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§ 164 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Bo Hagström (C) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet.  

     

     

     

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 7(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 165 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 166 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

 

Vid dagens sammanträde presenterar sig tre nya medarbetare: 

Linnea Wiljén, hälsostrateg 

Björn Jonsson, samhällsutvecklare 

Martin Alemyr, samhällsutvecklare 
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§ 167 Dnr 2019-00267 005 

Risk- och sårbarhetsanalys för e-tjänstplattform 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen.  

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun ska använda en plattform för  e-tjänster som medborgare och 
organisationer av olika slag ska kunna använda i sina kontakter med kommunen. 
Det innebär ett enklare och mer effektivt arbetssätt jämfört med dagens olika 
lösningar. Plattformen kan också användas för kommuninterna tjänster. 

E-tjänsteplattformen är en molntjänst. Det innebär att driften av den sköts av 
leverantören Nordic Peak. All information som samlas in med hjälp av 
molntjänsterna lagras också på leverantörens servrar i Sverige. 

Om känsliga personuppgifter ska behandlas i en molntjänst ska en risk- och 
sårbarhetsanalys göras. En sådan ska belysa vilka risker som kan uppstå vid 
behandlingen samt hur dessa kan hanteras. Eftersom kommunens e-
tjänsteplattform uppfyller dessa kriterier föreslås att denna risk- och 
sårbarhetsanalys för tjänsten fastställs. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 90/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Per Ahlström 2019-05-17 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Beslutet ska skickas till 
Per Ahlström 
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§ 168 Dnr 2019-00309 346 

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att justera brukningsavgifterna (§§ 14-17) i 
kommunens VA-taxa med +3 procent fr. o m 2020-01-01.  

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats på tekniska nämnden § 122 2019-05-21. 

 

De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VA-
kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Inför år 2019 tilldelades 9 000 
tkr i investeringsmedel för reinvesteringar på VA-anläggningar, detta för att uppnå 
en förnyelsetakt i nivå med vad som föreslås i VA-planen. 

 

Investeringarna ger upphov till 200 tkr i avskrivningar/år och 150 tkr i 
räntekostnader/år. De ökade kapitalkostnaderna om totalt 350 tkr motsvarar ca 3 
% av dagens omsättning. För att verksamheten ska klara av att bära de 
kapitalkostnader som investeringsvolymerna genererar krävs alltså en 
intäktsökning för verksamheten motsvarande ca 3 % per år. 

 

I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga 
anläggningar och driftskostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör 
bedömningen att de sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i 
arbetssätt finansierar generella kostnadsökningar som till exempel för personal, 
material etc. varför ingen ytterligare intäktsökning krävs. Viss osäkerhet finns 
kopplat till elmarknaden. 
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Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0% vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 99/2019 

Tekniska nämnden § 122/2019 

Taxa vatten och avlopp Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 169 Dnr 2019-00325 346 

Ny avfallstaxa 2020 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda 
i kraft 1 januari 2020.  

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

Bakgrund 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har 2019-05-20 § 13 
har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta 
förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2020. 

 

Avfallstaxan träder i kraft under förutsättningen att samtliga medlemskommuner 
fattar beslut i enlighet med utformat förslag. 

 

Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om 
avfallstaxor flyttats från kommunalförbund till medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla principen om likställda avgifter för 
solidarisk finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. 

 

Under AÖS tio första verksamhetsår skapades genom samordningsvinster ett eget 
kapital som år 2010 uppgick till 50 mnkr. Direktionen beslutade att använda 
merparten av det egna kapitalet till att finansiera utbyggnaden av 
matavfallssortering. Beslutet innebär att den högre kostnadsnivå som en etablerad 
och utbyggd insamling av matavfall innebär ska täckas genom årliga 
avgiftshöjningar.   
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Beslutsunderlag 
KSAU § 103/2019 

Avfallstaxa 

Avfallshantering Östra Skaraborg § 13/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Lars Persson AÖS 2019-05-06 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2019-00326 452 

Förbundsordning Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny 
förbundsordning för avfallshantering Östra Skaraborg att träda i kraft den 1 januari 
2020.  

 

Jan Hassel (S) deltar inte i beslutet.  

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

Bakgrund 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), direktionen, har 
2019-05-20 § 12 beslutat föreslå kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner 
att anta förslag till ny förbundsordning för AÖS att träda i kraft den 1 januari 2020. 

 

Direktionen fastställer sedan tidigare ett fast arvode för ordförande enligt § 6 
förbundsordningen. Vice ordförande erhåller i likhet med övriga ledamöter 
ersättning enligt bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun. Förslaget till ny 
förbundsordning innebär att direktionen även kommer att besluta om fast arvode 
till vice ordförande. 

 

Den nuvarande ersättningen till vice ordförande bedöms inte motsvara den 
arbetsinsats som uppdraget kräver. Sedan bildandet år 2000 har 
kommunalförbundet ökat från 3 till 9 medlemskommuner och antalet invånare 
som omfattas av förbundet har mångdubblats. Behovet och omfattningen av 
politiska ställningstaganden och beredningar har ökat med förbundets storlek och 
inriktning. Bland annat efter Högsta Förvaltningsdomstolens prejudicerande dom 
av den 13 december 2013 som innebär att samtliga medlemskommuners 
fullmäktigeförsamlingar måste fatta likalydande beslut om förbundets taxor och 
föreskrifter. 
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En särskild arbetsgrupp bestående av de tidigare ledamöterna Alda Danial (L) Tibro 
kommun, Lena Sjödahl (M) Falköpings kommun, Pierre Rydén (S) Hjo kommun 
samt förbundschef Lars Persson har utrett frågan på direktionens uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 104/2019 

Förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 

AÖS § 12/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Lars Persson AÖS 2019-05-02 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2019-00316 135 

Tolkförmedlingen Väst budget och verksamhetsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 
för Tolkförmedling Väst.  

     

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

Bakgrund 
Tolkförmedling Väst, direktionen, har 2019-05-24 § 370 godkänt förslag till budget 
och verksamhetsplan 2020-2022. Förslaget har översänts till 
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 
2020-2022 på direktionsmöte den 27 september.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 101/2019 

Tolkförmedling Väst § 370/2019 

Tjänsteutlåtande  skriven av Åsa Fröding Tolkförmedling Väst 2019-05-24 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 172 Dnr 2017-00847 212 

Utställning av översiktsplan Kristinehamns kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt följande. 

 

Gullspångs kommun ser positivt på den utställda planen. Den är både intressant 
och inspirerande. Gullspångs kommun vill dock ta in perspektivet att dagens 
kommuninvånare ser det som en självklarhet att kunna välja bostadsort, arbetsort, 
förskola, skola äldreboende och annan kommunal service utifrån sina behov och 
inte utifrån kommungräns. Man förväntar sig lättillgängliga kommunikationsvägar 
och tillgång till service. Gullspångs kommun vill utifrån detta poängtera vikten av 
samverkan över länsgränsen för att möjliggöra för våra invånare och besökare att 
enkelt röra sig mellan och verka i båda kommunerna/regionerna.  

 

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

Bakgrund 
I februari 2018 ingav kommunstyrelsens arbetsutskott ett yttrande angående det 
samrådsförslag som då fanns för en ny översiktsplan för Kristinehamns kommun. 

