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Kommunfullmäktige  Sida 1(30) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 26 april 2021 kl 18:30-20:00 Paragrafer §§ 34-48 

Plats:         Skype/ Sessionssalen, Hova, ajournering kl 19:25-19:35  

Underskrifter:  
  

Ann-Christin Erlandsson 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Jan Hassel, Maria Gustafsson 
 
 
Beslutande Se närvarolista på sida 2 

Ersättare Se närvarolista på sida 2 

Övriga Se närvarolista på sida 2 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Sid 2(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Björn Thodenius (M) 
Maria Gustafsson (M), 2:e vice ordförande 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 
Kerstin Isaksson (M) 
Eric Mellberg (M) 
Monica Joby (M) 
Kerstin Bäckerbo (M) 
Torbjörn Lööf (M) 
Bo Hagström (C) 
Kjell Lindholm (C) 
Maritha Hagström (C) 
Nour Beyed (L) 
Carina Gullberg (S) 
Jan Hassel (S) 
Monika Hall Fornander (S) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande 
Roger Wiking (S) 
Reine Hilding (S) 
Evelina Eriksson (S) 
Monica Högberg (S) 
Lennart Ardemo (SD) 
Stig Svensson (SD) 
Sarah Johansson (FI) 
Hans-Göran Larsson (RV) 
Per Eriksson (RV) 

Tjänstgörande ersättare Therese Gustavsson (M) tjänstgörande för Alexander 
Olofsson (M) 
Kristoffer Alexandersson (S) tjänstgörande för Per-Arne 
Brandberg (S) 
Ghada Najm (S) tjänstgörande för Lars-Göran Ytterberg 
(S) 

 

  

Ersättare  

Övriga Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 38 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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Ärendelista 

§ 34 Dnr 49166 
Val av justerare ..................................................................................................... 4 

§ 35 Dnr 49167 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 5 

§ 36 Dnr 49168 
Anmälan om eventuellt jäv ..................................................................................... 6 

§ 37 Dnr 2021-00017 000 
Aktuell information kommunfullmäktige 2021 .......................................................... 7 

§ 38 Dnr 2021-00144 700 
Information om förändringar/ombyggnation av Amnegården och Mogården 
gällande särskilda boendeplatser, korttidsboende och trygghetslägenheter ................. 8 

§ 39 Dnr 2021-00102 600 
Barn-, och ungdomskulturplan 2021 ........................................................................ 9 

§ 40 Dnr 2021-00068 307 
Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång.................................... 11 

§ 41 Dnr 2021-00095 001 
Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads 
kommun ............................................................................................................. 13 

§ 42 Dnr 2021-00094 003 
Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med 
anledning av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun ................................................................ 15 

§ 43 Dnr 2020-00425 106 
Revidering av samverkansavtal för den gemensamma planenheten med 
anledning av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten ........................... 17 

§ 44 Dnr 2021-00134 000 
Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021 ......................................... 20 

§ 45 Dnr 2021-00128 812 
Redovisning av motioner under beredning 2021 ..................................................... 22 

§ 46 Dnr 2018-00637 102 
Beslut från Länsstyrelsen gällande avgången ersättare i kommunfullmäktige ............. 27 

§ 47 Dnr 2020-00119 007 
Delgivning - Revisionsgranskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
funktionaliteten i system för intern kontroll ........................................................... 28 

§ 48 Dnr 2021-00190 812 
Motion våldet går inte i pension ............................................................................ 30 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 4(30) 
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§ 34 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jan Hassel (S) och Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.  
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§ 35 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av motion våldet går 
inte i pension.  
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§ 36 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 37 Dnr 2021-00017 000 

Aktuell information kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) informerar om: 

Detaljplanen för Gallernäset 1:19, Otterbäcken är antagen. Detaljplanen möjliggör 
exploatering av området. MTG-teknik håller på att ta fram ett underlag gällande 
investeringar för vatten- och avlopp, gator samt fiberanslutningar.  

 

Bakgrund 
Aktuell information kommunfullmäktige finns med som punkt på dagordningen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 38 Dnr 2021-00144 700 

Information om förändringar/ombyggnation av Amnegården och 
Mogården gällande särskilda boendeplatser, korttidsboende och 
trygghetslägenheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och förklarar sig informerade.  

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

- Planerade förändringar och ombyggnation av Amnegården och Mogården 
gällande särskilda boendeplatser, korttidsboende och trygghetslägenheter.  

- Bakgrund/demografiska utveckling  

Antalet äldre i kommunen ökar, framför allt äldre äldre. 

- Antal befintliga platser/lägenheter april 2021 

- Beräknat kommande behov av särskilt boende - antal platser beräknat på 12 % av 
80 + har behov av särskilt boende  

- Det nya LSS-boendet har frigjort lokaler på Amnegården. Riksbyggen och 
verksamheten har gemensamt utrett och kommit fram till ett förslag hur befintliga 
lokaler kan omvandlas till fler platser för särskilt boende.  

