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Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 
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Jan Hassel                                    Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Anja  Nyström (S)  
Ann-Christin Erlandsson (S) 
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Maria Smedberg (V) 
Stig Svensson (SD) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 
tjänstgörande 
Anita Ahlgren (L) tjänstgörande 
Eric Mellberg (M) tjänstgörande § 258-276, kl 
16:00-16:30 
 

 

Ersättare Kjell Lindholm (C) 
Monika Hall Fornander (S) 
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13:00-15:30 
 

 

Övriga Gunnar Carlsson, kommunchef 
Anders Bernhall, ekonomichef, via Skype, § 
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Elin Asp, stabschef, § 258 
Mikael Fransson, verksamhetsansvarig, § 258 
Awaz Karim, verksamhetsansvarig, § 258 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 258 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-10-07 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 

Sid 3(59) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 247 Dnr 49166 
Val av justerare ..................................................................................................... 5 

§ 248 Dnr 49167 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 6 

§ 249 Dnr 49168 
Anmälan om eventuellt jäv ..................................................................................... 7 

§ 250 Dnr 2020-00323 000 
Kommunchefen informerar .................................................................................... 8 

§ 251 Dnr 2020-00300 106 
Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och uppdrag .......................... 10 

§ 252 Dnr 2020-00272 106 
Förfrågan om tidigarelagd utbetalning till Vänersamarbetet  för 2021 ....................... 13 

§ 253 Dnr 2019-00160 253 
Återremiss - Eken 17, Bergsgatan 2 Gullspång ......................................................... 15 

§ 254 Dnr 2019-00428 299 
Återremiss - Flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i Hova ........................ 17 

§ 255 Dnr 2020-00243 456 
Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter 
som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar. .............................................................................. 20 

§ 256 Dnr 2020-00177 000 
Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020 ......................................... 22 

§ 257 Dnr 2020-00176 812 
Redovisning av motioner under beredning 2020 ..................................................... 24 

§ 258 Dnr 2020-00072 042 
Delårsrapport 2020 .............................................................................................. 28 

§ 259 Dnr 2020-00291 040 
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening .............................................. 30 

§ 260 Dnr 2020-00002 002 
Delegationsbeslut 2020 ........................................................................................ 34 

§ 261 Dnr 2020-00001 999 
Delgivningar 2020 ................................................................................................ 35 

§ 262 Dnr 2013-00279 145 
Delgivning - Biosfärområdets utredning om förutsättningarna för 
gemensamt fiskeområde för Vänern ...................................................................... 36 

§ 263 Dnr 2020-00066 106 
Delgivning - Sammanställning av synpunkter och svar på förslaget till 
Trafikledningssystem för Göta älv för yrkes- och fritidssjöfarten ............................... 37 

§ 264 Dnr 2019-00534 106 
Delgivning-  Vänersamarbetet protokoll 2020-09-04 ................................................ 38 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 

Sid 4(59) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 265 Dnr 2020-00271 000 
Delgivning - Remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 
2004:37) om fiske i sötvattensområdena ................................................................ 39 

§ 266 Dnr 2020-00083 000 
Delgivning - Remiss Fi2020/00647/K - Starkare kommuner - med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) ............................................................... 41 

§ 267 Dnr 2018-00603 020 
Delgivning - Actiway ............................................................................................ 49 

§ 268 Dnr 2020-00227 311 
Delgivning - Remiss förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra Götalands 
län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2018:6) om 
hastighetsbegränsning  på väg 26 i Västra Götalands län, TRV 2020/18678 ................ 50 

§ 269 Dnr 2018-00467 805 
Delgivning - Ansökan om investeringsbidrag från Folkets hus i Otterbäcken ............... 51 

§ 270 Dnr 2020-00301 042 
Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 2020 ......................... 53 

§ 271 Dnr 2020-00305 106 
Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg delårsrapport 2020 .................. 54 

§ 272 Dnr 2020-00306 042 
Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2020 ............................ 55 

§ 273 Dnr 2020-00276 000 
Delgivning - Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2019 ............................ 56 

§ 274 Dnr 2020-00277 133 
Delgivning - Information om att Migrationsverket avser att avveckla 
bostäder för asylsökande ..................................................................................... 57 

§ 275 Dnr 2020-00279 133 
Delgivning- Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2021, dnr 851-
40142-2020 ........................................................................................................ 58 

§ 276 Dnr 2020-00295 133 
Delgivning - Preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2021 ................................................................................ 59 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 

Sid 5(59) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 247 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  

     

     

     

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 

Sid 6(59) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 248 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av: 

- Kommunchefen informerar 

- Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och uppdrag 

- Punkterna 28-30 behandlas som information 
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§ 249 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 250 Dnr 2020-00323 000 

Kommunchefen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Gunnar Carlsson, kommunchef informerar om: 

- Kommunchefsmöte med Skaraborgs Kommunalförbund  några av frågorna som 
behandlades var suicidprojektet och Mediapoolen. 

-Träff med trafikverket avseende åtgärdsstudie gällande perronger och 
busshållsplatser. Trafikverket återkommer med förslag på vad som åligger 
kommunen respektive Trafikverket.  

- Lokalgruppsmöte genomgång av fastigheter och lokaler som finns inom 
kommunen. 

- Kommunen har tidigare haft tre Covid-19 möten varje vecka nu har man gått över 
till ett möte i veckan. 

- Arbetet med skogsbruksplan  har påbörjats kontakt har tagits med 
upphandlingsavdelningen. 

- Möte med Folkhälsorådet. 

- Dialogmöte med tekniska nämnden. 

- Möte med kommunens miljöstrateg gällande Klimatlöftet. Ärendet återkommer 
för beslut i i kommunfullmäktige.  

-Dialogmöte med Västtrafik laddning av busskort diskuterades.  

- Träff med Hova Utveckling AB. 

- Träff med fastighetsförvaltaren och Rockfickan gällande fastigheten f.d. Biografen 
Hova. 

- Önskemål finns att starta familjecentral i Bikupan. 
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Bakgrund 
Kommunchefen informerar  finns med som en punkt på dagordning.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 251 Dnr 2020-00300 106 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om: 

- Möte med Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg  
kommuncheferna har fått i uppdrag att ta fram kommunernas ambitionsnivå. 

- Näringslivsråd olika representanter deltog samt Business Sweden Skaraborg. 

- Besöksnäringen har påverkats har märkts bland annat på ställplats  Göta Holme. 

-  IT-nämndens sammanträde. 

-  Ekonominämndens sammanträde. 

- Möte om framtiden för  Kinnekullebanan diskussion förs om att använda vätgas i 
tankarna i tågen. 

- Arbetsmarknadsdialog med Arbetsförmedlingen, positivt är att försörjningsstödet 
har minskat i vår kommun. 

- Presidiemöte gällande detaljplanearbetet planarkitekterna har fått i uppdrag att 
ta fram underlag gällande detaljplaner för centrala Gullspång detaljplanerna, 
revidering av stadsplan (detaljplan) för Otterbäckens industriområde, 
översiktsplanen behöver revideras. 

- Styrelsemöte med Vänerhamn. 

- Lönenämndens sammanträde.  

- Inbjudan från Länsstyrelsen diskussion om bland annat Coronapandemin och 
Migrationsverket. 

- Möte med tre Länsstyrelser och Fortum gällande bevarande av 
Gullspångsforsarna kommer att komma en slutrapport i slutet av detta år. 

- Möte med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat diskuterades 
vårdgaranti, service och ambulanssjukvården.  
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Jan Hassel (S) informerar om:  

-  Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, sammanträde  
bland behandlades  delårsrapport 2020, remiss kommunalt ansvar för returpapper 
och medlemskommunernas nyttjande av förbundets återvinningscentraler.  

- Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg sammanträde bland 
annat behandlades budget 2021. 