 

Gullspångs kommun underströk i yttrandet vikten av att eftersträva en god 
mellankommunal samverkan över länsgränser och önskade ett förtydligande 
gällande de sydgående intentionerna. Kollektivtrafiken bör belysas i sydlig riktning 
mot Gullspångs kommun och Västra Götalands län som är av betydelse för arbets- 
och studiependling. För övrigt hade Gullspångs kommun inget att erinra.  

 

Den utställda planen är både intressant och inspirerande. Fortfarande ligger fokus 
på rörelser mot Örebro och Karlstad vilket är de största samverkansområdena. 
Men Gullspångs kommun ta in perspektivet att kommuninvånare idag ser det som 
en självklarhet att kunna välja bostadsort, arbetsort, förskola, skola, äldreboende 
och annan kommunal service utifrån sina behov och inte utifrån kommungräns. 
Man förväntar sig lättillgängliga kommunikationsvägar och tillgång till service. 
Gullspångs kommun vill utifrån detta poängtera vikten av samverkan över 
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länsgränsen för att möjliggöra för våra invånare och besökare att enkelt röra sig 
mellan och verka i båda kommunerna/regionerna.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
KSA § 97/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Elisabeth Olsson 2019-06-11 

KS § 92/2019 kommunstyrelsen Kristinehamns kommun 

Översiktsplan utställningshandling 2019 

Miljökonsekvensbeskrivning- Översiktsplan för Kristinehamns kommun 

Översiktsplan samrådsredogörelse 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kristinehamns kommun 
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§ 173 Dnr 2019-00268 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Ridklubben Gullhov 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ridklubben Gullhov ett investeringsbidrag på 
30 % av kostnaden, dock högst 50 000 kr, för inköp av tre nya lektionshästar. 
Bidraget tas ur Bidraget tas ur budgeten för föreningsbidrag.  

 

 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef,  informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Ridklubben Gullhov inkom den 29 april med en ansökan om investeringsbidrag för 
ett inköp av tre nya ridskolehästar till föreningens ridskola. Ridklubben har idag sex 
ridskolehästar varav en är lånad. Klubben uppger att anledningen till investeringen 
är att en av Gullhovs nuvarande hästar börjar bli gammal och utsliten som 
ridskolehäst och drar på sig flera veterinärkostnader samt att ytterligare två unga 
hästar har visat sig vara olämpliga och ska säljas. Med fler och bättre 
lektionshästar kan föreningen anordna fler ridlektioner med ett större antal elever 
per tillfälle. Investeringen kan också bidra till att locka nya medlemmar till 
ridklubben. Tre lektionshästar av lämplig karaktär och ålder beräknas enligt 
föreningen kosta ca 200 000 kr. 

 

Eftersom investeringen inte gäller om- och tillbyggnad av anläggning eller lokal 
omfattas föreningen inte av kravet på att söka bidrag från flera organisationer. 

Barnkonsekvensanalys 

Underlag för denna analys utgår från följande frågeställningar: 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden? På vilket 
sätt/varför inte? 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 20(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Eftersom detta ärende berör en idrottsförening med barn- och 
ungdomsverksamhet i Gullspångs kommun kommer beslutet att ha en inverkan på 
den kvalitet och bredd av idrotts- och fritidsaktiviteter som erbjuds till unga i 
kommunen. 

Stabila och trygga ridskolehästar är en fråga om säkerhet för de barn och unga 
som deltar på Ridklubben Gullhovs ridlektioner. 

Jämställdhetsanalys 

Då Ridklubben Gullhov är en av få idrottsföreningar i kommunen som vanligtvis 
lockar en högre andel flickor än pojkar till sin verksamhet är det betydelsefullt att 
föreningen, som ej tidigare sökt investeringsbidrag, också kan få del av de resurser 
som finns tillgängliga för föreningar inom kommunen.                

Sammanfattande bedömning 

Ridklubben Gullhov har ej tidigare ansökt om investeringsbidrag från Gullspångs 
kommun och föreningens ansökan bör därför få en högre prioritering. 
Ridskolehästarna är själva basen för föreningens idrottsverksamhet för barn och 
unga. Investeringen är därför högst relevant och angelägen för den 
idrottsverksamhet som föreningen driver. Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag 
(KF 2019-02-04, § 9) kan en förening erhålla högst 30% av investeringskostnaden i 
bidrag från Gullspångs kommun. Då föreningen ej har styrkt kostnaderna för 
investeringen i sin ansökan bör bidraget begränsas till 30 % av högst 200 000 kr, 
vilket är den kostnad föreningen själv angivit i sin ansökan. Skulle investeringen 
understiga 200 000 kr erhåller föreningen 30 % av den faktiska kostnaden som 
föreningen redovisar. Ett investeringsbidrag på 60 000 kr ryms inom nuvarande års 
budget för föreningsbidrag.   

Beslutsunderlag 
KSAU § 88/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Lena Norrström 2019-06-04 

Ridklubben Gullhovs ansökan om investeringsbidrag 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Gullhov 

Martin Alemyr 

Ekonomikontoret 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 21(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 174 Dnr 2019-00164 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Gullspång IF ett investeringsbidrag på 30 % 
av kostnaden, dock högst 50 000 kr, för en minibuss till föreningens 
ungdomssektion.  Bidraget tas ur budgeten för föreningsbidrag.   

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

Bakgrund 
Gullspångs IF inkom den 6 mars med en ansökan om ett investeringsbidrag på 50 
000 kr för inköp av en ny minibuss till föreningens ungdomssektion. Föreningen 
äger i dag en minibuss från 2007 som används för att köra spelare till matcher, 
cuper och träningar i Hova där föreningen har samarbeten med andra 
fotbollsungdomslag. 

 

Föreningen uppger att anledningen till investeringen är att föreningens gamla buss 
behöver repareras allt oftare samt att de befarar att den kan utgöra en 
säkerhetsrisk för de barn och ungdomar som åker med i bussen. 

 

Efter att ha varit i kontakt med ett antal återförsäljare uppskattar föreningen att 
den typ av minibuss de planerar att köpa kommer kosta ca 170 000 kr. 

Barnkonsekvensanalys 

Underlag för denna analys utgår från följande frågeställningar: 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu och i framtiden? På vilket 
sätt/varför inte? 

Då ärendet berör en idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet i 
Gullspångs kommun kan beslutet att ha en inverkan på tillgängligheten till idrotts- 
och fritidsaktiviteter för unga i kommunen. En investering i en ny minibuss till 
fotbollsklubbens ungdomssektion innebär att föreningen fortsatt kan erbjuda 
transport till cuper, matcher och träningar på andra orter för de barn och unga 
som inte själva kan ta sig till platsen eller saknar vuxna i sin närhet som kan 
erbjuda skjuts. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 22(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Jämställdhetsanalys 

Har ej beaktats i detta ärende. 

          

Sammanfattande bedömning 

Investeringen bidrar till att tillgängliggöra fotbollen för fler barn och unga genom 
att Gullspångs IF kan erbjuda ett säkert transportalternativ till träningar och 
matcher. Att beakta här är att minibussen inte kan anses vara en del av 
föreningens faktiska idrottsanläggning eller väsentlig för utövandet av sporten, 
däremot underlättar den deltagandet på träningar och matcher för barn och unga 
som inte har tillgång till fungerande kollektivtrafik eller föräldrar som kan erbjuda 
barnen skjuts. Bussen främjar även samåkning och därmed minskade utsläpp från 
transporter.   

Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag (KF 2019-02-04, § 9) prioriteras föreningar 
som ej tidigare sökt investeringsbidrag vid en situation då flertalet föreningar 
ansöker om investeringsbidrag samtidigt som budgeten är begränsad. Gullspångs 
IF sökte och beviljades senast ett investeringsbidrag år 2017 för ny belysning vid 
grusplan. Det totala bidraget till föreningen var då 14 395 kr. 

Två föreningar, varav Gullspångs IF utgör en, har ansökt om investeringsbidrag 
innan den 30 april 2019. Båda investeringsbidragen ryms inom 2019 års budget för 
föreningsbidrag. 

 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 87/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Lena Norrström 2019-06-05 

Gullspångs IF ansökan om investeringsbidrag 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs IF 

Martin Alemyr 

Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 23(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 175 Dnr 2019-00073 003 

Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet, KPR.  

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

Bakgrund 
Reglementet för kommunala pensionärsrådet är antaget av kommunfullmäktige 
2014-08-24, § 113. 

  

Ett förslag till revidering av reglementet finns framtaget.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-02-13 § 24 beslutat att skicka förslag till 
reviderat reglemente till kommunala pensionärsrådet. 

 

Kommunala pensionärsrådet har 2019-05-23 § 10 beslutat att ställa sig bakom 
förslaget på reviderat reglemente. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 24/2019 

KPR § 10/2019 

Tjänsteskrivelse skriven av Britt-Marie Nilsson 2019-01-29 

Förslag till reviderat reglemente för Kommunala pensionärsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 24(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 176 Dnr 2019-00329 530 

Remiss Vägval 2030 handlingsplan för att nå en fossiloberoende 
fordonsflotta i Örebro län till år 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Gullspångs kommun föreslås lämna följande svar på Region Örebros 
frågeställningar gällande remissversionen av en handlingsplan för hållbara 
transporter i Örebro län:  

 

Beskriver handlingsplanen de utmaningar gällande transportsektorn som Örebro 
län stå inför? 

Ja, planen tar ett brett grepp, innefattar både behovet av omställningen till 
förnybara bränslen, incitamentsystem och frågan om ökad transporteffektivitet 
genom beteendeförändringar. Positivt att planen också berör möjligheten att 
genom omställningen kunna bygga hållbara, cirkulära lokala samhällen som helhet. 

 

Är det föreslagna åtgärderna relevanta?  

Ja. Bra att dela upp kategorier av åtgärder anpassat efter olika sektorer som 
region, kommuner, företag och privatpersoner. 

 

När det gäller förslaget på sida 19 om att peka ut lämplig mark för 
laddinfrastruktur i översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner bör det 
i detta finnas ett samarbeta över regiongränserna. Det kan ge bättre effektivitet 
och möjlighet att skapa bästa möjliga laddnät över flera regioner utan 
dubbeletablering. Tips: Skaraborgs kommunalförbund har börjat titta på 
möjligheten för gemensam fysisk planering med laddinfrastruktur som ett 
tematiskt tillägg. 

 

Bidrar åtgärderna till att Örebro län får ett tydligt fokus i arbetet framåt med att 
minska utsläppen från länets transporter? 

Delvis, många relevanta förslag på insatser presenteras kopplat till de utmaningar 
som omställningen innefattar. Eventuellt skulle handlingsplanen kunna beskriva 
vilka åtgärder och vilken sektor det huvudsakliga fokuset ska ligga för att skapa än 
mer tydlighet.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 25(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt? 

Ja 

  

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

Bakgrund 
Transporter står för nästan 40 procent av Örebro läns koldioxidutsläpp. Med ett 
nationellt såväl som regionalt mål om att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporterna ska minska med minst 70 procent (i relation till 2010) senast år 
2030. 

Region Örebro län har därför arbetat fram ett förslag till en handlingsplan för en 
fossiloberoende fordonsflotta i Örebro län. Handlingsplanen har tagits fram i 
samarbete med Länsstyrelsen. Syftet med handlingsplanen är att bidra till 
omställningen av transportsystemet och att accelerera utvecklingen mot en 
fossiloberoende fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från transportsektorn i 
Örebro län. Förslaget skickas nu ut på remiss under perioden juni – september 
2019.  

 

Örebro region tar gärna emot synpunkter på remissen. Särskild bedömning och 
synpunkter lämnas på följande frågor:  

Beskriver handlingsplanen de utmaningar gällande transportsektorn som Örebro 
län står inför?  

Är de föreslagna åtgärderna relevanta?  

Bidrar åtgärderna till att Örebro län får ett tydligt fokus i arbetet framåt med att 
minska utsläppen från länets transportsektor?  

Är struktur, omfång och språk förståeligt och lättillgängligt  

Svaren lämnas in digitalt i ett svarsformulär senast 1 oktober 2019. Projektets 
arbetsgrupp kommer av resursskäl inte ha möjlighet att återkoppla till varje enskilt 
yttrande. 

   

Beslutsunderlag 
KSAU § 109/2019 

Remissvar 2019-08-13 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 26(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Remiss handlingsplan för hållbara transporter Örebro län 2019-06-11 

Beslutet ska skickas till 
Örebro region 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 27(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 177 Dnr 2019-00361 805 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2019 - Brottsofferjouren 
Norra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Brottsofferjouren i Norra Skaraborg genom 
verksamhetsbidrag med två kronor per invånare under 2019. Pengarna tas ur 
kontot föreningsbidrag.  

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2019-06-10 § 121. 

 

Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en ideell förening som verkar i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Sedan flera år har de tre kommunerna 
långtgående samarbete på många områden, exempelvis i trafiksäkerhetsrådet och 
brottsförebyggande rådet. Föreningens arbete kan därför ses som ett komplement 
i det samarbetet. 2018 stödde Gullspångs kommun jouren med 2 kronor per 
invånare och i 2019 års ansökan efterfrågas samma belopp. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 110/2019 

VON § 121/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-31, skriven av Katarina Widell 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Norra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 28(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 178 Dnr 2019-00357 288 

Upprustning av kommunens träningslokal "Friskus" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja vård- och omsorgsnämnden 70 000 kr för 
upprustning av kommunens träningslokal "Friskus" pengarna tas inom 
kommunstyrelsens ram.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Friskus är kommunens träningslokal på  Amnegården. Gymmet ingår i den 
friskvård som kommunen erbjuder sina anställda. Tillsvidareanställda och anställda 
med tidsbegränsad förordnande minst tre månader har möjlighet att införskaffa 
sig ett träningskort. Träningskortet möjliggör fri tillgång till träningslokalen. 

 

Lokalen är även öppen för kommunens invånare som kan köpa träningskort till 
förmånligt pris.  

 

Eftersom lokalen ligger i Amnegården där Vård- och omsorgsnämnden bedriver 
verksamhet ligger ansvar för utrustningen på nämnden. Någon budget finns inte 
för Friskus och det ekonomiska ansvaret är inte bara en fråga för vård- och 
omsorg.   

