gullspångs kommun har tagits fram. Finanspolicyn ska ange ramar 
och riktlinjer för hur finansverksamheten ska bedrivas. Med finansverksamhet 
avses likviditetshantering, skuldförvaltning, utlåning och borgen samt bank- och 
cashmanagementtjänster.  

Syftet med finanspolicyn är att fastställa finansverksamhetens mål, fastställa ramar 
och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras, fastställa ramar och 
riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer inom 
finansverksamheten samt fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och 
uppföljning av finansverksamheten. 

Ansvaret för kommunkoncernens finansverksamhet fördelas mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 91/2021 
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Tjänsteskrivelse, 2021-04-22, finanspolicy Gullspångs kommun, skriven av Anders 
Bernhall 

Finanspolicy Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2019-00405805 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att bevilja ett investeringsbidrag på max 30% av 
totalbeloppet och högst 50 tkr för 2021. 

Föreningen har beviljats medel från Boverket. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Amnehärads hembygdsförening ansöker om investeringsmedel för att kunna 
tillgänglighetsanpassa hembygdsgården i Otterbäcken. 

Föreningen väntar på besked från Boverket.  

Maxgränsen hos Boverket är  200 tkr; vilket föreningen också har sökt. 

Offerten för att kunna tillgänglighetsanpassa lokalen är på 225 tkr och är från 
2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24, ansökan om investeringsbidrag Amnehärads 
hembygdsförening, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Amnehärads Hembygdsförening 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Amnehärads hembygdsförening 
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§ 171 Dnr 2020-00097805 

Ansökan om investeringsbidrag  från Hova IF 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett investeringsbidrag på 27 tkr. 
Bidraget betalas ut i samband med att köpet genomförs. 
 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Hova IF ansökte om investeringsmedel till inköp av en fyrhjuling med tillhörande 
utrustning 2020. En totalkostnad på 90 tkr. Ansökan avslogs med motiveringen att 
Gullspångs kommun saknade ekonomiska förutsättningar att bevilja bidraget 2020. 

Barnkonsekvensanalys 
Investeringen gynna  föreningens verksamheter som är bra för ungdomar i alla 
åldrar. 
 
Jämställdhetsanalys 
Investeringen gynnar föreningens verksamheter som är bra för män och kvinnor i 
alla åldrar. 
 
Sammanfattande bedömning 
Föreningen är berättigad tillinvesteringsmedel 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24, Investeringsbidrag Hova IF 

Ansökan om investeringsbidrag från Hova IF 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Hova IF 
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§ 172 Dnr 2020-00102805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller föreningens begäran om ett investeringsbidrag på 4 050 
kr. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Gullspångs IF ansökte om investeringsmedel till installering av fiber i föreningens 
anläggning 2020. En totalkostnad på 13 500 kr. Ansökan av avslogs med 
hänvisningen till att kommunen saknade ekonomiska förutsättningar att bevilja 
bidraget. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Investeringen är bra för barn i alla åldrar. 
 
Jämställdhetsanalys 
Investeringen är könsneutral 
 
Sammanfattande bedömning 
Ett angeläget behov som kan tillgodoses.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24, investeringsbidrag Gullspångs IF, skriven av Mikael 
Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspång IF 

 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Gullspångs IF 
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§ 173 Dnr 2020-00121805 

Ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids Hembygdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreningens ansökan om ett investeringsbidrag 
för att mura om skorstenarna får ligga kvar och prövas under 2022. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Boverket har avslagit föreningens ansökan om ett stöd till underhåll av 
skorstensmurarna. Kostnaden är i dagsläget för hög för att föreningen ska klara av 
renoveringen i egen regi även om man beviljas investeringsmedel från Gullspångs 
kommun. 

Barnkonsekvensanalys 
Positivt för barn i alla åldrar att det finns en trygg och säker lokal 
 
Sammanfattande bedömning 
Ärendet får vänta till 2022 då förhoppningsvis de ekonomiska förutsättningarna 
finns för en renovering av skorstensmurarna. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24, investeringsbidrag Fagerlids hembygdsförening, 
skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Fagerlids Hembygdsförening. 

 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Fagerlids hembygdsförening 
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§ 174 Dnr 2020-00313805 

Ansökan om investeringsbidrag Gullspång Arena Ekonomisk 
Förening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller föreningens begäran om ett ytterligare 
investeringsbidrag med 50 tkr för 2021 p.g.a. ökade byggnationskostnader. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Gullspång Arena ekonomiska förening uppför allaktivitetshall i Gullspång. 

Under byggnationen har kostnaderna ökat vilket har inneburit att 
kostnadskalkylen har behövts arbetas om. Just nu är differensen 683 457 tkr 
utöver tidigare beräkningar. Det kan tillkomma ytterligare kostnadsökningar i det 
fortsatta arbetet.  

Ett mål är att uppföra hallen utan några skulder som kan påverka 
föreningsverksamheterna negativt.  

Medlemmar i arena föreningen är: 
• Gullspångs IF 
• Skagersviks bordtennis klubb 
• Gullspångs Tennisklubb 
• SPF Hova-Gullspång 
• Gullspångs skytteklubb 
• IBF HG20 (Nybildad förening. Innebandy) 
 

Ansökan är på 100 tkr men det kan inte vi som handlägger ärendet föreslå utifrån 
nuvarande regelverk. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Satsningen är positiv för barn i alla åldrar 
 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet är könsneutralt 
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Sammanfattande bedömning 
Ett angeläget projekt som behöver stöd från Gullspångs kommun 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2012-05-25, Ansökan om investeringsbidrag från Gullspång Arena 
Ekonomiska förening, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Arena ekonomisk förening 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Gullspång Arena ekonomisk förening 
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§ 175 Dnr 2021-00105805 

Ansökan om investeringsbidrag från Samhällsföreningen 
Amnehärad Södra Råda för aktivitetsområde Dressinparken 
Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller föreningens begäran om ett investeringsbidrag på 20 
tkr. 

Beslutet fattas under förutsättning att föreningen får nyttjanderätt till 
dressinparken och att den egna finansieringen täcker resterande 70% av 
investeringskostnaden, minst 46 tkr.  