 

Ann-Christin Erlandsson (S) informerar om:  

- Folkhälsorådet sammanträde bland annat så diskuterades projektet "Gullspång 
en idrottssvag kommun" där SISU deltog, vecka 48 fri från våld och folkhälsoplan 
och folkhälsostrategi ska tas fram. 

- Inbjudan till möte med Landshövdingen där eldsjälar fick medbjudas och från 
Gullspångs kommun deltog Anders Persson Gårdsjö och Helga Zimmerman 
Otterbäcken. 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) informerar om:  

-  Tekniska nämndens sammanträde bland annat så behandlades ombyggnation av 
Gårdsjö vattenverk, motion laddpunkter i Gullspång, ekonomisk prognos och 
delårsrapport 2020 och standarden på Elljusspåren. 

 

Anja Nyström (S) informerar om:  

- Möte med Östra Hälso sjukvårdsnämnden bland annat diskuterades  
suicidprevention. 

- Intervju med Skolinspektionen måluppfyllelse för årskurs 7-9 bakåt i tiden 
diskuterades. 

 - Dialogmöte med chef och politiker systematiska kvalitetsarbetet måste ändras 
ska kopplas till kommunfullmäktiges mål. 

- Samarbete med Skolverket löper under 3 år syftet är att öka måluppfyllelsen. 

 

Kjell Lindholm (C) informerar om: 

- Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde.  

 

Bo Hagström (C) informerar om: 

-Dialogmöte med tekniska bland annat så diskuterades vatten och avloppsfrågor 
för Askevik, Otterbäcken samt elljusspåren.  
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Monika Hall Fornander (S) och Anita Ahlgren (L) informerar om: 

 -Verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnden jobbar på bra för att nå 
budget i balans. 

Försörjningsstöd har minskat, bra samarbete med VISA-verksamheten och  LSS 
boendet ska snart invigas. 

 

Eric Mellberg (M) informerar om:  

- Fastighetschefen har redovisat standarden för elljusspåren i kommunen  en 
inventering av belysningen har gjorts, prioriterades att byta trasiga lampor i Hova. 
Frågan om elljusspårens standard kommer att återkomma.  

 

Björn Thodenius (M) informerar om:  

- Möte med Trafikverket  busstation och perrong i Hova har diskuterats. Ä ven ny 
infartsparkering diskuterades.  

 

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

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 252 Dnr 2020-00272 106 

Förfrågan om tidigarelagd utbetalning till Vänersamarbetet  för 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medlemsavgiften för Vänersamarbetet för år 2021 
betalas ut i september 2020. Medlemsavgiften för Gullspångs kommun uppgår till 
16 000 kr.   

 

Reservation 
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Behandling på sammanträdet 
Kommunchef Gunnar Carlsson informerar om förfrågan om tidigarelagd 
utbetalning till Vänersamarbetet för 2021. 

 

Bo Hagström (C) yrkar att förskottsutbetalning kan ske under förutsättningar att 
samtliga medfinansierade kommuner också betalar ut förskott. 

 

Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

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

Bakgrund 
Vänersamarbetet har 2020-08-21 bett om en tidigarelagd betalning av 
medlemsavgiften för år 2021, att betalas ut i september 2020,  enligt beslut i 
Vänersamarbetets AU. 

 

Vänersamarbetet finansieras för närvarande (t o m 2021) till stor del av 
projektmedel från Region Värmland, Västra Götalandsregionen och 
Jordbruksverket samt en medlemsavgift från kommunerna som vanligtvis betalas 
ut i januari varje år.  
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Projektmedel rekvireras varannan månad från finansiärerna och betalas ut i 
efterhand, utifrån de kostnader som verksamheten har betalat. Detta gör att 
föreningen löpande behöver ha en viss likviditet för att kunna ta kostnader som 
utgör grunden för utbetalning av projektmedel.  

 

2020 är ett speciellt år som får effekt på allas verksamheter och det har blivit 
svårare för finansiärerna att hinna med granskning av rekvisitioner och utbetalning 
av projektmedel släpar därför efter. Detta gör att föreningen har en väldigt 
ansträngd likvid situation som behöver förbättras för att verksamheten ska kunna 
fortgå. 

 

De statliga och regionala finansiärerna har vidtalats om situationen och föreningen 
har goda förhoppningar om tillskott från dessa under hösten. För att förbättra den 
likvida situationen och ha en buffert som säkerhet om de utlovade projektmedlen 
försenas ytterligare, behövs dock en förtida utbetalning av medlemsavgifterna från 
kommunerna för 2021.  

Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende.  

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 164/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-24, förfrågan om tidigarelagd utbetalning till 
Vänersamarbetet 20201, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Förfrågan om tidigarelagd utbetalning till Vänersamarbetet för 2021 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Vänersamarbetet 

Ekonomikontoret, Gunnel Gottfridsson 
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§ 253 Dnr 2019-00160 253 

Återremiss - Eken 17, Bergsgatan 2 Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras 
med en bild av kommunens nuvarande fastigheter.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Eken 17, Bergsgatan 2 
Gullspång samt uppdra åt kommunchefen att genom fastighetsmäklare försälja 
fastigheten. 

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

3. Kommunfullmäktige beslutar att driftkostnaden för fastigheten regleras 
gentemot MTG-teknik när försäljningen är genomförd.  

Behandling på sammanträdet 
Kommunchef Gunnar Carlsson informerar om ärendet Eken 17, Bergsgatan 2.  

 

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen (KS) föreslog för kommunfullmäktige (KF) 200330 att låta 
försälja fastigheten. KF beslutade att återremittera ärendet för komplettering med 
”en bild av kommunens nuvarande lokaler samt dagens och planerade lokalbehov, 
så att KF kan ta ställning till om det är just denna fastighet som ska försäljas. I 
denna bild ska fritidsgårdens lokalisering särskilt belysas. ” 

 

Förvaltningen har startat en s.k. ”Lokalstrategigrupp” där kommunens 
verksamhetschefer samt representanter för MTG´s fastighetsavdelning ingår. En 
förenklad lokalutredning är beställd och kommer att tas fram genom 
fastighetsavdelningens försorg. Utredningen kommer att redovisa kommunens 
fastigheter samt verksamheternas behov. Ingen förändring av lokalers brukande 
eller förhyrning får i framtiden ske utan att frågan har diskuterats/beslutats i 
denna grupp. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-10-07 

 

Sid 16(59) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Vad gäller behov av specifikt fastigheten Eken 17 framkom vid gruppens möte 
200827 , inget vare sig nuvarande eller framtida behov av fastigheten för 
kommunens verksamheter. Vad avser frågan om att ev. använda fastigheten som 
fritidsgård bedömer förvaltningen detta som olämpligt ur flera aspekter. Dels är 
läget mitt i ett villaområde olämpligt med avseende på störningsrisk. Dels har 
frågan varit uppe om lämpligheten för nuvarande placering av fritidsgården med 
hänseende till eventuella föroreningar. Markundersökning har genomförts som ej 
påvisade några hälsovådliga föroreningar, undersökningen rekommenderade 
ytterligare mätning av PAH vilken är beställd. 

Då fastigheten för närvarande ej används, förvaltningen ej ser något framtida 
behov av den, fastigheten är i behov av en relativt kostsam renovering och 
dessutom f.n. kostar ca. 100 tkr/år i driftskostnader bedömer förvaltningen att 
fastigheten bör säljas. 