 

Att gymmet är välutrustat och att utsliten och trasig utrustning byts ut är dels en 
fråga om säkerhet och dels att Friskus ska vara ett attraktivt och lättillgängligt 
träningsalternativ för kommunens personal. 

 

En åtgärdslista med tillhörande kostnadskalkyl (och prioriteringslista)  bifogas 
ansökan. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 29(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-08-14 § 111 kommunchefen i uppdrag 
att ser över användningen av kommunens träningslokal "Friskus". 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 111/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-11, skriven av Katarina Widell 

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 30(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 179 Dnr 2019-00276 812 

Motion koldioxidbudget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta motionen med dess yrkanden 

- Gullspångs kommun upprättar en koldioxidbudget 

- den upprättade koldioxidbudgeten ligger till grund för kommunens kommande 
miljöarbete 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att framtagandet av koldioxidbudget inkluderas i 
kommunens framtagande av en miljö- och klimatstrategi, framtagandet tas inom 
ram.  

 

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ lämnade i slutet av april en motion där man föreslog att för 
att nå målet om ett miljömässigt hållbart samhälle använda koldioxidbudget som 
ett verktyg för att kunna inrikta sina insatser på de områden där de gör störst 
skillnad. Fi föreslog att den upprättade koldioxidbudgeten ligger som grund för 
kommunens kommande miljöarbete. 

 

Kommunens energi- och klimatrådgivare Peter van der Tool har berett frågan. 
Sammanfattningsvis ser han fördelar med att kommunen upprättar en kommunal 
koldioxidbudget som begränsas till kommunens egna utsläpp. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 31(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunen behöver ta fram en energi och klimatplan. Att ha en sådan ökar både 
kommunens status och attraktivitet på samma sätt som företag idag behöver en 
miljö och klimatstämpel. 

 

Framtagandet av koldioxidbudget inkluderas i kommunens framtagande av en 
miljö- och klimatstrategi. 

 

Kostnaden för att ta fram en lokal koldioxidbudget i projektet ligger mellan 20 000-
30 000 kr.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 112/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-12, skriven av Elisabeth Olsson 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-15, skriven av Peter van der Tool  

Motion koldioxidbudget 2019-04-29 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 32(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 180 Dnr 2019-00145 812 

Motion fritt kaffe för alla kommunens verksamheter, en 
jämlikhetsfråga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchefen, informerar om ärendet. 

 

 

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

Bakgrund 
Victor Albertsson Tidestedt (M) föreslår i en motion 2019-02-25  

 

• Att kommunens anställda i samtliga verksamheter erbjuds kaffe utan kostnad.  

• Att kommunens anställda som inte nyttjar kaffe erbjuds annan sällskapsdryck.  

• Att en kostnadsanalys görs samt att kostnaden för kaffe och dryck tas ur 
respektive    verksamhets budget. 

 

Victor Albertsson Tidestedt menar i sin motion att fritt kaffe skulle öka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare, förbättra arbetsmiljön och öka 
jämlikheten. 

 

Gullspångs kommun arbetar på många sätt med en god arbetsmiljö och trivsel på 
arbetsplatsen. Den viktigaste faktorn är känslan av delaktighet och att kunna 
påverka sin arbetssituation. Där är arbetsplatsträffar, arbetskamrater och ett nära 
chefskap viktigast och det jobbar vi kontinuerligt med. Andra trivselfrämjande 
aktiviteter är friskbårdsbidrag, en liten julgåva eller aktivitet och ett årligt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 33(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kommungemensamt evenemang. Fritt kaffe skulle förmodligen tas emot mycket 
positivt av personalen och öka trivselfaktorn. 

 

En kostnadsanalys visar att åtgärden skulle kosta ca 475 tkr/år. Beräkningen utgår 
ifrån en kostnad av 5 kr/arbetsdag (225)/årsarbetare (425). Samtliga tal är då lågt 
räknade. Detta skulle motsvara ca en årsarbetare. Ingen av de övriga 
trivselfrämjande aktiviteterna kommer upp i motsvarande summa. 

 

Kaffe i samband med arbetsmöten är fritt. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet skulle kunna beröra barn och ungdomar genom att de personer de möter 
i skola och förskola är mer nöjda och därmed gör ett bättre arbete.  

Barn och unga har inte fått uttrycka sin mening då de inte är direkt berörda. 

Jämställdhetsanalys 

Enligt det underlag som Victor Albertsson Tidestedt lämnat har kvinnor inom LO-
kollektivet i mindre utsträckning än män fritt kaffe på arbetsplatsen. Åtgärden 
skulle på så sätt minska skillnaderna. 

              

Sammanfattande bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att fritt kaffe till de anställda skulle vara en 
god arbetsmiljöfrämjande åtgärd men att kostnaden blir alltför hög för att vara 
motiverad i det ekonomiska läge där Gullspångs kommun befinner sig för 
närvarande.  

Nyttan av till exempel en årsarbetare överskrider den positiva 
arbetsmiljöförändringen av fritt kaffe. Alternativet skulle vara att ta bort andra 
trivselfrämjande aktiviteter. Friskvårdsbidraget och julklappen skulle tillsammans 
motsvara ungefär samma summa men detta bedöms inte som ett alternativ.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 113/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-16, skriven av Elisabeth Olsson 

Motion fritt kaffe till kommunens verksamheter 209-03-18 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 34(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 35(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 181 Dnr 2013-00260 269 

Överlåtelse av mark Fagersand 1:2 på grund av kommunal 
toalett 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa in den del av marken, Fagersand 1:2, där 
toaletten står och kommunchefen får i uppdrag att förhandla med markägaren om 
ett avtal. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på 
parkering i samråd med  berörda fastighetsägare.  

 

 

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägget 
att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på parkering i samråd med  
berörda fastighetsägare.  

Bakgrund 
Gullspångs kommun har uppfört en toalettbyggnad på den privatägda fastigheten 
Fagersand 1:2. Toaletten används av badplatsens besökare och bör finnas kvar i 
anslutning till badplatsen. Kommunen behöver därmed köpa in del av fastigheten 
Fagersand 1:2 för att kunna behålla toaletten i nuvarande läge, alternativt flytta 
toaletten till en kommunägd fastighet. 

 

Fastighetsägaren till Fagersand 1:2 önskar att kommunen i samband med ett 
markköp för toalettbyggnaden även köper en del av fastigheten som av 
fastighetsägaren bedöms vara lämplig för parkering för badgäster. Delar av marken 
är detaljplanelagd för parkering, medan resterande delar är detaljplanelagd för 
natur. För att anlägga parkeringsmöjligheter inom området krävs ändring av 
detaljplan, alternativt avsteg från detaljplanen om så bedöms lämpligt och möjligt 
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utifrån plan- och bygglagen. Ändring av detaljplanen för att säkerställa rätt till 
parkering medför en kostnad för kommunen. 

 

Då överenskommelse tidigare inte har kunnat nås har ärendet dragit ut på tiden 
och fastighetsägaren har på eget initiativ tagit in en värdering av marken (2019). 
Enligt värderingsutlåtandet är det bedömda marknadsvärdet 210 000 kr (+/- 10 
000 kr). Värderingen omfattar såväl marken för toalettbyggnaden som för 
parkeringen. 