Eric Mellberg (M) deltar inte i beslutet. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Amnehärad Södra Råda samhällsförening vill utveckla dressinparken i Gullspång 
med en ”Velopark”. Den ursprungliga ansökan var på 30 tkr men minskades till 20 
tkr i dialog mellan förening och VISA. 
Se vidare separat projektbeskrivning och ansökningshandlingar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Satsningen vänder sig särskilt till barn och ungdomar 
 
Jämställdhetsanalys 
Bra för både flickor och pojkar 
 
Sammanfattande bedömning 
En angelägen satsning som riktar sig till barn och ungdomar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24, investeringsbidrag Amnehärad Södra Råda 
samhällsförening 

Ansökan om investeringsbidrag med projektbeskrivning från Samhällsföreningen 
Amnehärad Södra Råda  
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Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Samhällsföreningen Amnehärad Södra Råda  
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§ 176 Dnr 2021-00202805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Skytteförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller föreningens begäran om ett investeringsbidrag på 17,25 
tkr. 

Beslutet fattas under förutsättning att föreningen själva står för övrig kostnad för 
två banor Den totala kostnaden uppgår till 57,5 tkr. Utbetalningen sker i samband 
med beställning av utrustning under 2021. 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig VISA, informerar om ärendet. 

Bakgrund 
Gullspångs skytteförening som är en av de föreningarna som kommer att ha sin 
hemvist in den nya allaktivitetsarenan som är under uppförande i Gullspång.  

I samband med att man tar den nya arenan i anspråk vill man bl.a. utöka det 
elektroniska tavelsystemet från 8 tavlor till 10 tavlor i den nya hallen. Syftet med 
dessa banor är att föreningen ska kunna handikappanpassa dessa bannor så att 
alla ska kunna komma och skjuta. Nu kommer det att finnas plats för flera.  

Barnkonsekvensanalys 
Positivt för små som stora i alla åldrar. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet är könsneutralt 
 
Sammanfattande bedömning 
Positivt att fler kan erbjudas möjlighet att delta i klubbens verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 201-05-24, ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs 
skytteförening, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Skytteförening 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Gullspångs Skytteförening 
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§ 177 Dnr 2021-00215106 

Struktur för samverkan mellan Tekniska Nämnden, fastigheter 
och Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till struktur för samverkan med 
tekniska nämnden, fastigheter.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att hemställa hos tekniska nämnden att fatta ett 
likalydande beslut.  

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet struktur för 
samverkan mellan tekniska nämnden, fastigheter och Gullspångs kommun. 

 

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

Bakgrund 
I samband med bildandet av den MTG-gemensamma Tekniska nämnden 
överfördes Gullspångs kommuns hela organisation och budget för 
fastighetsrelaterat arbete till Tekniska nämnden.  

Någon tydlig dokumentation av hur samverkan ska ske finns inte tillgänglig idag. 

 

Efterhand har avsaknad av dokumentation och personalomsättning hos såväl 
Tekniska nämnden som Gullspångs kommun gjort att samverkansformerna nu är 
otydliga och leder till många oklarheter om roller och ansvar hos parterna. 

 

I syfte att tydliggöra och dokumentera samverkansformerna har tjänstemän från 
Tekniska förvaltningen och Gullspångs kommun tagit fram ett underlag och förslag 
till gemensam struktur för samverkansarbetet. Vi anser att det är av stor betydelse 
att respektive part fattar ett formellt beslut om den gemensamma strukturen för 
samverkan.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 21(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Som komplement till den förslagna strukturen ska framöver och vid behov 
utarbetas regler, ytterligare tydliggörande av ansvar och gränsdragningsfrågor. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 107/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-11, förslag till struktur för samverkan mellan Tekniska 
Nämnden, fastigheter och Gullspångs kommun, skriven av Per-Olof Hermansson 

Power Pointpresentation ”Tydliggörande av arbetet med fastighetsrelaterade 
frågor i Gullspångs kommun”. 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 22(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 Dnr 2021-00235253 

Förslag till försäljning av fastigheterna Gullspång Björtorp 4:6 och 
Gullspång Gårdsjö 13:5 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avyttra Gullspång Björtorp 4:6 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avyttra Gullspång Gårdsjö 13:5. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att  delegera till kommunstyrelsen att godkänna 
köpekontrakt. 

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet försäljning av 
fastigheterna Gullspång Björtorp 4:6 och Gullspång Gårdsjö 13:5. 

Bakgrund 
1. Gula Villan i Skagersvik har i dagsläget ingen verksamhet förlagd i lokalerna. Det 
är heller ingen verksamhet planerad att förläggas i lokalerna. Fastigheten står inför 
renoveringsbehov och har förhållandevis höga driftskostnader även vid tomdrift. 

 

2. Lärarbostäderna i Gårdsjö består av två stycken (2st) lägenheter. Den ena har en 
hyresgäst och den andra består av ett dödsbo. Fastigheten står inför ett 
renoveringsbehov och det finns intressenter på fastigheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-20, avyttring av fastigheter upprättad av fastighetschef 
Anders Sjöholm 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 23(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 179 Dnr 2021-00096042 

Justering av budgetramarna för tekniska nämnden och IT-
nämnden för innevarande år 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår från dagordningen. 

Bakgrund 
Kart- och mätverksamheten har varit en del av den gemensamma tekniska 
nämnden sedan bildandet år 2008. I samband med en organisationsförändring 
inom verksamhet teknik, där syfte är att skapa en renodlad projektavdelning, har 
behov uppstått av att flytta kart- och mätverksamheten.   

 

En utredning har genomförts för att belysa vilka möjliga samordningseffekter som 
kan uppnås mellan kart- och mätverksamheten och annan verksamhet. 
Utredningen visar att kart- och mätverksamheten med fördel kan placeras under 
den MTG-gemensamma planenheten där det finns starka kopplingar både i det 
dagliga och i det strategiska arbetet. Tekniske chefen föreslår därför att kart- och 
mätenheten flyttas och organisatoriskt placeras under planchefen. Detta innebär 
att verksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun. Förändringen är fackligt förankrad och bör organisatoriskt och 
ekonomiskt gälla från och med 1 januari 2021.  

 

I samband med denna organisationsförändring ska en omfördelning av 
budgetramar ske. Tekniska chefen föreslår att det även ska genomföras en 
omfördelning av det överskott som kart- och mätningsverksamheten gjort genom 
verksamhetsutveckling med digital teknik. Överskottet uppgår till 700 tkr. 