Som parentes kan nämnas att intressenter har kontaktat kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-09-16 § 175 beslutat att till 
kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras med en bild av kommunens 
nuvarande fastigheter.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 175/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-08, Eken 17, Bergsgatan, skriven av Gunnar Carlsson 

KF § 41/2020 

KS § 11/2020 

KSAU § 38/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-03-04, försäljning av Eken 17, Bergsgatan 2 Gullspång, 
skriven av Elisabeth Olsson 

Tjänsteskrivelse, 2019-02-29, försäljning av Eken 17, Bergsgatan 2 Gullspång, 
skriven av Jim Gustavsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 254 Dnr 2019-00428 299 

Återremiss - Flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i 
Hova 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

 

Behandling på sammanträdet 
Gunnar Carlsson, kommunchef, informerar om att underlaget för flytt av 
lönekontoret kommer att behöva revideras på grund av ändrade förutsättningar 
bland annat eftersom Karlsborgs kommun kommer att gå ur samarbetsavtalet med 
lönenämnden. Ärendet kommer att återkomma när nytt underlag finns framtaget.  

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslog 200330 att lönekontoret skulle samlokaliseras med 
kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för 
komplettering med en heltäckande ekonomisk bedömning för kommunkoncernen, 
utredning om eventuellt andra delar som i stället skulle kunna ha större fördelar av 
att flyttas till kommunledningskontoret samt ett utlåtande från tillträdande 
kommunchef. 

 

Helhet ekonomi 

De ekonomiska konsekvenserna för en eventuell flytt har reviderat sedan förslaget 
återremitterades, återremissen efterfrågar konsekvenserna för 
kommunkoncernen, dessa kan enklast beskrivas enligt följande: 

GBAB ca. -300 tkr/år, i huvudsak minskade hyresintäkter 

GSP ca. +373 tkr/år, i huvudsak ökade hyresintäkter 

Totalt koncernen ca. +75 tkr/år 

Engångskostnad 350 tkr, investeringar i möbler, armaturer, iordningställande av 
lunchrum m.m. 

 

Annan verksamhet 
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Kommunen har just startat en lokalstyrgrupp. En förenklad lokalutredning är 
beställd från fastighetsavdelningen. Gruppen kan f.n. ej se någon annan grupp 
eller verksamhet som är lämplig att flytta till kommunledningskontoret. 
Förhoppningsvis kan den beställda utredningen visa på andra lokaleffektiviseringar 
ex.vis utflytt från ”Gula huset” i Skagersvik. 

 

Tillträdande kommunchefs utlåtande: 

Återremissen efterfrågar tillträdande kommunchefs (KC) utlåtande. KC har satt sig 
in i frågan och konstaterat att den är komplex. KC kan se organisatoriska fördelar, 
men även vissa begränsningar för eventuell framtida expansion för 
kommunledningskontoret vid en samlokalisering. Verksamheten vid 
kommunledningskontoret skulle vid en samlokalisering troligtvis bli mer ”levande” 
och sannolikt skulle på sikt samordningsvinster kunna göras. Efter samråd med 
GBAB kan konstateras både för- och -nackdelar. GBAB skulle på ett bättre sätt 
kunna samla sin egen personal, samtidigt skulle den direkta kontakten mellan 
kommunledningen och GBAB/Skagerns Energi bli något försämrad. För 
kommunkoncernen är den ekonomiska konsekvensen inte stor men dock positiv, 
dessutom krävs vissa investeringar (se ovan). KC´s rekommendation blir 
sammantaget att genomföra den av kommunstyrelsen tidigare föreslagna flytt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-09-16 § 174 gett kommunchefen i 
uppdrag att arbeta vidare exakt med vilka lokaler som ska användas i 
kommunledningskontoret samt iordningsställande av lunchrum etc. och att den 
exakta investeringskostnaden därefter ses över. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 174/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-08, flytt av lönekontor till kommunledningskontor i 
Hova, skriven av Gunnar Carlsson 

Kommunledningskontor och lönekontor i samma lokal, 2020-09-08 

KF § 48/2020 

KS § 53/2020 

KSAU § 26/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i 
Hova, skriven av Elin Asp, Jim Gustavsson 

Lönenämnden § 8/2020 
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Ekonomisk konsekvens för Gullspångsbostäder AB, 2020-02-20 

Protokoll från central samverkansgrupp 2020-01-16 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 255 Dnr 2020-00243 456 

Remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga 
verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid 
tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen och materialet i promemorian 
remissen där ändringar föreslås i miljötillsynsförordning (2011:13) och 
förordningen (2013:319) om utvinningsavfall förutom följande tillägg under § 84 
verksamhetsansvarig eller verksamheten får inte neka tillträde eller försvåra 
tillsynen av verksamheten. 

 

Behandling på sammanträdet 
Victor Albertsson Tidestedt (M) yrkar att följande läggs till under § 84 
verksamhetsansvarig eller verksamheten får inte neka tillträde eller försvåra 
tillsynen av verksamheten. 

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun har fått en remiss från Miljödepartementet angående tillsyns-
program och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall 
samt nya skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar här sina synpunkter angående remissen. 

Bedömning 

I promemorian föreslås ändringar i miljötillsynsförordningen (2011:13) och 
förordningen (2013:319) om utvinningsavfall. Det nuvarande kravet i 
miljötillsynsförordningen på att upprätta tillsyns-program för alla yrkesmässiga 
verksamheter som hanterar avfall som infördes 2018, har blivit för långtgående 
och medför en administrativ börda för tillsynsmyndigheterna som inte medför en 
motsvarande nytta för miljön. Miljötillsynsförordningen föreslås därför ändras på 
så sätt att det för en del verksam-heter endast ställs krav på att genomföra 
tillsynsbesök med jämna mellanrum. En så-dan ordning är förenlig med 
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avfallsdirektivet och bedöms vara tillräcklig för att tillsynen ska kunna bedrivas på 
ett tillfredsställande sätt avseende dessa verksamheter. 

 

Förslaget på ändring innebär alltså en lättnad för tillsynsmyndigheten (i detta fall 
miljö- och byggnadsnämnden) och därför har Miljö- och byggnadsnämnden inga 
synpunkter på remissen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 169/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-27, remiss tillsynsprogram tillsynsbesök för yrkesmässiga 
verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar, skriven av Åsa Furustam miljöinspektör 

 

Regeringskansliet, remiss - Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga 
verksamheter som hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet 
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§ 256 Dnr 2020-00177 000 

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under 
beredning till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

KS 2014/706 

Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i Gullspång. 

Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då 
förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.  Kommunen har under 2018  
påbörjat en dialog med Fortum om investeringar i närområdet kring kraftverket i 
Gullspång. Nu har Fortum sagt sig villiga att se över möjligheterna för en IP-kamera 
vid laxtrappan som en del av flera åtgärder för att informera om Gullspångslaxen 
och tillgängliggöra och förbättra laxtrappan som promenadstråk och besöksmål i 
kommunen. Inget slutgiltigt besked har dock lämnats.  

  

     

Bakgrund 
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år 
redovisas till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har 2015-04-29  § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de 
så kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet 
för medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter 
och klagomål. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-16, medborgarförslag under beredning, skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Medborgarförslag under beredning 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 257 Dnr 2020-00176 812 

Redovisning av motioner under beredning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning 
till kommunfullmäktige för godkännande.  

 1. KS 2015-00563 

Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström 
(S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i 
ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 
januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet av den föreslagna 
lagändringen.  

2. KS 2016-00069 

Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen enligt Eric 
Mellbergs (M) yrkande.  

3. KS 2017-00048 

Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap som finns 
tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén, strandlinjen, 
lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-01-30. 
Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 återemitterad till förvaltningen för samordning 
med detaljplanearbetet och restaurering/renovering av lekplatsen, enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme. 

4. KS 2018-00621 

Motion bokning av gymnastiksalar. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 

Överlämnad till barn-, utbildning- och kulturnämnden för beredning. 

5. KS 2019-00085 

Motion avseende tidsspann för av kommunen tecknade hyresavtal, 
konsultuppdrag, andra externa tjänster, konsortieavtal och delägarskap. 