 

Fastighetsägaren har satt sitt pris till kommunen på 250 000 kr. 

 

Alternativ till att köpa in marken för såväl toalettbyggnad som parkering är att 
komma överens med markägaren om köp av marken för endast toalettbyggnaden 
alternativt flytt av toaletten till intilliggande kommunägd mark. 

 

Alternativet att köpa marken för toalett, men inte för parkering, kan endast göra 
efter överenskommelse med fastighetsägaren till Fagersand 1:2. Enligt värderingen 
är delvärdet av den mark som berör toaletten satt till 120 000 kr. 

 

En grov kostnadsuppskattning från verksamhet teknik anger att en flytt av 
toalettanläggning bedöms kosta ca 70 000 kr – 100 000 kr. En flytt av toaletten 
förutsätter åtkomst till Fagersand 1:2 och kan även medföra vissa kostnader för 
återställande av mark. 

 

Ett markköp i linje med fastighetsägarens önskan medför att toaletten kan stå kvar 
i nuvarande läge. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godta anbudet på 250 000 kr för markköp av del av fastighet Fagersand 1:2 
som innefattar mark för såväl toalettbyggnad som mark för parkeringsmöjligheter, 
och ge i uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till köpekontrakt att 
godkännas av kommunfullmäktige. 
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eller 

Att neka anbudet på 250 000 kr och ge i uppdrag till verksamhet Teknik att 
genomföra flytt av toalettanläggningen till den kommunala fastigheten Fagersand 
1:5. 

 

eller 

Att neka anbudet på 250 000 kr och ge i uppdrag till kommunchefen att fortsätta 
förhandling med fastighetsägaren för att möjliggöra köp av mark för toaletten, i ett 
köp separerat från markköp för parkeringsplats.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 115/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-06-20, skriven av Elisabeth Olsson 

KS § 263/2018 

Beslutet ska skickas till 
Elisabeth Olsson 
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§ 182 Dnr 2019-00358 041 

Ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2018 samt att bevilja 
ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg för verksamhetsåret 2018 

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

Bakgrund 
Samordningsförbundet bildades 2007 och har haft samma geografiska 
arbetsområde sedan bildandet. Samverkande parter är kommunerna Gullspång, 
Mariestad, Töreboda, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 

 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning och 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av 
samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer 
möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna 
gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

 

Revisorerna för Samordningsförbundet Norra Skaraborg har granskat 
årsredovisning, räkenskaper samt förbundsstyrelsen förvaltning för 
verksamhetsåret 2018. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
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Revisorerna bedömer räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 116/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-17, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse för år 2018 för Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2019-00332 104 

Redovisning av kommunalt partistöd 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
partistödet ska redovisas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna partiernas inlämnade redovisning 
gällande erhållet partistöd för år 2018 (utbetalt enligt beslut i KF § 92/2018).  

 

 

Protokollsanteckning 

Kommunstyrelsens representanter från Sverigedemokraterna anser att 
redovisningen av kommunalt partistöd för 2018 från Sverigedemokraterna inte 
uppfyller kraven på rätt redovisning.  

Behandling på sammanträdet 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på hur partistödet ska redovisas. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Suzanne Michaelsen Gunnarssons yrkande till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
Den 1 februari 2014 inträdde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 
9-12 § ) i den nya lagen från 2018 KL 4 kap 29-32 §. De nya reglerna innebär att: 

 

Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt 
ändamål. Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. 
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av 
hur partistödet använts. 
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Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 med anledning av ovanstående beslutat 
att partierna i fullmäktige årligen ska lämna in en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Senast den 30 juni ska 
redovisningen inlämnas.  

 

I SKL:s kommentar till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva 
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring 
redovisning, granskning och utbetalning. Bland annat står det: 

 

Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som avser att lämna 
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.  

 

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som mottagits 
för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

 

Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat 
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför 
den utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

 

Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige 
besluta att stöd inte ska utbetalas. 

 

Syftet med reglerna och redovisning och granskning är att göra underlag och 
beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och 
media. Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande 
till medborgare och media är en fråga för respektive parti. 

 

Partistödet delas ut årligen i förskott i december månad efter förslag av 
arvodeskommittén och slutligt beslut av kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 92 beslutat att partistödet ska vara 
oförändrat för mandatperioden 2019-2022 med ett grundstöd på 7 000 kr per 
parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 kr per mandat och år och räknas upp 
med konsumentprisindex från år 2020. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 117/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-07, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Redovisning från partierna gällande erhållet partistöd 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2019-00369 840 

Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samråd för Program Skaraborgs 
turistslingor under perioden 30 september – 2 december 2019.  

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

Bakgrund 
Skaraborgs kommunalförbund har tidigare tillsammans med de 15 kommunerna i 
Skaraborg tagit fram en strukturbild för Skaraborg. Ett av de områden som 
strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var en gemensam 
fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 
2018 om §38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk 
planering för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första steg i. 

Programmet följer inte Plan- och bygglagens handläggning, men föreslås samrådas 
med allmänheten för att säkerställa den demokratiska processen. Inkomna 
synpunkter kommer efter samrådet att behandlas och en antagandehandling 
färdigställas. Skaraborgs kommunalförbund ansvarar för utskick till myndigheter, 
region och grannkommuner.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-08-14 § 118 kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag på hur samrådsprocessen i Gullspångs kommun ska gå till. 
Kommunchefen har därefter tagit fram följande samrådsprocess. Andra 
kommuner kommer att förfara lite olika i sina samråd beroende på lokala 
förhållanden. Utifrån detta föreslås att Gullspång i likhet med Mariestad och 
Töreboda endast anslår samrådet på hemsidan och tillgängliggör handlingarna i på 
biblioteket i Gullspång och i kommunhuset i Hova. Synpunkter lämnas direkt till 
Skaraborgs kommunalförbund. Förvaltningen tillser att berörda näringsidkare får 
ett särskilt utskick för att tydliggöra deras möjlighet att ge synpunkter. 

 

Kommunen har att senast den 2 december avge ett eget yttrande och innan dess 
bör berörda verksamheter/nämnder få möjlighet att lämna synpunkter som 
sammanställs till ett gemensamt yttrande från kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 118/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-02, skriven av Elin Asp 

 

Beslutet ska skickas till 
Elisabeth Olsson 
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§ 185 Dnr 2019-00281 106 

Avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping samt taxa 
avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018-2088) om tobak 
och liknande produkter  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett tillfälligt avtal med Tillståndsenheten i 
samverkan (TiS) i avvaktan på att taxan att har beslutats i kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal med 
Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping avseende tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som även fortsättningsvis är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med avtalet, om följande taxa för 
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter: 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak: 7 200 kr 

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd: 5 600 kr 

Anmälan om ändrade ägar- och bolagsförhållanden:  4 400 kr 

Anmälan om förändrat försäljningstillstånd: 2 000 kr 

Tillsyn av försäljningstillstånd: 6 000 kr 

 

Taxan gäller från och med 2019-09-30. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna ska debiteras en gång/år i 
efterskott per försäljnings-/serveringsställe 
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4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla 
med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping om fortsatt samverkansavtal från 
och med 2020.  

 

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.  

 

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)). 
Flertalet av bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till nya 
lagen. 