MTG-styrgrupp beslutade 2021-01-21 att föreslår respektive kommunfullmäktige 
att: 

Tekniska nämndens budgetram minskas från och med 2021 med 700 000 kr med 
fördelning 60, 25 och 15 procent mellan MTG-kommunerna. 

IT-nämndens budgetram utökas från och med 2021 med 700 000 kr med 
fördelning 60, 25 och 15 procent mellan MTG-kommunerna.  

 

Medlen tilldelas IT-nämnden i driftbudgeten so en utvecklingsbudget för en 
digitaliserad verksamhetsutveckling som rör hela MTG.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 24(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Medlen ska användas för MTG-gemensamma digitaliseringsprojekt som kan påvisa 
en totalt lägre nettokostnad efter genomfört projekt. 

IT-nämnden får ansvar för de MTG-gemensamma medlen avsedda för 
verksamhetsutveckling i en digital tid. 

Verksamheter ansöker om bidrag hos IT-nämnden. 

Den MTG-gemensamma styrgruppen för digitalisering bereder ansökningarna och 
lägger förslag till IT-nämnden.   

Den MTG-gemensamma styrgruppen för digitalisering bereder ansökningarna och 
lägger förslag till IT-nämnden.  Därefter beslutar IT-nämnden om tilldelning av 
digitaliseringsbidrag.                   

Barnkonsekvensanalys 

Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 

Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 48/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-18, digitaliseringsmedel, skriven av Michael Nordin   

Tjänsteskrivelse, 2021-02-23, justering av budgetramarna för tekniska nämnden 
och IT-nämnden för 2021, skriven av Per-Olof Hermansson 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 25(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 180 Dnr 2021-00013338 

Skötselplan för grönytor  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta skötselplan för grönytor i Gullspångs kommun 
efter tillägg av: 

- 10% av kommunens grönytor avsätts som slåtteräng. 

- Ett tillägg till programmet om att inga invasiva arter får planteras som varken 
annueller eller perenner. 

- Ett tillägg till programmet om hur invasiva arter ska hanteras, med specifika 
instruktioner berörande parkslide. 

 

Behandling på sammanträdet 
Emma Wiik, verksamhetsutvecklare, informerar om ärendet skötselplan för 
grönytor. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att 10% av kommunens grönytor avsätts som slåtteräng, 
ett tillägg till programmet om att inga invasiva arter får planteras som varken 
annueller eller perenner samt ett tillägg till programmet om hur invasiva arter ska 
hanteras, med specifika instruktioner berörande parkslide med instämmande av 
Carina Gullberg (S). 
 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Hanna Jansson (FI) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
Verksamhet teknik har på uppdrag och utifrån dialog med Gullspångs kommun 
tagit fram förslag på skötesplan för grönytor samt lekplatsprogram för kommunen. 
Skötselplanen för grönytor avser kommunal allmän plats och anger en skötselnivå 
som ger ett vårdat intryck. Vidare hanterar verksamhet teknik skötseln av några 
kommunala tomter, detta efter beställning från kommunens markansvarig. Dessa 
ytor redovisas inte i skötselplanen. 
 
Tekniska nämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige i Gullspång för 
beslut 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 26(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 94/2021 

KSAU § 13/2021 

TN § 172/2020 

Skötselplan för grönytor 

 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Emma Wiik 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 27(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 181 Dnr 2021-00014332 

Lekplatsprogram för Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta lekplatsprogram för Gullspångs kommun 
samt att det antagna lekplatsprogrammet följs av ett framtagande av politisk 
vision och prioritering för kommunens lekplatser. 

Behandling på sammanträdet 
Emma Wiik, verksamhetsutvecklare, informerar om lekplatsprogram för 
Gullspångs kommun. 

Hanna Jansson (FI) yrkar att det antagna lekplatsprogrammet följs av ett 
framtagande av politisk vision och prioritering för kommunens lekplatser.  

Björn Thodenius (M) yrkar att ytterligare politisk beredning och prioritering ska ske 
innan programmet antas. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Hanna Janssons (FI) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslagen.  

Ordföranden tar därefter upp Björn Thodenius (M) ändringsyrkande för beslut och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Bakgrund 
Verksamhet teknik har på uppdrag och utifrån dialog med Gullspångs kommun 
tagit fram förslag på skötesplan för grönytor samt lekplatsprogram för kommunen.  

Skötselplanen för grönytor avser kommunal allmän plats och anger en skötselnivå  
som ger ett vårdat intryck. Vidare hanterar verksamhet teknik skötseln av några  
kommunala tomter, detta efter beställning från kommunens markansvarig. Dessa  
ytor redovisas inte i skötselplanen.  
Lekplatsprogrammet innehåller en inventering av kommunens lekplatser samt 
förslag till utveckling av dessa. Vidare visare programmet var det finns förskolor, 
skolor och var kommunala bostadsbolaget har lekplatser vilket är ett komplement 
till de kommunala lekplatserna.  

Tekniska nämnden överlämnar förslagen till kommunfullmäktige i Gullspång för  
beslut. 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 28(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 95/2021 

KSAU § 14/2021 

TN § 172/2020 

Tnau § 194/20 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-12-01 Förslag till skötesplan grönytor  

samt lekplatsprogram för Gullspång.   

Lekplatsprogram Gullspångs kommun 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 29(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 182 Dnr 2021-00192005 

Särredovisning av kostnaderna för digitala verksamhetssystem 
samt årlig revidering av systemkartläggning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge den gemensamma ekonomifunktionen i 
uppdrag att särredovisa kostnaderna för digitala verksamhetssystem samt övriga 
IT-kostnader på nämndnivå. Sammanställningen över kostnaderna redovisas 
årligen för kommunstyrelsen.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att årligen revidera upprättad systemkartläggning 
avseende digitala verksamhetssystem. Systemkartläggning ska redovisas årligen 
för kommunstyrelsen.   

 

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

Bakgrund 
Vid It-nämndens sammanträde 2021-04-19 diskuterades kommunernas kostnader 
för IT och digitalisering. Kostanden för IT-avdelningen utgör endast en del av 
kommunernas totala kostnader för digitalisering.  

Som ett sätt att synliggöra kommunernas totala kostnader för digitalisering och IT 
föreslår IT-nämnden att:  

- Kommunstyrelseförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 
ger den gemensamma ekonomifunktionen i uppdrag att särredovisa kostnaderna 
för digitala verksamhetssystem samt övriga IT-kostnader på nämndnivå. 
Sammanställningen över kostnaderna ska redovisas årligen för kommunstyrelsen. 

- Kommunstyrelseförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner beslutar om att årligen revidera upprättad systemkartläggning 
avseende digitala verksamhetssystem. Systemkartläggningen ska redovisas årligen 
för kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 101/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 30(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

IT-nämnden § 10/2021 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall  

Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

IT-nämnden 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 31(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 183 Dnr 2020-00347024 

Lönerevision 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den tillkommande kostnaden för lönerevision 2021 
som berör lärarkollektivet c:a 280 tkr, ska bäras av barn-, utbildning och 
kulturnämnden samt kommunstyrelsen inom befintlig ram. 

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet lönerevision 2021. 

Bakgrund 
SKR och Lärarnas samverkansråd som representerar Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund har tecknat ny Huvudöverenskommelse om lön och andra villkor, 
HÖK21. 

Löneavtalet är ett så kallat ”sifferlöst” avtal, vilket innebär att det inte anges några 
lönenivåer som arbetsgivaren har att ta hänsyn till i lönerevisionen. Det är med 
andra ord de politiskt beslutade ramarna som avgör omfattningen av 
lönerevisionen. 

Dock, i avtalets Bilaga 8 framgår att samtliga medlemmar i de två förbunden, samt 
enligt SKR även oorganiserade arbetstagare inom kollektivavtalsområdet ska ges 
ett engångsbelopp på 2000 kr vid heltid. Beloppet utbetalas i juni och är 
proportionerligt till medarbetarens sysselsättningsgrad. 

Bakgrunden till engångsbeloppet är den möjlighet som fanns för de lokala parterna 
i HÖK18, Bilaga 6 att genom kollektivavtal göra vissa avvikelser från Bilaga M som 
bland annat reglerar arbetstid för lärarna, har tagits bort. Som en del av 
möjligheten att ha en annan arbetstidsförläggning, skulle arbetsgivaren 
kompensera varje berörd lärare med 1500 kr per månad samt ytterligare 500 kr att 
fördela individuellt i lönerevisionen.  

Engångsbeloppet innebär en kostnad om drygt 280 tkr inkl PO utöver den 
beslutade ramen. Det är oklart hur denna ska finansieras. 

Den sedan tidigare genomförda lönerevisionen för 2021 utgick från en tilldelad 
ram på 2% som kompletterades med en ram på 0,3% som användes för särskilda 
satsningar. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 32(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Den nu tillkommande kostnaden för lärarkollektivet ryms inte inom ramen för de 
sedan tidigare tilldelade medlen. Då detta endast rör lärarkollektivet och är av 
engångskaraktär och inte heller är nivåhöjande bör denna tillkommande 
lönekostnad för 2021 bäras av Barn-, utbildning och kulturnämnden och inte 
föranleda några ramjusteringar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-12 § 92 beslutat att ge 
kommunchefen i uppdrag ta fram förslag på hur engångsbeloppet ska finansieras 
och därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-20, förslag till finansiering av tillkommande kostnader 
för lönerevision 2021, skriven av Per-Olof Hermansson 

KSAU § 92/2021 

Tjänsteskrivelse Nytt löneavtal HÖK21 för lärare upprättade av HR-chef Per 
Johansson 2021-04-20 

Bilagor – Bilaga 8 HÖK21, Bilaga 6 HÖK18 samt info från SKR, 19-21 

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

Awaz Karim 

Mikael Fransson 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 33(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 184 Dnr 2021-00201026 

Gratifikation/presentkort till all personal  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till de anställda utge en sommargåva i form av ett 
presentkort motsvarande ett värde om 400 kronor vilket finansieras genom 
ianspråktagande av personalutskottets medel till förfogande. 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet 
gratifikation/presentkort till all personal. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-12 § 103 gett kommunchefen i 
uppdrag att arbeta vidare med frågan gällande gratifikation/presentkort till all 
personal. 

I syfte att visa uppskattning till personalen för de insatser som gjorts under den 
extraordinära perioden under Coronapandemin föreslås att personalen erhåller ett 
presentkort motsvarande ett värde på 400 kronor. 

Presentkortet ska vara giltigt hos näringsidkare i Gullspångs kommun och ska 
användas vid ett tillfälle och ska inte heller kunna växlas mot kontanter. 

Efter giltighetstidens utgång skickar näringsidkaren en faktura till kommunen på 
inlösta presentkort och bifogar dessa till fakturan. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26, förslag till "sommargåva" till personalen. 

KSAU § 103/2021 

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

Lotten Svensson 

Awaz Karim 

Mikael Fransson 

Sara Hultman 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 34(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 Dnr 2021-00140212 

Översiktsplan för Töreboda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: 

 

Gullspångs kommun noterar att synpunkter från samråd tagits i beaktande och 
arbetats in i utställningshandlingen. Gullspångs kommun vidhåller de synpunkter 
som framförts vid samråd av förslag till översiktsplan för Töreboda kommun 
gällande etablering av vindkraftsverk inom område Unden. 

 

Behandling på sammanträdet 
Protokollsanteckning 
Bo Hagström (C) meddelar att han inte ställer sig  bakom nedanstående förslag till 
yttrande: 

"Gullspångs kommun vidhåller de synpunkter som framförts vid samråd av förslag 
till översiktsplan för Töreboda kommun gällande etablering av vindkraftsverk inom 
område Unden." 

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

 

Bakgrund 
Töreboda kommun har remitterat förslag till översiktsplan till Gullspångs kommun 
för yttrande. Förslaget till översiktsplan är utställd under perioden 29 mars till 1 
juni 2021. 

 

Gullspångs kommun har yttrat sig i ärendet när förslag till översiktsplan var 
föremål för samråd. Kommunens synpunkter från samråd har besvarats i 
samrådsredogörelse 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 98/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 35(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-05, yttrande över förslag till översiktsplan för Töreboda 
kommun, skriven av Per-Olof Hermansson 

Remissmissiv 

Översiktsplan, utställningshandling 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

 

Beslutet ska skickas till 
Töreboda kommun 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 36(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 186 Dnr 2021-00216000 

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning och införande 
av riktlinjer för hantering av motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera § 31 i kommunfullmäktiges 
arbetsordning enligt nedanstående ny formulering. 