Inlämnad av Lars Forsström (SD), Gudrun Sjöberg (SD) 2019-02-04. 

6. KS 2019-00216 

Motion om Hbtq-certifiering. 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-03-11 § 56 beslutat att överlämna 
motionen till HR-avdelningen för yttrande. 

7. KS 2019-00217 

Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-03-25 

8. KS 2019-00468 

Motion gång- och cykelvägsplan 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. Överlämnad till tekniska nämnden 
för beredning.  

9. KS 2019-00469 

Motion klimatanpassad skolmat. 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. 

10. KS 2019-00470 

Motion NPF-säkrad skolverksamhet (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). 

Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2019-10-28. Överlämnad till barn-, utbildning- 
och kulturnämnden för beredning. 

11. KS 2019-00493 

Motion-Dressinparken "Mellan gungställning och multiarena" 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-11-15. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning. 

12. KS 2019-00512 

Motion om effektivisering av kollektiv/lokaltrafiken i kommunen.  

Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 2019-11-25. 

13. KS 2019-00513 

Motion huskurage - agera mot våld. 

Inlämnad av Cecilia Gustavsson (FI) 2019-11-25. Överlämnad till vård- och 
omsorgsnämnden och Gullspångsbostäder AB för beredning. 

14. KS 2019-00533 

Motion obebodda hus och gårdar - en hållbar outnyttjad tillgång. 

Inlämnad av  Sarah Johansson (FI) 2019-12-16. 

15. KS 2020-00029 

Motion Gender Budgeting 
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Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-01-27. Överlämnad till ekonomichefen. 

16. KS 2020-00084 

Motion entré Göta Holme 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2020-03-06. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning. 

17. KS 2020-00094 

Motion laddpunkter 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2020-03-12. Överlämnad till tekniska nämnden för 
beredning.  

18. KS 2020-00228 

Motion om ekonomiutbildning för förtroendevalda 

Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-06-15. Överlämnad till ekonomichefen för 
beredning. 

19. KS 2020-00280 

Motion ”Gröna ambassadörer” 

Inlämnad av Monika Hall Fornander (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31. 

20. KS 2020-00281 

Motion Djurbete på tätortsnära markområden 

Inlämnad av Jan Hassel (S), Bo Hagström (C), Monika Hall Fornander (S), Lars-
Göran Ytterberg (S) och Per Eriksson 2020-08-31. 

21. KS 2020-00282 

Motion saluhall. 

Inlämnad av Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monika Hall Fornander (S), Per 
Ericsson (RV) och Carina Gullberg (S) 2020-08-31. 

22. KS 2020-00283 

Motion lekplats med historiska/kulturella inslag 

Inlämnad av Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monika Hall Fornander (S), Lars-
Göran Ytterberg (S) och Per Eriksson (RV) 2020-08-31.  

23. KS 2020-00284 

Motion kontoladdning av Västtrafiks kort 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-08-31 
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24. KS 2020-00285 

Motion fri kollektivtrafik under sommarlovet till unga kommuninvånare  

Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-08-31 

      

     

Bakgrund 
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober.    

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-15, redovisning av motioner under beredning, skriven av 
Britt-Marie Nilsson 

Motioner under beredning 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 258 Dnr 2020-00072 042 

Delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för Gullspångs kommun per 2020-08-
31 till handlingarna.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, redogör för delårsrapport 2020. 

 

Gunnar Carlsson, kommunchef, Elin Asp, stabschef,  Mikael Fransson, 
verksamhetschef, Awaz Karim, verksamhetsansvarig och Katarina Widell, vård- och 
omsorgschef redogör för sina respektive verksamheter för delårsrapport 2020 
gällande måluppfyllnad, viktiga händelser samt åtgärder för att nå  budget i balans.  

 

Bakgrund 
Gullspång kommun redovisar ett delårsresultat per 31 augusti 2020 om 17,9 
miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 14,6 miljoner 
kronor. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt 
uppgick till 4,2 miljoner kronor. Förändringen jämfört med föregående år kan 
framför allt förklaras av extra tillskott av generella statsbidrag i samband med 
Coronapandemin om 8,7 mnkr. Vidare har regeringens förslag om ändring i 
kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari2020, bidragit till ökade intäkter 
om 3,6 mnkr. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2020 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 3,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade skatter 
och bidrag(resultatet 2019 uppgick till -15,4 mnkr vilket motsvarade -4,8 % av 
skatteintäkter och generella bidrag).  

Helårsprognosen för år 2020 indikerar ett förväntat resultat uppgående till 2,9 
miljoner kronor vilket motsvarar en budgetavvikelse om -325 tkr. Det innebär att 
det finansiella målet att resultatet ska vara 1 % av skatter och bidrag inte kommer 
att uppnås. 

 

Sammantaget redovisar verksamheterna ett negativt utfall om -3,6 miljoner kronor 
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där den största budgetavvikelsen finns inom gymnasieskola, individ och 
familjeomsorg samt äldreomsorg. Budgetavvikelsen inom gymnasieskolan kan 
bland annat förklaras av avvecklingskostnad av IM-programmet samt ökade 
kostnader av interkommunal ersättning. 

 

Inom äldreomsorgen beror budgetavvikelsen delvis på hemtjänsten och ökade 
personalresurser i samband med palliativ vård och ökad vård i hemmet. Kostnader 
för placeringar är orsaken till underskott inom individ- och familjeomsorg. 

 

Generellt har Coronapandemin bidragit till ökad resursåtgång i form av personal 
samt skyddsmaterial inom vissa verksamheter. Kostnader som är Coronarelaterade 
kan dock till viss del återsökas, vilket har gjorts under augusti månad (1,5 mnkr) 
men kommer även att göras under november. Verksamheterna har beaktat detta i 
sina prognoser, inklusive återsökning av kostnader för karensdag och sjuklön för 
dag 2-14. 

Finansverksamheten prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse på 3,3 
mnkr. Negativa avvikelser förväntas avseende främst pensioner men dessa 
avvikelser vägs upp av statsbidragen till följd av Coronapandemin. 

Det är svårt att prognostisera Coronapandemins påverkan på den fortsatta 
utvecklingen av skatter och bidrag. Troligen kommer beslut fattas om ytterligare 
statsbidrag under september månad (avsättning till periodiseringsfond). 
Preliminärt uppgår statsbidraget/periodiseringsfond till 0,3 mnkr. Eventuell 
avsättning till periodiseringsfond ingår inte i prognosen.  

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner 
kronor avser ombudgeteringar. Enligt utfallet har 15 miljoner kronor av 
investeringsanslagen hittills förbrukats. Enligt prognos kommer 35 miljoner kronor 
av investeringsanslagen att förbrukas under året 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Anders Bernhall 2020-09-
24,Delårsrapport 2020 för Gullspångs kommun 

- Delårsrapport 2020 - Gullspångs kommun 

- Bilaga – Delårsrapport 2020 Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 259 Dnr 2020-00291 040 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige att Gullspångs kommun till Kommuninvest ekonomiska 
förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 2 091 600 kronor samt 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 
av inbetalningen. 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om 
att vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till 
ett belopp motsvarande 1 300 kronor per invånare 

3.  Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska tillse att protokollet från 
kommunfullmäktiges möte (innehållet i beslutet ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för föreningen vid förfrågan.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om kapitalisering av Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 

 

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

Bakgrund 
Om Kommuninvest 

Gullspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund före-träder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotter-bolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kredit-värdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 
kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
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Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån 
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat 
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

 

Gullspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 11 september till 1 
100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför 
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 
av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 
mot-svarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 
uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
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År            Kapitalinsats (kr/invånare)              Kapitalinsats (kr/invånare) 

                (kommun)                                           (region) 

2020         900                                                     180 

2021         1 000           200 

2022         1 100  220 

2023         1 200  240 

2024         1 300  260  
           

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Det kommer därutöver, liksom 
tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan 
angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för 
kommuner [360 kronor per invånare för regioner]. 