 

Sammanfattning av nya lagen 

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn. 

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter som annan försäljning. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter, vilket är i 
linje med flera direktiv och rådsrekommendationer från EU och regeringens 
samlade strategi för alkohol. Narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken för 
perioden 2016-2020 där ett av målen är att tillgång till tobak ska minska. Den nya 
lagen innebär även att straffansvaret för illegal handel skärps till fängelse på upp 
till sex år. 

Nuvarande rökförbud utvidgas även till att omfatta vissa allmänna platser 
utomhus, exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra 
utrymmen som allmänheten har tillträde till, området utomhus som är avsedda att 
användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade 
platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten 
har tillträde till. 

 

Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. 
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Möjligheten att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden på 
försäljningsställen tas bort. 

Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen 
har rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hanteringen av 
tillståndsansökningar. 

 

Miljö och byggnadsnämndens ansvar enligt Tobakslagen 

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag 
till Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen. Detta förslag har inte 
behandlats politiskt i någon av MTG-kommunerna. Anledningen till detta är att 
Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har framfört att de, utöver 
handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen om tobak och liknande produkter. 

 

Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen med flertalet 
av de övriga kommunerna. 

TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om Tobak 
och liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara 
enhetliga och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt 
tillsyn av läkemedel och folköl. 

 

MTG styrgrupp gav i mars kommuncheferna i uppdrag att kontakta TIS för att 
förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt den nya 
tobakslagstiftningen. 

 

I enlighet med styrgruppens förslag har enhetschefen för vuxenenheten i 
Lidköping kontaktats (ansvarig för TIS) för att förhandla taxenivåerna i 
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avtalsförslaget. TIS framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att 
avtalet ska gälla. 

Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för 
kommunerna. Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive 
kommun. 

För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara 
överens om att befintliga avtal avseende handläggning alkoholtillstånd upphör 
samt att nytt avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn 
samt tillsyn av läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall 
säger Lidköpings kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 
2019-06-30 som löper ut 2020-12-31. 

För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal. Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. 

 

Förslaget innefattar inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap som även 
fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden.  

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 119/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05  

Samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för tobak 
inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 186 Dnr 2019-00282 003 

Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente 

med anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden ska ansvara för 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

Vård- och omsorgsnämnden ansvar omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer som 
även fortsättningsvis är delegerat  till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

I enlighet med detta beslut ska vård- och omsorgsnämndens reglemente 
kompletteras enligt följande: 

 

1 § under rubriken ”Uppdrag och verksamhet” punkt 6 kompletteras med följande 
mening ansvaret för kommunens myndighetsutövning enligt Lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Ansvaret omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer 
enligt 6 kap. som är delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

 

I enlighet med detta beslut ska vård- och omsorgsnämndens delegationsordning 
uppdateras i enlighet med framtaget förslag från Tillståndsenheten i samverkan i 
Lidköping (TIS).  

 

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

 

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).  

 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt ytterligare tolv kommuner. 
TIS har även upprättat förslag till avtal avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
om tobak och liknande produkter. Avtalet innefattar även ett förslag till taxa.  

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har erbjudits möjlighet att 
teckna avtal med TIS. Ambitionen är att avtalen med samtliga kommuner ska vara 
enhetliga och innefatta handläggning av alkohol och tobak med tillhörande tillsyn.  

MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag att snarast kontakta 
TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-kommunerna.  

Ett förslag till avtal och taxa har överlämnats till 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång för 
beslut.  

 

Enligt befintligt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ansvarar nämnden 
för tillsyn och prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt 
Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425).   

 

Om kommunfullmäktige godkänner det föreslagna avtalet med TIS krävs att miljö- 
och byggnadsnämndens reglemente revideras då den gemensamma nämnden inte 
längre ska ansvara för tillstånd och tillsyn enligt den nya Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av rökfria miljöer 
enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Då ansvaret för alkoholhandläggning enligt reglementet åligger vård- och 
omsorgsnämnden föreslås att vård- och omsorgsnämnden även ansvarar för 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

Kommunfullmäktige har därför att komplettera vård- och omsorgsnämndens 
reglemente så att det även innefattar ansvar för tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av 
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rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 120/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-06, skriven av Elin Asp 

Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 187 Dnr 2019-00280 003 

Revidering av den gemensamma miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente § 7 enligt följande:  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Tidigare lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel.  

 

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och 
beslutades av riksdagen 12 december 2018. 

 

Sammanfattning av den nya lagen 
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Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver 
lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att 
motverka illegal handel med tobak. Den nya lagen innebär bland annat att 
straffansvaret skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 

 

Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak, detaljhandel och partihandel 
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  

 

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av 
den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser 
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och lekplatser som allmänheten har 
tillträde till. Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

 

Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden 
på försäljningsställen tas bort.  

 

Avtal om tillståndsgivning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. TIS har även upprättat förslag till 
avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen samt förslag till 
taxa enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Det föreslagna avtalet påverkar inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap. som är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

Förslaget till avtal och taxa har överlämnats till kommunfullmäktigeförsamlingarna 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång för beslut. Om kommunfullmäktige 
godkänner det föreslagna avtalet med LIS krävs att miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente revideras enligt följande: 

 

Befintlig lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 
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Förslag till ny lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 121/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-03, skriven av Elisabeth Olsson 

Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 188 Dnr 2019-00360 001 

Redovisning av ordförandebeslut gällande uppdrag 
organisationsfördelning mellan IFO och VISA enheterna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges nedanstående fattat ordförandebeslut. 

 

Kommunstyrelsens ordförande beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsen redovisa VISA:s totala verksamhet, inklusive projekt.  

     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har 2019-06-10 § 120 till kommunstyrelsen inkommit 
med skrivelse där de gett verksamhetschef uppdrag att göra en uppföljande 
utredning och analys av hur samverkan fungerat mellan IFO och VISA samt ge 
förslag på förändringar och förtydliganden. Nämnden föreslår att 
kommunstyrelsen ger verksamhetschef för VISA samma uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg 2019-08-19 

VON § 120/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-05-31 skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 189 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.                 

  

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

 

Beslutsunderlag 
Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti månad 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 190 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges följande delgivningar: 

a) Minnesanteckningar 2019-06-26 extra ägarsamråd angående bildandet av ett 
samordningsförbund i Skaraborg 

b) Mötesanteckningar 2019-04-01 från Kommundialog mellan presidiet för östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden samt protokollsutdrag § 78/2019 om genomförda 
kommundialoger våren 2019 

c) IT-nämnden protokoll 2019-06-13 

d) Västra Götalandsregionen § 140 2019-06-10 sammanträdestider för 
regionfullmäktige 2020 

e) VGR regionfullmäktige § 135 2019-06-10 budget 2020 för Västra 
Götalandsregionen 

f) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-06-27 

g) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2019-05-27 

h) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2019-06-11 

i) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2019-06-27 

j) Tekniska nämnden protokoll 2019-06-19 

k) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2019-06-13 

l) Protokoll från central samverkansgrupp 2019-05-23 

m) Vänerhamn protokoll fört vid årsstämma 2019-05-20 

n) Folkhälsorådet protokoll 2019-02-18 

o) Folkhälsorådet protokoll 2019-05-14 
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 191 Dnr 2019-00302 000 

Delgivning - Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2018.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 192 Dnr 2019-00333 043 

Delgivning - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och 
Landsting, 19/00406 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och 
Landsting.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 193 Dnr 2018-00729 214 

Delgivning - Förslag till detaljplan för Moviken 3:1 m.fl., Moviken, 
Mariestads kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2019-06-18 § 98 att ställa sig positiva till Mariestads kommuns detaljplaneförslag 
för Moviken 3:1 m.fl.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-18 § 
98. 