" § 31  

En motion 

-En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 

-En motion får inte ta upp ämnen av olika slag 

-En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningen skriftligt 
eller digitalt till kommunens e-postadress info@gullspang.se eller vid ett 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som kommunfullmäktige ska behandla, ska beredas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt inom den tid som anges i 5 kap 35 § KL. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Kommunfullmäktige kan då besluta att avskriva motionen från vidare 
handläggning eller att beredningen ska fortsätta. 

Vid besvarande av en motion har motionären, eller annan företrädare för partiet, 
och partiföreträdaren i ärendet rätt att delta i överläggningen även om denne inte 
tjänstgör när motionen behandlas samt dessutom rätt till ett inledande anförande 
om högst fem (5) minuter. Samtliga ledamöter har därefter rätt till obegränsat 
antal inlägg om högst tre (3) minuter.” 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för motioner och motionssvar”. 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 37(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om revidering av 
kommunfullmäktiges arbetsordning och införande av riktlinjer för hantering av 
motioner. 

Björn Thodenius (M) tillstyrker förslaget med ändringen att följande tas bort under 
§ 31 "det ska framgå om en motion är en partimotion eller en motion från enskild 
ledamot" med instämmande av Carina Gullberg (S).  

 

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

Bakgrund 
Hanteringen av motioner i Gullspångs kommun har visat sig ta förhållandevis lång 
tid och en osäkerhet finns om hur motioner uppstår, hur de hanteras och hur de 
besvaras. 

I syfte att tydliggöra processen, kraven på utformningen av en motion och kraven 
på hur en motion ska besvaras, föreslås en revidering av § 31 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Dessutom föreslås såsom ett stöd införandet 
av riktlinjer för motioner och motionshantering.  

Nuvarande lydelse av § 31 KF´s arbetsordning: 

” En motion  

- Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 

- Får inte ta upp ämnen av olika slag 

- Väcks genom att den lämnas vi fullmäktigesammanträdets början. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt inom den tid som anges i 5 kap 35 § KL. Redovisningen ska göra på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Vid besvarande av en motion har motionären, eller annan företrädare för partiet, 
och partiföreträdaren i ärendet rätt till ett inledande anförande om högst fem (5) 
minuter. Samtliga ledamöter har därefter rätt till obegränsat antal inlägg om högst 
tre (3) minuter.” 

Följande ny lydelse av § 31 i KF´s arbetsordning föreslås:  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 38(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

”- En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 

- Det ska framgå om en motion är en partimotion eller en motion från enskild 
ledamot 

- En motion får inte ta upp ämnen av olika slag 

- En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningen skriftligt 
eller digitalt till kommunens e-postadress info@gullspang.se eller vid ett 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som kommunfullmäktige ska behandla, ska beredas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt inom den tid som anges i 5 kap 35 § KL. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
Kommunfullmäktige kan då besluta att avskriva motionen från vidare 
handläggning eller att beredningen ska fortsätta. 

Vid besvarande av en motion har motionären, eller annan företrädare för partiet, 
och partiföreträdaren i ärendet rätt att delta i överläggningen även om denne inte 
tjänstgör när motionen behandlas samt dessutom rätt till ett inledande anförande 
om högst fem (5) minuter. Samtliga ledamöter har därefter rätt till obegränsat 
antal inlägg om högst tre (3) minuter.” 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 108/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-11, revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
och införande av riktlinjer för hantering av motioner, skriven av Per-Olof 
Hermansson 

Riktlinjer för motioner och motionssvar 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 39(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 Dnr 2021-00126140 

Förstudie av biobränsle Otterbäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 000 kronor ur medlen till 
kommunstyrelsens förfogande för medfinansiering av projektet Bioenergi 
Otterbäcken. 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet förstudie av 
biobränsle Otterbäcken. 

Bakgrund 
Gullspångs kommun har ansökt om utvecklingsmedel hos Leader Nordvästra 
Skaraborg (500 000 kronor) och hos Västra Götalandsregionen (300 000 kronor) 
för att genomföra en fördjupad förstudie om möjligheterna att producera 
bioenergi/biobränsle i Otterbäcken. 

Projektet är tänkt som en fördjupning av de tidigare förstudier som gjorts då 
förutsättningarna har ändrats såväl avseende teknik som marknad och 
slutprodukt. Syftet är att projektet ska leda fram till att kunna påvisa tydliga 
kommersiella möjligheter och att utifrån resultatet kunna attrahera investerare. 

För projektets genomförande krävs olika parters medfinansiering. I de kalkyler som 
gjorts avseende finansiering av insatser så behöver Gullspångs kommun förutom 
att tillföra arbetstid också tillskjuta kontanta medel om 50 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26, förslag till medfinansiering av projekt Bioenergi 
Otterbäcken, skriven av Per-Olof Hermansson 

KSAU § 56/2021 

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

Gunnel Gottfridsson 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 40(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 188 Dnr 2021-00240247 

Riktlinjer gällande arrende, markköp samt försäljning av mark 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för arrenden samt köp och 
försäljning av mark 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om riktlinjer gällande arrende, 
markköp samt försäljning av mark. 

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun saknar idag en aktuell riktlinje för hantering av olika former av 
arrenden samt regler och priser vid köp samt försäljning av mark. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer enligt bifogad 
bilaga. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, förslag till riktlinjer för arrenden samt köp och 
försäljning av mark, skriven av Per-Olof Hermansson 

Förslag till riktlinjer gällande arrende samt köp och försäljning av mark 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 41(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 189 Dnr 2021-00196259 

Otterbäcken Södra, Gallernäset 1:19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat beslutsunderlag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att exploatera nytt bostadsområde Södra 
Otterbäcken (Gallernäset 1:19) enligt redovisat beslutsunderlag, att godkänna 
investering för exploateringen på 19,1 msek, att utöka Tekniska nämndens 
investeringsram med 19,1 msek samt att uppdra till Tekniska nämnden att 
genomföra exploateringen inom beviljad investeringsram.   

 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att uppta 
erforderliga lån för att finansiera investeringen. 

Hanna Jansson (FI) deltar inte i beslutet. 

 

Behandling på sammanträdet 
Johan Bengtsson, projektledare, och Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef 
informerar om ärendet Otterbäcken Södra Gallernäset 1:19. 

Bo Hagström (C) tillstyrker förslaget med instämmande av Jan Hassel (S). 