Gullspångs kommuns insatskapital uppgår idag till 4 706 100 kronor (900 kronor/ 
invånare). Gullspångs kommuns förlagslån uppgår till 1 100 000 kronor. 

Tidplan 

Följande tidplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 

Utbetalning av förlagslånet från Kommuninvest 30 september 2020. Dessa medel,  

1 100 000 kronor, föreslås inbetalas till Kommuninvest senast 20 november 2020, i 
ett led att nå insatsnivån 1 000 kronor/invånare år 2021, 1 100 kronor/invånare 
2022 och 1 200 kronor/invånare 2023. 

30 juni 2021 obligatorisk inbetalning av insatskapital (0 kronor) till Kommuninvest 
för att nå nivån 1 000 kronor/invånare. 

30 juni 2022 obligatorisk inbetalning av insatskapital (0 kronor) till Kommuninvest 
för att nå nivån 1 100 kronor/invånare. 

30 juni 2023 obligatorisk inbetalning av insatskapital (468 700 kronor) till 
Kommuninvest för att nå nivån 1 200 kronor/invånare. 

30 juni 2024 obligatorisk inbetalning av insatskapital (522 900 kronor) till 
Kommuninvest för att nå nivån 1 300 kronor/invånare. 

 

År  Insats kr/invånare         Insatsnivå  Inbetalning 

2020 900 kr/inv  4 706 100 kr 1 100 000 kr 

2021 1 000 kr/inv  5 229 000 kr 0 kr 

2022 1 100 kr/inv  5 751 900 kr 0 kr 
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2023 1 200 kr/inv  6 274 800 kr 468 700 kr 

2024 1 300 kr/inv  6 797 700 kr 522 900 kr 

Beslutsunderlag 
KSAU § 167/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, angående återbetalning av förlagslån och inbetalning 
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening, skriven av Anders Bernhall 

Information om kapitalisering 

Insatskapital per medlem samt förlagslån 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 260 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

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 
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§ 261 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2020-09-15 

b) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2020-09-21 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 262 Dnr 2013-00279 145 

Delgivning - Biosfärområdets utredning om förutsättningarna för 
gemensamt fiskeområde för Vänern 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Biosfärområdets utredning om förutsättningarna för 
gemensamt fiskeområde för Vänern.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 263 Dnr 2020-00066 106 

Delgivning - Sammanställning av synpunkter och svar på 
förslaget till Trafikledningssystem för Göta älv för yrkes- och 
fritidssjöfarten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Sammanställning av synpunkter och svar på förslaget till 
Trafikledningssystem för Göta älv för yrkes- och fritidssjöfarten.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 264 Dnr 2019-00534 106 

Delgivning-  Vänersamarbetet protokoll 2020-09-04 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänersamarbetet protokoll 2020-09-04.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 265 Dnr 2020-00271 000 

Delgivning - Remiss gällande ändring av Fiskeriverkets 
föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande 2020-09-16 § 
168: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser det värdefullt att det sker en översyn av 
gällande fiskebestämmelser och fredningsområde. Överlevnaden av den vuxna 
fisken under deras tid i Vänern samt under upp- och nervandring till och från 
lekområdena är viktig för att bevara den hotade Gullspångslaxen. Pågående 
undersökningar visar på att antalet uppstigande laxar har under de tre senaste 
åren minskat. I Gullspångsälven tyder resultaten på att en stor del av lekfiskarna är 
så kallade återlekare.  Återlekare har sannolikt stor betydelse för såväl 
populationens storlek som den genetiska variationen.  

Åtgärder som är gjorda i forsarna för att skapa goda livsmiljöer men det behövs 
även åtgärder för att säkra den vuxna fiskens överlevnad i Vänern. Oavsiktlig 
fångst av vild lax innebär en ökad dödlighet, även vid återutsättning.  

Yttre fredningsområdet sträcker sig längre söder ut (mot Torsö) än det gör mot 
norr. Finns det någon evidens i att lax/öring uppehåller sig mer i det södra 
området än det norra. Det viktigaste måste väl vara skyddszonen runt det inre 
fredningsområdet. 

För acceptansen för bestämmelserna hos närboende och allmänhet är det viktigt 
att bestämmelser inte är mer långtgående än vad som behövs. Det bör övervägas 
om inskränkningen vad gäller handredskapsfiske, med undantag för trolling, kan 
göras mindre omfattande än vad som anges i förslaget. T.ex. dragrodd efter gädda 
kan kanske tillåtas under våren efter vårleken. Även handredskapsfiske efter andra 
arter än lax och öring inom det inre fredningsområdet bör övervägas. 

Fiske av gädda inom det inre fredningsområdet skulle kunna styras så att riktigt 
stora individer lämnas. Dessa konkurrerar ut mindre individer, vilka har en större 
inverkan genom predation på utvandrande smolt. Regleringen skulle innebära 
någon form av längdreglering, t.ex. att gäddor överstigande 75 cm alltid ska 
återutsättas. 

Från kommunens sida vill vi påpeka vikten av kompensationsutsättning av smolt 
med den värdefulla Gullspångslaxens genetik.  

Behandling på sammanträdet 
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Bakgrund 
Gullspångs kommun har på remiss från Havs- och vattenmyndigheten fått ett 
förslag till ändrade föreskrifter om fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37). 
Ändringen innebär förändring av fredningsområdet utanför Gullspångsälvens 
mynning samt förändringar i gällande fiskebestämmelser inom detta område. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har önskat synpunkter från Verksamhet miljö och 
bygg inom ramen för ärendets beredning.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 168/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-25, remiss om utökat fredningsområde kring 
Gullspångsälvens mynning, skriven av Robert Skogh och Håkan Magnusson 

Remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i 
sötvattensområdena 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 266 Dnr 2020-00083 000 

Delgivning - Remiss Fi2020/00647/K - Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande 2020-09-16 § 
177: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom SmåKoms yttrande 
enligt nedan: 

 

Sammanfattning 

Betänkandet är omfattande och gediget i sin beskrivning av den offentliga 
förvaltningens nuvarande läge. Det är närmast att se som en handbok och 
läromedel i samhälls- och förvaltningskunskap. Det innehåller också en del 
intressanta förslag som Gullspångs kommun anser vara värda att genomföra direkt 
alternativt utreda djupare.  

Vår reaktion när vi läser betänkandet är dock att det är 
kommunsammanläggningar som enligt utredningen är lösningen på kommunernas 
utmaningar. De tankarna genomsyrar i princip hela betänkandet. 

Det Gullspångs kommun saknar helt i betänkandet är medborgarperspektivet. Det 
är för att trygga medborgarnas behov av, och tillgång till, välfärdstjänster och 
service som kommunerna finns.  

Utredningens fokus när det gäller kapacitet är helt inriktat på drift- och 
utvecklingskapacitet. Gullspångs kommun anser att kapacitetsbegreppet måste 
inkludera, kanske till och med utgå från, politisk, professionell och ekonomisk 
kapacitet. Kommunerna är politiskt styrda organisationer och där är den 
lokaldemokratiska kapaciteten allra viktigast. En väl fungerande ledning och 
styrning är i praktiken helt avgörande för kommunernas förmåga att lösa de 
utmaningar man står inför. 