 

Bakgrund 
Information om förändringar/ombyggnation av Amnegården och Mogården 
gällande särskilda boendeplatser, korttidsboende och trygghetslägenheter finns 
med som en punkt till dagens sammanträde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 39 Dnr 2021-00102 600 

Barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya barn- och ungdomskulturplanen 
som skall sträcka sig över åren 2021-2024. 

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

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

Bakgrund 
Kommunens har en plan som säkerställer att kommunens barn under sin tid i skola 
och barn omsorg skall möta ett antal olika kulturyttringar. Det är bl.a. scenkonst, 
författarbesök m.m. I kommunen finns en barn- och ungdomskulturgupp som 
träffas regelbundet. I gruppen ingår representanter från rektorsgruppen, lärare 
från samtliga skolenheter och folkbiblioteket. Sammankallande för gruppen är 
barnkultursamordnaren.  

Gruppen ansvarar för planering, fördelning, beställning, fortbildning samt ekonomi 
och barn och ungdomskulturplanen ligger till grund för gruppens arbete. 
Barnkultursamordnaren genomför de av gruppen tagna besluten och är 
kommunens kontaktperson i frågor gällande barn - och ungdomskultur.  

 

Barnkonsekvensanalys och jämställdhet 
Att barn och ungdomskulturplanen hålls aktuell och efterföljs ligger i barns 
intresse.  
Planen är jämställd då det handlar om alla barns rättigheter till kultur.  
 

Ansvarig  
Ewa- Lena Johansson, barn och ungdomskultursamordnare, Anna Lundqvist, 
bibliotekschef med kulturansvar, Awaz Karim, skol och kulturchef.  

Beslutsunderlag 
KS § 82/2021 

KSAU § 54/2021 

BUK § 19/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 10(30) 
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Tjänsteskrivelse, 2021-02-11, nya barn-, och ungdomskulturplan 2021 

Barn-, och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2021-2024 

Beslutet ska skickas till 
Ewa-Lena Johansson 

Awaz Karim 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Lotten Svensson 
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§ 40 Dnr 2021-00068 307 

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera ordningsföreskrifterna för torghandel i 
Gullspång, 5 § Tider för försäljning, att torghandel även får ske på lördagar (samt 
dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torgen i Gullspång och Hova. 

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

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

Bakgrund 
Verksamhet teknik har tagit emot önskemål om att tillåta torghandel på torget i 

Gullspång även på lördagar. Verksamhet teknik ser positivt till att öka aktiviteten 
på torget och föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att revidera 

ordningsföreskrifterna för torghandel att även inkludera försäljning på torget i 

Gullspång på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00 till 14:00. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-03-10 beslutat att be MTG-Teknik om 
en ny reviderad föreskrift av ordningsföreskrifter för torghandel där lördag finns 
med samt kompletteras med en bild av torget i Hova och Gullspång. Samt fråga 
Hova IF om de också önskar ha torghandel på lördagar. Ordningsföreskrifterna 
kommer revideras med ny bild samt kompletterats med torghandel på lördagar 
även för Hova IF.  

Beslutsunderlag 
KS § 85/2021 

KSAU § 51/2021 

TN § 8/21 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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Gullspångs IF 

Hova IF 
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§ 41 Dnr 2021-00095 001 

Organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i 
Mariestads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kart- och mätverksamheten från den 
gemensamma tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 189 000 kr från tekniska nämnden 
till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun i budget för år 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Töreboda kommuner fattar ett likalydande beslut.  

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

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

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

För att kunna flytta verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun krävs att fullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner besluta i ärendet.  

Förslaget innebär vidare att budgetramar flyttas från tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun, att tekniska nämndens reglemente och 
samverkansavtal revideras samt att samverkansavtalet för gemensam planenhet 
revideras för att inkludera kart- och mätverksamheten.  
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Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende 

Beslutsunderlag 
KS § 87/2021 

KSAU § 47/2021 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23,  
organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten, från den gemensamma 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2020-12-15.  

Beslutet ska skickas till 
Adam Johansson 

Michael Nordin 

Johan Myhrman 

Anders Bernhall 

Christina Olsson 

Töreboda kommun 

Mariestads kommun 
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§ 42 Dnr 2021-00094 003 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska 
nämnden med anledning av organisatorisk överflyttning av kart- 
och mätenheten till kommunstyrelsen i Mariestads kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av tekniska 
nämndens reglemente. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtal för gemensam teknisk nämnd. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  

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

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

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

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Som 
en konsekvens av att verksamhet flyttas från tekniska nämnden behöver även 
nämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
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Ärendet hanterades av MTG styrgrupp den 15 december 2020 och styrgruppen 
beslutade då följande: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.                         