Bakgrund 
På uppdrag av Gullspångs kommun planerar och projekterar Verksamhet Teknik 
ett nytt bostadsområde inom planen för Gallernäset 1:19 i södra Otterbäcken. Som 
grund för projekteringen ligger detaljplanen för området samt den förstudie som 
tagits fram parallellt med planarbetet. 

Projekteringen består av de ritningar som behövs för att bygga området samt av 
kostnadsberäkningar baserad på ritningarna.  

Under projekteringen har Otterbäckens fiberförening samt Ellevio deltagit som 
ledningsägare för fiber och el. 

I uppdraget har planering av naturmarksområden och tomtmark inarbetats. Även 
fortsatt exploatering mot söder är beaktad för framtida vattenanslutning mot 
Askevik samt förberedande för fortsatt exploatering för VA, el och fiber söder om 
Gallernäset. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 42(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Alternativ tomtindelning 

Detaljplanen gör att olika lösningar för tomtindelning och byggnation främst i 
Östra delen är möjlig. Det går exempelvis att bygga parhus, kedjehus eller 
flerbostadshus. Flexibiliteten påverkar inte utbyggnaden men det går inte att sätta 
av serviser för VA, el och fiber innan tomtindelningen är fastställd. Avsättning kan 
ske i efterhand. 

Intäkterna för VA-kollektivet varierar med ca 10%. Det är mer fördelaktigt för VA-
kollektivet att bygga fler villatomter än flerbostadshus. 

Ekonomi och resurser 
Totalkostnaden för att exploatera området är beräknad till 20,3 Msek exkl. 
kostnader för el, och fiber som finansieras av ledningsägarna. 
Kostnaden ligger inom ramen för förstudien, men i överkant. En anledning till 
detta är en prisuppgång på ca 20% för personal och materialkostnader sedan 
förstudien gjordes. 
 

I kostnadssammanställningen är kostnader för marknadsföring, försäljning samt 
fastighetsbildning medtagen. Pris för att rusta upp gång och cykelväg till området 
är inte med, men kan läggas till som option. 

 

För att finansiera exploateringen av området beräknas att markpriset måste vara 
minst  

327 kr/kvm. Det beräknade lägsta försäljningspriset inkl VA anslutningar för att 
projektet ska vara fullt finansierat, beräknas till 520 000 sek per villatomt om 1 000 
kvm. 

Vid jämförelse med liknande markförsäljningar i angränsande kommuner bedöms 
prisrisken som liten. 

Exploateringen är planerad att genomföras i egen regi av Verksamhet teknik. 

 

Kvarstående frågor att hantera senare i projektet 
- Antal villor respektive flerbostadshus 
- Tomtindelning 
- Tomtpriser (fast pris/marknadspris) 
- Val av försäljningsmetod (egen regi/husleverantörer/mäklare) 
 

Organisation för genomförande 
- Styrgrupp är KSAU 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- Projektgrupp är Teknisk chef (beställare), Projektledare, Chef investeringsprojekt 
(utförare), VA-chef (mottagare), Gatuchef (mottagare) och Kommunchef Gullspång 
(mottagare)  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26, förslag till exploatering av bostadsområde Södra 
Otterbäcken (Gallernäset 1:19), skriven av Per-Olof Hermansson  

Beslutsunderlag Verksamhet Teknik  

Sammanställning av projektets kalkylerade kostnader och intäkter. 

Översiktsritning gator och VA 

Underlaget är upprättat av projektledare Johan Bengtsson 

Ekonomisk kalkyl exploatering Södra Otterbäcken 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 190 Dnr 2021-00222550 

Rätt att teckna investerings - och kundavtal med längre 
giltighetstid än gällande arrendeavtal från arrendator 
Vänerhamn 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vänerhamn AB har rätt att teckna 
investerings- och kundavtal med längre giltighetstid än vad som föreskrivs i 
gällande arrendeavtal med Gullspångs kommun. 

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, informerar om ärendet rätt att teckna 
investerings- och kundavtal med längre giltighetstid än gällande arrendeavtal från 
arrendator Vänerhamn. 

 

Bakgrund 
Det tidigare långsiktiga arrendeavtalet mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn 
AB villkorsändrades 2020-12-18 då arrendetiden förändrades från 10 år till 2 år. 
Anledningen till villkorsändringen var att avtalet var gammalt och behövde 
anpassas till dagens verksamhet. 

I nu gällande arrendeavtal finns en klausul som säger att ”upplåtelse i andra hand, 
som sträcker sig utöver arrendetiden, får endast ske efter medgivande från 
kommunen”. 

Vänerhamn AB ämnar nu teckna avtal med kund som innebär en investering och 
ett långsiktigt kundavtal som sträcker sig längre än vad som ryms inom nuvarande 
arrendeavtal. Av denna anledning önskar Vänerhamn AB att medgivande ges från 
Gullspångs kommun att i detta avseende göra avsteg från vad som stipuleras i 
gällande arrendeavtal. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Då liknande situation kan uppkomma med andra kunder till Vänerhamn AB bör ett 
sådant medgivande om undantag också gälla framgent, tills annan 
överenskommelse görs.  

 

För Gullspångs kommuns del bedöms det positivt att godsmängden över hamnen 
ökar. Några negativa effekter av ett sådant medgivande bedöms inte föreligga.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-20, förfrågan från Vänerhamn om möjlighet att teckna 
långsiktiga avtal, skriven av Per-Olof Hermansson 

Skrivelse, 2021-05-18, från Vänerhamn gällande rätt att teckna investerings - och 
kundavtal med längre giltighetstid än gällande arrendeavtal 

Protokollsutdrag 2021-05-20 från Vänerhamn AB  

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 Dnr 2021-00200014 

Köp av kvällsturer från Västtrafik 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 augusti. 

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) informerar om att en dialog har skett 
med Västtrafik och kommunen har fått besked om att ärendet kan avvaktas till 
kommunstyrelsens möte i augusti.  

 

Bakgrund 
mars 2018 fattade Kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett tillköp av 
kvällsturer i kollektivtrafiken mellan Hova/Gårdsjö och Mariestad samt mellan 
Gullspång/Otterbäcken och Mariestad. Turerna infördes i tidtabellen från och med 
20 augusti 2018. Uppföljningen visar att antalet genomförda resor på de tillköpta 
turerna varit betydligt fler än vad Västtrafik tidigare uppskattat, en slutsats som 
kan dras av detta är att det finns ett större behov än man trott bland medborgarna 
att kunna åka kollektivt. Under 2019 utnyttjade totalt 749 resenärer de extra 
turerna till en kostnad på totalt 414 000 kronor. Under 2020 utnyttjade 593 
resenärer de extra turerna till en kostnad på 462 000 kronor. Under 2020 har 
troligen Coronapandemin påverkat resandet negativt men det är svårt att bedöma 
i vilken omfattning. 