 

Gullspångs kommun är positiva till att utredningen har tittat närmare på frågan om 
asymmetri. Vi anser dock att man hade kunnat föreslå en del asymmetriska 
lösningar istället för att i stort sett avfärda hela tanken. Det förekommer en del 
asymmetriska lösningar redan nu och vi anser att man kan utöka dem, exempelvis 
när det gäller bland annat arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringsprincipen, 
strandskyddet samt kapitalförsörjning på landsbygden. 
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Sammantaget anser Gullspångs kommun att betänkandet saknar en del aspekter 
men också att det innehåller flera bra förslag. Vi vet också att det är mycket viktigt 
för trovärdigheten bland våra medlemmar att de förslag som kan genomföras utan 
ytterligare utredningar genomförs snarast möjligt. 

I den följande texten utvecklar vi våra synpunkter under respektive rubrik. 

 

19 En strategi för stärkt kapacitet i kommunerna 

Strategisk samverkan 

Gullspångs kommun delar till största delen utredningens förslag när det gäller 
samverkan. Vi instämmer även i de förslag om utökad strategisk samverkan som 
utredningen föreslår. Framförallt anser vi det viktigt att hitta mer robusta, och 
politiskt brett förankrade, samverkansformer som löper över längre tid och som 
inte påverkas av vilka som styr kommunen. 

 

Kommunsammanläggningar 

Utifrån följande aspekter; bättre förutsättningar att rekrytera förtroendevalda, 
god kapacitet för att leverera välfärdstjänster och en större möjlighet att 
underlätta kompetensförsörjningen, framförallt inom specialisttjänster, låter 
förslaget om kommunsammanläggningar som en god idé. Vi är dock övertygade 
om att det är andra aspekter som avgör om kommuner väljer att gå samman eller 
inte, annars skulle man rimligen ha gjort det för längesedan. 

 

Framförallt saknas medborgarperspektivet i den här frågan. Enligt indelningslagen 
ska processen mot en sammanläggning inkludera att man ska ge invånarna en 
möjlighet att uttrycka sin vilja. Vanligaste metoden är att genomföra en 
folkomröstning. Historiskt sett har folket alltid röstat emot sammanläggningar. 
Även om folkomröstningar bara är rådgivande är det i princip omöjligt för 
ledningen i en kommun att gå emot utfallet. Medborgarnas vilja och starka 
tillhörighet till sin kommun är av stor vikt i den här frågan och bör inte nonchaleras 
eller negligeras. Kommunen är i första hand till för sina invånare. 

 

Önskar två eller flera kommuner gå samman ligger framgången till ett positivt 
resultat i att lyckas kommunicera detta beslut och de vinster det skulle innebära, 
på ett tydligt och förståeligt sätt till sina invånare, och därigenom skapa goda 
förutsättningar för en ny kommunkonstellation.  

 

Utöver att medborgarna är positiva så är det dessutom en absolut förutsättning 
för sammanläggningar att de förtroendevalda är helt överens. 
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Flerkärnighet är ytterligare en aspekt som talar mot kommunsammanläggningar. 
Efter de senaste kommunsammanläggningarna 1974 finns det fortfarande idag 
flera kommuner som brottas med flerkärnighetens problematik. Eventuella 
sammanläggningar idag innebär på flera håll i landet att ytan på de nybildade 
kommunerna blir väldigt stor. Då riskerar problemen med flerkärnighet att bli än 
mer framträdande.  

 

För till ytan stora kommuner kommer det dessutom innebära stora problem för 
den lokala demokratin. Medborgarna hamnar betydligt längre från ”sina” 
förtroendevalda vilket försvårar kontakten mellan väljare och valda. Även ur 
aspekten ansvarskrävande blir det avsevärt svårare för medborgarna.  

20.1 Strukturella åtgärder 

20.1.1 Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning 
av kommuner 

Vi instämmer i utredningens förslag att ett statsbidrag införs för kommuner som 
vill bedriva utvecklingsarbete med målet att åstadkomma en samverkan som är 
mer inriktad på strategiska frågor och eventuell frivillig sammanläggning. 

 

Vi är tveksamma till förslaget, att staten som ett incitament för frivilliga 
sammanläggningar ska ta över skulder från kommuner, främst utifrån följande 
aspekter: 

• Det skulle medföra en oerhört hög kostnad för staten att lösa in värdet av den 
totala låneskulden hos kommunerna. Vi anser att det finns andra och bättre sätt 
för staten att använda de pengarna.  

• Det finns ett antal kommuner (även mindre), som är i stort sett skuldfria. Vi 
misstänker att det finns risk för att de kommunerna tycker att skuldavskrivning är 
orättvist.  Detta eftersom man upplever att de kommuner som har lyckats mindre 
bra med sin ekonomi belönas medan de som har upprätthållit en god ekonomisk 
hushållning går lottlösa.  

• Det finns också en risk för att en del kommuner gör större investeringar innan en 
sammanläggning och därmed utökar sina skulder för att sedan, vid en 
kommunsammanläggning, få dem avskrivna. Att investeringarna ökade var i en del 
fall tydligt inför de senaste kommunsammanläggningarna. 

• Skuldavskrivning som argument för sammanläggning tror vi är för komplicerat 
för medborgarna att förstå, kanske till och med för en del av de förtroendevalda.  
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Ett incitament som uppmuntrar till frivilliga sammanläggningar måste ge en 
kännbar, positiv och direkt effekt för kommuninvånaren, det är hen som ska 
gynnas av sammanläggningen och det är hen som lägger sin röst för eller emot när 
kommunen hör folket inför en eventuell sammanläggning. 

20.1.2 Försöksverksamhet 

Gullspångs kommun instämmer i förslaget om försöksverksamhet och tycker att 
det är ett bra sätt att pröva nya sätt att arbeta och samverka. Det kan också bli ett 
kostnadseffektivt sätt att hitta nya lösningar som sedan kan bli generella för 
samtliga kommuner i framtiden. Försöksverksamheten bör också kunna inkludera 
nya samverkansformer mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

Gullspångs kommun anser att processen med försöksverksamhet bör och kan 
påskyndas. 

20.1.3 Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet 

Vi ställer oss positiva till införandet av en kommundelegation och de uppgifter 
delegationen föreslås ansvara för. Namnet kan möjligen ha en viss negativ klang 
för vissa. Den tidigare delegationen kallades allmänt för kommunakuten och det 
uppfattades av många som negativt. 

Gullspångs kommun anser att riktade insatser till utsatta kommuner är ett bra och 
träffsäkert sätt för staten att stödja dessa precis som staten gjorde i början av 
2000-talet. Erfarenheter och även forskning visar att Kommundelegationen hade 
positiv effekt för deltagande kommuner. En slutsats är att stödkommunerna i 
genomsnitt förbättrade sina resultat och att en del av dem minskade sina 
kostnader till följd av deltagandet i programmet. 

Vi anser att Regeringskansliet ska vara ansvariga för delegationen, en myndighet 
anser vi inte vara aktuell för uppdraget.  

Sammansättningen av delegationen är av avgörande betydelse för ett lyckat 
resultat. Vi ser gärna att SKR med all sin samlade kompetens får en betydande roll. 
Vi är däremot tveksamma till landshövdingarnas eventuella roll i en 
kommundelegation.  

Vad gäller utredningens förslag om uppdrag till Statskontoret samt RKA lämnar 
Gullspångs kommun inga synpunkter. 

20.2 Statens åtagande och statlig närvaro i hela landet  

Gullspångs kommun är eniga med kommunutredningen då det kommer till att 
staten måste ta sitt fulla ansvar för att säkerställa kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. Framförallt inom de områden som omnämns; digitalisering, 
arbetsmarknadspolitik och transportinfrastruktur.  

Vi hävdar att statlig service exempelvis i form av servicekontor ska finnas även i de 
till invånarantal mindre kommunerna. Gullspångs kommun hänvisar till Lars 
Högdahls väl genomförda utredning SOU 2008:97, den innehåller flera konkreta 
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exempel på hur staten genom lokala servicekontor kan tillse att medborgarna i 
hela landet får den service de har rätt till.  