 

Mariestads kommun har tagit fram en detaljplan för fritidsområdet vid Moviken. 
Planen är nu utställd för granskning och Gullspångs kommun har möjlighet att 
inkomma med synpunkter. 

Detaljplanen syftar till att tillskapa nya fastigheter för fritidshusändamål genom 
avstyckning från stamfastigheten Mariestad Moviken 3:1.  

Det aktuella området har i kommunens översiktsplanering pekats ut som ett s.k. 
LIS-område (område för landsbygdsutveckling i strandnära läge). I kommunens 
översiktsplan anges att det aktuella området kan tänkas vara föremål för en 
försiktig förtätning i den mån där befintliga värden inom områdes bevaras, bland 
annat att området fortfarande upplevs som luftigt, rikt på grönområden och att 
stråk genom området och ner till vattnet bevaras. 

U:t har gått igenom detaljplanen och finner att den är väl anpassad till befintliga 
förhållanden och ger samtidigt området potential att utvecklas. Planen visar 
hänsyn till historik och befintlig bebyggelse. Den skapar förutsättningar för 
byggnation av nya fritidshus och ser till de boendes behov av samvaro, 
infrastruktur, närhet till vattnet, med mera. Den behåller de viktiga 
grönstrukturerna och skyddar allmänhetens rätt till strandområdet. Hänsyn har 
tagits till trafik, markförhållanden, klimatförändringar med mera och planens 
bedömning är att inget av dessa utgör hinder för ny bebyggelse i nära anslutning 
till den befintliga. 

En aspekt som saknas i planen är ett framtidsscenario där alltfler väljer att bosätta 
sig permanent i området och vilka nya behov av service som då uppstår, 
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exempelvis kommunikationer, tillgång till skola/förskola och liknande. Tillgång till 
datanät finns heller inte nämnt. 

 

 

Planens påverkan på Gullspångs kommun ses som positiva. Ett ökat 
boendeunderlag ger incitament för fler kommunikationer, ökad handel, fler 
besökare och en utbyggnad av VA-nätet även i Gullspång. 

Sammanfattningsvis är det en bra plan som försökt se till helheten och som låter 
nytänkande bygga på gammal struktur på ett mycket positivt sätt. 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 98/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 194 Dnr 2019-00288 000 

Delgivning - Remiss av förslag till nationell plan för omprövning 
av vattenkraft dnr 99-2019 från Havs- och Vattenmyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2019-06-18 § 100 nedan. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom miljö- och 
byggnadsnämndens synpunkter nedan: 

 

Nämnden har inga synpunkter på tidsplaneringen för prövning eller indelning av 
prövningsgrupper i sig. Planförslaget är dock otydligt med vilka avrinningsområden 
som tillhör vilken prövningsgrupp. Det bör i bilaga 1 kompletteras med en tydligare 
namngivning av delavrinningsområden eller att ingående vattenförekomster 
redovisas. Det kartmaterial som finns på Havs- och vattenmyndighetens webplats 
är inte mycket klarare och innehåller dessutom mycket förkortningar som är 
svårtydda. Det bör vara lätt att se vilka anläggningar som hör till vilken 
prövningsgrupp. 

Det är bra att Gullspångsälven ligger tidigt med hänsyn till den allvarliga 
situationen för Gullspångslaxen och det pågående bevarandearbetet. I 
planförslaget anges dock något förvånande att bevarandestatus för Natura 2000-
området Gullspångsälven är gynnsam. Detta kan inte anses korrekt. Natura 2000-
området syftar huvudsakligen till att skydda de unika stammarna av lax och öring. 
Dessa bestånd är som sagt mycket svaga idag. Den genetiska differentieringen hos 
uppvandrande fisk ligger klart under de nivåer som behövs för att klara bestånden. 
Vattenmyndigheten för Västerhavet klassar också status avseende parametern 
”fisk i rinnande vatten” som otillfredsställande i vattenförekomsten. En felaktig 
bedömning får inte tas till intäkt för att behövliga åtgärder prioriteras ned. 

Planen ger inte tillräcklig vägledning om processen fram till prövningen. Det är 
inom denna process som det mesta av arbetet behöver ske. Det är viktigt att 
kunna göra särskilda bedömningar och avvägningar av betydelsen mellan 
naturmiljö, kulturmiljö och kraftproduktion för varje plats. Ansvaret för att hålla 
ihop samverkansprocessen definieras inte heller i planförslaget. Systemet 
förefaller vara konstruerat för avrinningsområden med ett fåtal stora aktörer vilka 
har mycket resurser.  

Mycket kunskapsunderlag kring hydrologiska och ekologiska förhållanden i 
vattendragen behöver tas fram. T.ex. biotopkarteringar, provfisken, 
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populationsmodeller, flödesmodeller m.m.. För vissa avrinningsområden där 
restaureringsarbetet redan kommit igång kan sådant material finnas, men för 
andra återstår kunskapsluckor. Den nationella planen bör ange vem som ansvarar 
för att ta fram detta material. 

 

Det är mycket bra att planförslaget tar upp behovet av riktlinjer för bedömning av 
kulturmiljöns tålighet. Denna fråga kommer annars ta mycket tid och resurser vi 
prövning. 

Det är viktigt att se till de ekologiska förhållandena. Enbart förbättrade 
vandringsmöjligheter innebär inte automatisk gynnsammare status för berörda 
arter. Ofta har indämningar och annan fysisk påverkan minskad det habitat som 
arterna behöver. Kvarvarande sådana habitat behöver förstärkas och nya behöver 
återskapas. Sådana åtgärder behöver också finnas med i bevarandearbetet även 
om de inte alltid är direkt kopplade till vattenkraftsanläggningar. Det är viktigt att 
processen inför prövningen även tar in detta restaureringsarbete. 

 

Det bör finnas ett resonemang om vad som händer om de medel som avsätts i den 
nationella fonden inte räcker till alla prövningar/åtgärder. Det är viktigt att inte ett 
sent datum för prövning försvar möjligheterna till bra åtgärder.  

 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-06-18 § 
100. 

 

Gullspångs och Töreboda kommuner har till Miljö- och byggnadsnämnden för 
yttrande överlämnat en remiss från Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och 
Havs- och vattenmyndigheten. Remissen avser de kommande nationella planen för 
omprövning av vattenkraftsanläggningar.  

 

Remissens omfattning 

En ändring i 11 kapitlet Miljöbalken infördes 1 januari 2019. Denna innebär att 
anläggningar för vattenkraft som saknar tillstånd eller har tillstånd från tiden för 
Miljöbalkens införande ska omprövas och förses med moderna miljövillkor. Hur 
denna prövning ska gå till ska regleras av en nationell plan. Till denna plan kopplas 
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en av vattenkraftsbranschen inrättad fond, vilken ska medfinansiera prövningen 
och de åtgärder som blir följden av denna.  