För att Västtrafik ska se över huruvida det är aktuellt att uppta resorna inom 
Västtrafiks ordinarie linjetrafik behöver turerna ha minst åtta resenärer per tur 
över en längre period. Under 2019 låg antalet resenärer per tur på en resenär och 
för 2020 under en resenär per tur vilket betyder att Gullspångs kommun bör vara 
redo att fortsatt bekosta extraturerna de närmaste åren.  

De alternativ som nu finns för kommunen är att antingen fortsätta att köpa till 
turerna tillsvidare och avsätta cirka 450 000 kronor per år för detta, alternativt att 
avsluta tillköpet. Västtrafik behöver ha besked från Gullspångs kommun i frågan 
senast i början av juni 2021 för att turerna ska kunna avslutas från och med 11 
december 2021 då nästa tidtabellsbyte infaller. Ska turerna fortsätta så behöver 
inget besked ges utan de fortsätter då tillsvidare. Beslut måste dock fattas för 
budgetens skull. Västtrafiks prognos är att antalet resenärer kommer att minska 
lite under 2020 med tanke på Coronaviruset, därmed kan även kostnaden bli lägre.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Barnkonsekvensanalys 

• Extraturerna innebär att barn och unga kan ta sig till och från hemmet i större 
utsträckning än om inte turerna fanns. De skulle annars bli mer beroende av att 
föräldrar eller anhöriga kan skjutsa. Fritidsaktiviteter och socialt umgänge 
underlättas av extraturerna. 

• För de barn och unga som inte har föräldrar eller anhöriga som kan ställa upp 
och skjutsa är extraturerna en förutsättning för att kunna ta sig till och från dessa 
orter under dessa tider. 

 

Jämställdhetsanalys 

Både kvinnor och män, flickor och pojkar kan utnyttja extraturerna. Västtrafik för 
ingen statistik på hur fördelningen på extraturerna ser ut gällande kön eller ålder. 

              

Sammanfattande bedömning 

Kvällsavgångarna infördes från början för att bidra till en ökad frihet och 
förbättrad tillgång till service för kommuninvånarna i Gullspång, men även för att 
höja resandet med kollektivtrafiken totalt sett genom att erbjuda en större 
flexibilitet i kollektivtrafiken för de som arbetar eller studerar i Mariestad och 
Skövde. Extraturerna kan ses som en av flera aktiviteter för att nå 
kommunfullmäktiges mål om att öka resandet med kollektivtrafiken. Insatsen ska 
också kunna möjliggöra för kommuninvånare som idag inte kan eller vill köra bil att 
fortfarande kunna ta del av kultur- och nöjesutbudet i Mariestad och Skövde på 
kvällstid. För många ungdomar har de nya turerna inneburit en större frihet och 
flexibilitet i resandet. Sedan införandet av kvällsturerna har fler resenärer nyttjat 
möjligheten än förväntat, vilket tyder på att det föreligger ett behov. Att ta bort 
extraturerna har en direkt påverkan på ungdomars och övriga medborgares 
möjlighet att själva ta sig till och från hemmet och skulle medföra en försämrad 
service. Väljer man att ta bort extraturerna från 2022 så måste Västtrafik få in 
uppsägningen senast i början av juni 2021. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 104/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, tillköp av extraturer från Västtrafik, skriven av Per-
Olof Hermansson 

Uppföljning 2020 för tillköp Västtrafik 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 192 Dnr 2021-00036000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 
direktionsmöte 2021-05-07. 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 193 Dnr 2021-00008000 

Information från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Per-Olof Hermansson för det arbete som han har utfört 
under tiden som tillförordnad kommunchef.  

 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef, tackar för sig eftersom det är sista 
kommunstyrelsemötet han är med på. 

  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 194 Dnr 2021-00009000 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om möte med näringslivsrådet. 

Eric Mellberg (M) informerar om att många som cyklar på väg 26  och en lösning 
behöver tas fram så att cyklisterna använder de cykelbanor som finns. Samtal har 
skett med Trafikverket. 

 

Hanna Jansson (FI) ställer frågor om skogsbruksplanen  

 

Anita Ahlgren (L) informerar om olika projekt som individ- och familjeomsorgen 
arbetar med  ex stötta barnfamiljer i förebyggande syfte samt stöd till biologiska 
familjer och familjehem. 

 

Monica Hall Fornander (S) informerar om Leader Projektet Kulturella och kreativa 
näringar längs Kinnekullebanan. 

 

Björn Thodenius (M) informerar från Räddningstjänstens Östra Skaraborgs 
sammanträde bland annat har beslut fattats gällande budget 2022 har tagits.  

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 195 Dnr 2021-00002002 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

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

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 52(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 196 Dnr 2021-00001999 

Delgivningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Protokoll från Räddningstjänstens Östra Skaraborg direktionens möte 2021-04-
29 

b) Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2021-05-18 

c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2021-05-18 

d) Hova Utveckling AB styrelseprotokoll 2021-05-21 

e) Folkhälsorådet protokoll 2021-05-20 

f) Tekniska nämnden protokoll 2021-05-25 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 53(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 197 Dnr 2021-00121230 

Delgivning- Information om att bygglov har beviljats  för 
nybyggnad av modulbutik, Otterbäcken 8:78, dnr 2021.MBN261 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att bygglov har beviljats för nybyggnad av modulbutik, 
Otterbäcken 8:78. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 54(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 198 Dnr 2021-00111042 

Delgivning - Hantering av investeringar inom Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-05-12 § 
110 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna följande yttrande till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Yttrande:  

Gullspångs kommun förstår Räddningstjänsten Östra Skaraborgs intention med 
förändringen, men vill lyfta några frågeställningar i den fortsatta processen.  