 

20.3 Kommunernas ekonomi 

Gullspångs kommun stödjer förslaget om en ny statsbidragsprincip. För de små 
kommunerna är de riktade statsbidragen så tidskrävande att söka, delredovisa och 
slutredovisa att många av kommunerna helt enkelt inte söker bidragen. Den 
omfattande administrationen gör ofta att det inte ens blir lönsamt i slutändan. 

Vi är tveksamma till förslaget om ytterligare en utredning av det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet. Om en ny utredning tillsätts anser 
Gullspångs kommun att det ska vara en bred översyn som omfattar såväl kostnads- 
som inkomstutjämningen. Vilken väg man än väljer, nuvarande eller ett nytt 
utjämningssystem, så framhåller vi vikten av regelbunden översyn i framtiden. 

 

Gullspångs kommun ser positivt på att LSS-utjämningen utreds. Det har inte gjorts 
någon översyn sedan år 2007 och den bygger därmed på gamla uppgifter och 
underlag.  

I grunden anser vi att kostnader för LSS skall vara ett statligt åtagande. 

20.4 Kommunernas kompetensförsörjning 

Möjligheten till nedskrivning av studieskulder i ett urval av kommuner ser vi som 
en god åtgärd för att underlätta kompetensförsörjningen i de kommuner (ofta 
mindre) som har svårigheter att, för vissa tjänster, rekrytera kompetent personal.  

Vi vill dock understryka att nedskrivning av studieskulder inte är hela lösningen för 
rekrytering på landsbygden men det är ett instrument som definitivt bör prövas. 
Detta borde dessutom kunna införas omgående, utan ytterligare utredning. 

20.5 Kommunernas digitaliseringsarbete 

Gullspångs kommun stödjer utredningens förslag när det gäller framtida 
digitaliseringsarbete. Vi anser att staten måste ta ett övergripande och långsiktigt 
ansvar för utbyggnad av den digitala infrastrukturen, både när det gäller fiber och 
det mobila nätet. Vi anser även att ett rättsligt beredningsorgan behöver tillsättas 
och att DIGG bör ges i uppdrag att stödja kommunernas digitaliseringsarbete. 

 

MEN, det allra viktigaste för att få detta digitaliseringsarbete att fungera är att det 
finns tillgång till robust bredband i hela Sverige, detta måste prioriteras allra 
främst när det gäller digitaliseringsarbetet. Gullspångs kommun föreslår att medel 
avsätts ur infrastrukturpotten för att påskynda och färdigställa detta arbete. 
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Gullspångs kommun föreslår också att ett lagstadgat undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet införs. Undantaget 
behövs om Sverige ska komma i mål med bredbandsutbyggnaden. Ett undantag 
från lokaliseringsprincipen bör omfatta såväl stadsnätets möjlighet att bygga nät 
som att bedriva verksamhet i nätet.  

 

Med en sådan utformning av undantaget kan stadsnätet bedriva en ändamålsenlig 
bredbandsverksamhet utanför den egna kommunen och fullt ut bidra till 
uppfyllandet av regeringens bredbandsmål. Det finns däremot inga skäl för att låta 
ett kommunalt stadsnät bedriva verksamhet i olika delar av landet. Ett undantag 
bör därför begränsas till att gälla i geografisk närhet till den egna kommunen och i 
syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet. 

 

20.6  Övriga förslag och bedömningar 

20.6.1 Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete 

Vi är eniga med utredningen om att kommunernas miljö och hållbarhetsarbete 
måste stödjas av staten, framförallt behöver samordningen av 
planeringsunderlagen bli bättre och dessa ska vara kostnadsfria för kommunerna 
att ta del av.  

20.6.2 Samverkan inom verksamhetsområden med betydande investeringsbehov 

Vi tillstyrker utredningens förslag. 

 

20.6.4 Underlätta bostadsbyggandet i kommuner med särskilt stora utmaningar 

I olika sammanhang framförs uppfattningen att behov av bostadsbyggande endast 
föreligger i de större kommunerna. Gullspångs kommun vet att det inte stämmer. I 
många (de flesta) av våra 68 medlemskommuner råder bostadsbrist. 

Problemet för våra kommuner kan främst stavas brist på marknadskrafter, brist på 
kapital samt märkliga och otydliga regler för nedskrivning av fastighetsvärden.  

Marknadskrafterna har sin egen drivkraft och är naturligtvis svåra för staten att 
påverka. 

När det gäller kapitalförsörjning är det vår uppfattning att staten måste vidtaga 
särskilda åtgärder för de delar av landet där marknadskrafterna saknas. Någon 
form av statliga lån skulle underlätta för byggande av flerbostadshus, egna hem 
och även lokaler som möjliggör expansion för företag. 

Flera av SmåKoms medlemskommuner påtalar ofta problemet med 
nedskrivningskrav för nybyggda bostäder som ett stort hinder när man vill öka sitt 
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lägenhetsbestånd. Det är av största vikt att regelverket ses över och justeras för 
att möta de mindre kommunernas bostadsbehov.  

 

Övriga synpunkter 

Statliga utredningar bygger ofta sina slutsatser och förslag på raka framskrivningar 
av befolkningsutvecklingen, så även denna utredning. Det innebär ofta väldigt 
negativa scenarier för de mindre kommunerna. Vår erfarenhet är att dessa 
framskrivningar i princip aldrig håller. 

Angående kommunstorlek; att utgå från antal invånare för att skapa den optimala 
kommunen anser vi är näst intill meningslöst så länge man inte tar hänsyn till 
kommunens geografiska yta. Det mått man bör använda för att få en så likvärdig 
jämförelse som möjligt är antal invånare per kvadratkilometer.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Finansdepartementet har skickat slutbetänkandet av kommunutredningen på 
remiss till ett antal myndigheter och kommuner. Gullspångs kommun är en av de 
kommuner som fått remissen. På grund av rådande Coronapandemi samt 
avsaknad av kommunchef under våren så har inte Gullspångs kommun haft 
möjlighet att delta i den genomgång som SKR arrangerat i ärendet.  

Remissunderlaget beskriver många av de problemområden och utmaningar som 
finns i Gullspångs kommun. Bedömningen av underlaget är att det är omfattande 
och täcker in problematiken som finns i Gullspångs kommun på ett bra sätt. Ett 
område som pekas ut som viktigt att satsa på i framtiden är att samverka mer 
kommuner emellan något som MTG kommunerna kommit långt med i jämförelse 
med många andra kommuner i Sverige. 

 

Kort om kommunutredningen 

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en 
kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels till den 
service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna ställs dock inför stora 
utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba 
urbaniseringstakten. Polariseringen mellan olika kommuner ökar avseende 
exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. En 
parlamentariskt sammansatt kommitté har därför haft regeringens uppdrag att 
utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att full-göra sina 
uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har antagit namnet 
Kommunutredningen. 
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Förväntningarna på att utredningen ska komma med kraftfulla förslag som stärker 
kommunernas kapacitet att klara utmaningarna är stora, men kommunfrågan är 
komplex och det är ont om enkla lösningar. De förslag som läggs fram kan på flera 
avgörande punkter förbättra den kommunala kapaciteten. Men minst lika viktigt är 
att utredningen genom flera förslag sätter igång processer som kommer behövas 
under överskådlig tid i ett arbete med frågor som stärker kommunerna. 
Diskussionen behöver därför fortsätta för att utveckla konkreta lösningar på 
aktuella och framtida utmaningar för kommunerna. Kommunutredningen menar 
att detta betänkande ger en god grund för en sådan diskussion.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 152/2020 

SmåKoms yttrande Remiss Fi2020&00647/K 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-13, Remiss Fi2020/00647/K - Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), skriven av Gunnar Carlsson 

Remiss Fi2020/00647/K - Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 267 Dnr 2018-00603 020 

Delgivning - Actiway 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-16 § 
176 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte säga upp avtalet med Actiway 
vilket innebär att avtalet förlängs med 1 år.  