Remissen omfattar den nationella planen och således inte den redan beslutade 
lagstiftningen. 

 

Berörda anläggningar 

Omprövningen och den nationella planen gäller:  

1. de verksamheter som producerar vattenkraftsel i dag  

2. de verksamheter som inte producerar vattenkraftsel idag men var avsedda för 
sådan produktion när de påbörjades 

Andra typer av vattenanläggningar omfattas inte. 

 

Prövningens genomförande 

Den nationella planen ska väga samman behovet av moderna miljövillkor, vilket 
följer av miljömålen och vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv, med det 
nationella behovet av säker tillgång på elenergi. Det har beräknats av högst 1,5 
TWh vattenkraftsproduktion nationellt kan tas i anspråk utan att det uppstår 
betydande negativ påverkan på elförsörjningen och möjligheten att nå miljömålen 
på klimatområdet.  

En viktig fråga är reglerkraftförmåga, d.v.s. att snabbt kunna möta förändringar i 
produktion och konsumtion av el på nätet. För reglerförmågan särskilt viktiga 
kraftverk har pekats ut. Särskilt hänsyn ska tas vid prövningen. 

Anläggningsägarna ska ansöka om omprövning vid det datum som anges i planen. 
Prövningen ska ske samordnat avrinningsområdesvis, d.v.s. anläggningar som 
påverkar varandra genom att t.ex. ligga i samma vattendrag, ska prövas samlat. 
Innan detta kan göras behöver underlag kring miljövärden, kraftproduktionsvärden 
och kulturmiljövärden tas fram i en samverkansprocess mellan berörda parter. 

Natura-2000 områden och skyddade arter kan komma att kräva särskild hänsyn 
med mer långtgående krav. I underlaget inför prövningen är det tänkt att det även 
ska finnas med bedömning av bevarandestatus och en översyn av bevarandemålen 
för berörda Natura 2000-områden. Gullspångälven är ett av dessa områden.  

 

Prövningsgrupper 

För att få till en samlad prövning har landets anläggningar delats in i 
prövningsgrupper. Dessa följer normalt avrinningsområden men större vattendrag 
har delats in i fler olika prövningsgrupper. Avsikten är dock att såväl behov av 
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miljöåtgärder som hänsyn till kraftproduktion ska göras samlat inom en 
prövningsgrupp.  

 

För varje prövningsgrupp anges en ansvarig domstol och ett datum för ansökan 
Mariestad, Töreboda och Gullspång påverkas av följande prövningsgrupper: 

Prövningsgrupp     Avrinningsområde                              Ansökningsdatum 

67-9                    Motala ström (Viken, Unden m.m.)         1 jun 2026 

108-13           Göta älv (Sjöråsån)                              1 jun 2033 

108-14           Göta älv (Tidan)                              1 jan 2032 

108-15           Göta älv (Tidan)                              1 jun 2033 

108-17           Göta älv (Gullspångsälven)        1 jan 2022                                             

108-59           Göta älv (Vänern)                           1 jan 2030 

108-62           Göta älv (Tidan, Östen)                   1 jun 2033 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av miljöutredare Håkan Magnusson.  

 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 100/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 195 Dnr 2019-00330 253 

Delgivning - Avsiktsförklaring gällande möjlighet att förvärva 
fastigheterna Hova 2:96, 2:97, 2:98 och 2:99. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges avsiktsförklaring gällande möjlighet att förvärva 
fastigheterna Hova 2:96, 2:97, 2:98 och 2:99.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 196 Dnr 2019-00335 106 

Delgivning - Fördelningsmodell för den statliga 
medelstilldelningen till Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
verksamhetsåret 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 197 Dnr 2019-00343  

Delgivning - Överenskommelse om verksamhet med SISU 
Idrottsutbildarna 2019-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges överenskommelse om verksamhet med SISU 
Idrottsutbildarna 2019-2021.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 198 Dnr 2017-00177 872 

Delgivning - Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 
protokoll 2019-06-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll från Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla 
kyrkplats protokoll 2019-06-19.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 199 Dnr 2019-00372 031 

Delgivning - ESF-projekt- Utvecklade metoder för övergångar till 
arbete och studier 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2019-08-14 § 108 nedan: 

 

1. Att Gullspångs kommun ansöker om medel ur Europeiska Socialfonden projekt: 
"Utvecklande metoder för övergångar till arbete och studier".  

 

2. Ansökan och projekt bör ske tillsammans med Skövde kommun, Töreboda 
kommun och Mariestads kommun. 

 

3. Kostnaden för att ta fram projektansökan uppgår till 100 000 kronor och ska 
fördelas lika mellan parterna. Gullspångs kommuns kostnad 25 000 kronor tas ur 
VISAS budget. 

 

4. Verksamhetschefen för integration, studier och arbete får i uppdrag att 
samordna Gullspångs kommuns arbete med ansökan.  

 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut gällande ESF-
projekt- Utvecklade metoder för övergångar till arbete och studier. 

 

 

Europeiska socialfonden har tagit fram möjligheten att ansökan om pengar för 
projektet ”Utvecklande metoder för övergångar till arbete och studier”. Projektet 
syftar till att pröva och utveckla metoder som underlättar övergången till arbete 
och studier för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden som 
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en följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination 
med andra utmaningar som försvårar ett inträde på arbetsmarknaden. 

 

Ansökan ska vara inlämna den 9 september 2019 med projektstart tidigast den 1 
februari 2020 och senast den 1 mars 2020. Projekt kan pågå som längs till och med 
den 30 juni 2022 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 108/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 200 Dnr 2019-00341 403 

Delgivning - Utlysning av Klimatnödläge 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 
114 nedan: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att med 
utgångspunkt i föreliggande planer ge förslag på hur Gullspångs kommuns 
klimatprofil kan stärkas, både i det kommunala arbetet men även i samarbete med 
företag och civilsamhälle.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut gällande 
utlysning av Klimatnödläge. 

 

Det har inkommit en skrivelse från Patrik Gustavsson (oklart vilka ”vi” är) om att 
Gullspångs kommun behöver utlysa klimatnödläge. 

 

Skrivelsen vädjar till folkvalda i Gullspångs kommun att agera kraftfullt och 
hänvisar till flera platser i världen som lokalt utlyst nödläge för klimatet.  

Han ha tagit del av kommunens handlingsplan med åtgärder för klimat och 
energiarbetet vilken han anser vara vällovlig men helt otillräcklig. 

Skrivelsen vänder sig till folkvalda politiker med en akut vädjan. Den framhåller att 
för att lyckas med omställningen måste alla politiska beslut tas mot bakgrund av 
den akuta klimatkrisen och ger fem förslag. 

 

Då klimatfrågan är en aktuell och angelägen fråga i allas medvetande föreslår jag 
att förvaltningen får i uppdrag att med utgångspunkt i föreliggande planer ge 
förslag på hur Gullspångs kommuns klimatprofil kan stärkas, både i det 
kommunala arbetet men även i samarbete med företag och civilsamhälle. Att ha 
en stark klimatprofil höjer idag status för både kommuner och företag. 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-08-28 

 

Sid 74(74) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 114/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