1. Gullspångs kommun kan i nuläget inte se några större behov av 
fastighetsinvesteringar, men om så skulle vara fallet kommer även kommunen 
säkerligen behöva ta upp lån för att finansiera en sådan investering. En hyra till 
RÖS bör ske med kommunens kostnadsbild för fastigheten som grund vilket skulle 
innebära att hyreskostnaden för RÖS kan öka, precis som kostnaden vid en 
ränteuppgång, vilket skulle komma att innebära samma budgetproblematik för 
RÖS.  

 

2. Att förvalta fastigheter effektivt kräver kompetens, personella resurser och 
ekonomiska förutsättningar. Detta ligger i nuvarande åtagande för kommunen 
gällande brandstationen i Hova. För den i Gullspång kommer det att ske en 
överflyttning av ansvar till kommunen då RÖS äger denna fastighet.  

 

3. De personella och ekonomiska resurser som RÖS har haft (sett till sitt ansvar och 
historiska hantering) bör tas i beaktande i den vidare beslutsprocessen.  

 

4. Att flytta ägandeskapet för fastigheten innebär att de eventuella behov som 
RÖS har ligger på annan part att tillgodose vilket borde vara till nackdel för RÖS. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har till medlemskommunerna skickat ut 
förslag till ändring/förtydligande kring hur investeringar inom kommunalförbundet 
ska hanteras.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 55(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förändringen innebär att var och en av medlemskommunerna ska äga eller stå för 
förhyrningar från extern fastighetsägare gällande de fastigheter som 
kommunalförbundet använder till sin verksamhet inom den specifika kommunen 
för att sedan hyra ut dessa till RÖS.  

 

I Gullspångs kommun finns två brandstationer, en i Hova som redan ägs av 
kommunen och hyrs ut till RÖS samt ytterligare en i Gullspång som ägs av RÖS.  

Anledningen till att RÖS vill ha denna förändring och förtydligande är att det finns 
stora förestående behov att investera i fastigheterna och att förbundets 
huvuduppdrag skulle kunna komma att påverkas genom ränteuppgång på de stora 
lån man skulle behöva ta. En annan anledning är att det saknas kompetens och 
medel för en effektiv fastighetsförvaltning inom RÖS organisation.  

 

När det gäller andra investeringar som t.ex. fordon eller annan lös utrustning så 
ser RÖS fortsatt att investeringar ska göras inom förbundet. Detta då den typen av 
utrustning kan användas inom hela kommunalförbundet och görs med fördel 
också så för att skapa största möjliga nytta av investeringen. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 110/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, yttrande över Räddningstjänsten Östra Skaraborgs 
(RÖS) inriktning om hantering av investeringar 

Hantering av investeringar inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 56(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 199 Dnr 2021-00218000 

Delgivning - Framställan om tillfälligt ekonomiskt stöd med 
anledning av Migrationsverkets avveckling av boendeplatser för 
asylsökande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges framställan till Regeringskansliet om tillfälligt ekonomiskt 
stöd med anledning av Migrationsverkets avveckling av boendeplatser för 
asylsökande undertecknad av Carina Gullberg kommunstyrelsens ordförande i 
Gullspångs kommun och Bengt Sjöberg kommunstyrelsens ordförande i Töreboda 
kommun.   

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 57(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 200 Dnr 2021-00206130 

Delgivning - Ett Sverige som håller ihop. Regeringens insatser för 
minskad segregation och goda livschanser för alla 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

Regeringen beslutade den 17 december om handlingsplanen Ett Sverige som  

håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda  

livschanser för alla. I handlingsplanen redovisas regeringens insatser för att  

minska och motverka den socioekonomiska segregationen i Sverige.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 58(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 201 Dnr 2021-00028530 

Delgivning- Slutrapport åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanans 
stationer diarienr TRV 2020/32478 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges slutrapport åtgärdsvalsstudien för Kinnekullebanans 
stationer diarienr TRV 2020/32478. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 59(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 202 Dnr 2021-00170041 

Delgivning- Årsstämma protokoll Vänerhamn AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll från årsstämma Vänerhamn AB 2021-05-20. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 60(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 203 Dnr 2021-00237615 

Delgivning - Återkoppling från Skolinspektionen gällande 
undervisning på distans, dnr 2021:2029 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges återkoppling från Skolinspektionen gällande undervisning 
på distans. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 61(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 204 Dnr 2019-00542615 

Delgivning- Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av 
tillsyn av utbildningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av tillsyn 
av utbildningen. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 62(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 205 Dnr 2021-00259247 

Redovisning utifrån läge med lokalutredningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge MTG-Teknik i uppdrag att skyndsamt hantera 
frågan om brandskyddet för f.d. biografen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge MTG-Teknik i uppdrag att skyndsamt hantera 
frågan om alternativ lokal för magasinet vid Järnvägsmuseet i Otterbäcken. 

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson t.f. kommunchef informerar om att kommunstyrelsen gett 
ett uppdrag om att fram en översikt över kommunens fastighetsbestånd. Med 
anledning av detta informerar Per-Olof Hermansson och Anders Sjöholm, 
fastighetschef om nedanstående:  

 

F.d. Bikupan förslag att inrätta familjecentral. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
2021-05-12 § 97 gett tekniska nämnden i uppdrag att göra en omprioritering inom 
investeringsbudgeten 2021 och inom budget för fastighetsunderhåll 2021. Barn- 
utbildning- och kulturnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett avtal med Västra 
Götalandsregionen. Ärendet kommer därefter att återkomma till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Magasinet vid Järnvägsmuseet i Otterbäcken stort reparationsbehov bland annat 
behöver taket renoveras.  

Kooperativet Laxens lokaler kommer en brandsyn att genomföras. 

F.d. biografen i Hova, brandskyddsåtgärder med mera måste åtgärdas en konsult 
har anlitats. 

Kajerna i Otterbäckens hamn ska besiktigas.   

Gullspång Eken 17 omprövning av fastighetstaxering har lämnats in till 
Skatteverket. 

Gula villan i Skagersvik ska lämnas till fastighetsmäklare. 

Lärarbostaden i Gårdsjö  ska lämnas till fastighetsmäklare. 

Dialog med Gullspångsbostäder AB gällande de bostäder som kommunen äger i 
Gårdsjö. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-06-02 

 

Sid 63(63) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Fastigheten Hova 45:1, f.d. HVB, kommunen betalar hyra till Gullspångsbostäder 
AB. 

Bakgrund 
Redovisning utifrån läge med lokalutredningen läggs till som extra punkt på 
dagordningen till dagens möte. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