     

Bakgrund 
Gullspångs kommun erbjuder friskvård till sina medarbetare. Medarbetaren får 
själv välja om hen vill ha friskvårdstid eller friskvårdsbidrag under förutsättning att 
arbetet tillåter det. Kommunen har sedan 3 år tillbaka administrerat 
friskvårdsbidraget med hjälp av friskvårdsbidragstjänsten Actiway.  Kontraktet vi 
har med Actiway går ut vid årsskiftet 2020/2021. Det kostar 25 000 kr/år att vara 
med i Actiway. Actiway tar även ut en liten avgift/per administrerat kvitto.  

 

Skulle inte Actiway administrera friskvårdsbidragen så kommer det i så fall att 
läggas arbetsuppgifter på såväl chef som löneadministratörer som då ska 
administrera kvittona samt ha koll på att man har använt bidraget korrekt.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 176/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, förlänga avtalet med Actiway 
(friskvårdsbidragssystem) skriven av Sofia Eklind 

Redovisning av friskvården halvår 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 268 Dnr 2020-00227 311 

Delgivning - Remiss förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra 
Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2018:6) om hastighetsbegränsning  på väg 26 i Västra 
Götalands län, TRV 2020/18678 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges remissvar TRV 2020/18678 angående 
hastighetsbegränsningar på väg 26.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 269 Dnr 2018-00467 805 

Delgivning - Ansökan om investeringsbidrag från Folkets hus i 
Otterbäcken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2020-09-16 § 170: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner den inlämnade kompletteringen av 
nedlagda och planerade kostnader för investeringen och uppmanar förvaltningen 
att säkerställa att nödvändig redovisning inkommer efter genomförd investering. 

 

På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) i handläggningen i detta ärende.  

     

Bakgrund 
Boverket har avslaget ansökan från Folketshus föreningen i Otterbäcken för 
renoveringar och tillgänglighetsanpassningar av de egna lokalerna med 
motiveringen: 

”Eftersom bidragsanspråken kraftigt överstiger medel måste boverket göra 
prioriteringar mellan olika ansökningar. Vid fördelning av årets anslag har Boverket 
särskilt prioriterat de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler som ligger i 
socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäder och lokaler för 
ungdomar”. 

2018-10-02 betalade kommunen ut 50 000: - till föreningen i investeringsbidrag. 

2020-05-27 betalade kommunen ut 60 000: - till föreningen i investeringsbidrag. 

Totalt har kommunen betalt ut 110 00:- 

Pengarna finns i förvar hos föreningen i väntan på klartecken att kunna användas. 

Behoven har inte minskat under tiden ut snarast ökat. Föreningen behöver snarast 
komma igång med nödvändigt underhåll.  De behov som de särskilt lyfter fram är: 

Energieffektivisering av fönster. 

Byte av sanitetsporslin till lågspolande toaletter. 

Tilläggsisolering av tak i kafédelen samt byte av belysning till lågenergilampor. 
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I kommunen är Folketshus i Otterbäcken en av de få större samlingslokaler som 
finns att tillgå vilket gör att flera intressenter berörs av ärendet. 

Barnkonsekvensanalys 

Verksamheterna i Folketshus vänder sig till både barn och vuxna. 

För barnen är det viktigt att det finns en större lokal att tillgå. 

Flera ungdomsföreningar har haft sina avslutningar i Folketshus. 

 

Jämställdhetsanalys. 

Verksamheterna vänder sig till ung som gammal, man som kvinna och frågar inte 
efter etnisk bakgrund eller sexuell läggning. 

Sammanfattande bedömning 

Folkets hus föreningen är i stort behov av att få påbörja planerade renoveringar. 
Renoveringar som innebär minskade driftskostnader och ökar tillgängligheten för 
allmänheten. Pengarna som föreningen har fått utbetalt sedan tidigare behöver de 
få behålla till största delen trots ett nej från Boverket.  

Föreningen har sökt pengar från Alfastiftelsen och fått ett ja och ansöker nu vidare 
om pengar från byalaget och företagare på orten. Föreningen arbetar nu på att få 
ihop andra finansiärer som motsvarar den del som man har ansökt hos Boverket. 

Föreningen kommer också att använda del av eget kapital och genomföra en del av 
insatserna genom egna arbetstimmar.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 170/2020 

Budget och projektplan för underhåll av Folkets hus Otterbäcken 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 270 Dnr 2020-00301 042 

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
delårsrapport 2020 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 271 Dnr 2020-00305 106 

Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna delårsrapport Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg 2020 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delårsrapport Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 272 Dnr 2020-00306 042 

Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna Avfallshantering Östra Skaraborg 
delårsrapport 2020 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 273 Dnr 2020-00276 000 

Delgivning - Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ny version av uppföljningsdokument 2019 projekt 
Gullspångslaxen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 274 Dnr 2020-00277 133 

Information - Information om att Migrationsverket avser att 
avveckla bostäder för asylsökande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna informationen.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om att Migrationsverket avser att avveckla bostäder 
för asylsökande.  

Bakgrund 
Migrationsverket har i skrivelse 2020-08-26 informerar om att antalet människor 
som söker asyl i Sverige har minskat kraftigt. Migrationsverkets prognos för i år har 
justerats från 21 000 till 13 000 asylsökande. Redan nu befinner sig huvuddelen av 
de asylsökande i slutet av mottagningsprocessen.  

Behovet av tillfälliga bostäder fortsätter därför att minska i allt högre takt, vilket i 
sin tur leder till att behovet av Migrationsverkets lokala närvaro minskar.   

Idag har Migrationsverket gett information till sina 20 medarbetare i Mariestad, 
liksom övriga medarbetare i region väst, om vilka effekterna av denna utveckling 
blir. Vi vill på samma sätt också vara transparenta i informationen till er, därav 
detta brev. Migrationsverket avser att avveckla mottagningsenheten i Mariestad, 
vilket även får betydelse för er. Migrationsverket avser att avveckla alla tillfälliga 
bostäder för asylsökande i Gullspångs kommun. Beslut väntas av 
generaldirektören under september.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 171/2020 

Skrivelse från Migrationsverket, 2020-08-26, avveckling av tillfälliga bostäder för 
asylsökande och avveckling av mottagningsenheten i Mariestad 

Skrivelse till Migrationsverket, 2020-09-09, konsekvenser i Gullspångs kommun vid 
en nedstängning av asylboenden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 275 Dnr 2020-00279 133 

Information- Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 
2021, dnr 851-40142-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna informationen.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om förslag till kommuntal för Västra Götalands  län 
2021. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer under hösten att fatta beslut om 
fördelning mellan kommuner av antalet nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar enligt bosättningslagen (kommuntal). Länsstyrelsen har tagit fram ett 
förslag till kommuntal för kalenderåret 2021 utifrån det förslag till länstal som 
Migrationsverket lämnat till regeringen. Förslaget till kommuntal bifogas detta 
mail.  

Länets kommuner har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till 
kommuntal och önskemål om omfördelningar av mottagandet inom länet eller 
mellan närliggande kommuner, senast den 23 oktober 2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 172/2020 

Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020-08-27, förslag till kommuntal för Västra 
Götalands län 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 276 Dnr 2020-00295 133 

Information - Preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna informationen.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i skrivelse 2020-09-09 informerat om att innan 
årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande barn för 2021. 

Begäran om omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska 
lämnas till Länsstyrelsen senast den 23 oktober.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 173/2020 

Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020-09-09, samråd kring preliminär 
anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