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats med bedöms inte relevant i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
KS § 88/2021 

KSAU § 49/2021 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
revidering av samverkansavtal och reglemente för tekniska nämnden med 
anledning av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun. 

Förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden. 

Förslag till reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden.  

Beslutet ska skickas till 
Michael Nordin 

Johan Myhrman 

Töreboda kommun 

Mariestads kommun 
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§ 43 Dnr 2020-00425 106 

Revidering av samverkansavtal för den gemensamma 
planenheten med anledning av organisatorisk överflyttning av 
kart- och mätenheten  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtalet om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktigeförsamlingarna i 
Mariestads och Törebodas kommuner fattar ett likalydande beslut.  

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs 
kommuner beslutade i november/december år 2019 att etablera en gemensam 
organisation för arbetet med fysisk planering. Den gemensamma planenheten 
ingår i Mariestads kommuns förvaltningsorganisation. 

Den gemensamma planenheten som inrättades 2020-01-01 är baserad på ett 
samverkansavtal. I avtalet definieras uppdraget avseende fysisk planering så som 
planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, d.v.s. översikts- och 
detaljplanering samt områdesbestämmelser.  

Syftet med att samverka inom fysisk planering är att säkerställa en effektiv och 
rättssäker planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens 
inom sakområdet. Enhetens basorganisation ska bestå av fem personer; Planchef 
samt fyra planarkitekter.  

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

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

En flytt av verksamhet från den gemensamma tekniska nämnden till 
kommunstyrelsen i Mariestads kommun kräver ett godkännande från 
fullmäktigeförsamlingarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Då den gemensamma kart- och mätverksamheten organisatoriskt placeras inom 
planenheten, under planchefen krävs även att samverkansavtalet om en 
gemensam planenhet revideras så att det även innefattar den kart- och 
mätverksamheten. 

 

Ärendet hanterades av MTG styrgrupp 2020-12-15 och styrgruppen beslutade att: 

Föreslå respektive kommunfullmäktige att lyfta bort kart- och mätverksamheten 
från tekniska nämndens reglemente från och med 2021-01-01.  

Ge kommuncheferna i uppdrag att göra erforderliga justeringar i 
samverkansavtalet om gemensam planenhet för MTG för att även inkludera kart- 
och mätverksamheten för beslut i respektive kommunfullmäktige att börja gälla 
2021-01-01. 

Ge kommuncheferna i uppdrag att ta fram ett underlag gällande omfördelning av 
budgetramar för 2021 för beslut i respektive kommunfullmäktige.          

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men bedöms inte relevant i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
KS § 89/2021 

KSAU § 50/2021 

Skrivelse upprättad av t.f. kommunchef Per-Olof Hermansson 2021-02-23, 
Revidering av samverkansavtal för den gemensamma planenheten med anledning 
av organisatorisk överflyttning av kart- och mätenheten 

Förslag till reviderat samverkansavtal gällande samverkan inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 19(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Befintligt samverkansavtal om gemensam planenhet inom Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner. 

Skrivelse upprättad av tekniska chefen Michael Nordin 2020-12-10, Nytt 
samverkansavtal om gemensam planenhet för MTG där kart- och mätenheten 
inkluderas 

Beslutet ska skickas till 
Michael Nordin 

Johan Myhrman 

Töreboda kommun 

Mariestads kommun 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 20(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 Dnr 2021-00134 000 

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av medborgarförslag under 
beredning: 

 

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.  

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

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. 

Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende.  

Beslutsunderlag 
KS § 91/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 21(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-18, redovisning av medborgarförslag, skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Bilaga medborgarförslag 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 22(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 Dnr 2021-00128 812 

Redovisning av motioner under beredning 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av motioner under beredning: 

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.  Skickat till tekniska nämnden 2020-10-30. 

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. Skickat till tekniska nämnden 
2020-10-30. 

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. Skickat till 
upphandlingsavd. Mariestad 2020-10-30. 
 

6. KS 2019-00216 

Motion om Hbtq-certifiering. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 23(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25 

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 
Skickat till barn-, utbildning- och kulturnämnden 2020-10-30. 
 
8. KS 2019-00468 

Motion gång- och cykelvägsplan 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. Behandlad i tekniska nämnden 
2020-10-20 § 134 där tekniska nämnden överlämnar förslaget till gång- och 
cykelvägsplan till kommunfullmäktige i Gullspång för vidare hantering och gör 
samtidigt fullmäktige uppmärksam på att särskild finansiering kan komma att 
behövas. Motionen behöver kompletteras med tjänsteskrivelse från 
kommunledningskontoret. 
 
9. KS 2019-00469 

Motion klimatanpassad skolmat. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-10-28. 
Skickat till kostchefen. 
 

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 2019-00533 

Motion obebodda hus och gårdar - en hållbar outnyttjad tillgång. 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-12-16. 
 

13. KS 2020-00029 

Motion Gender Budgeting 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 24(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-01-27. Överlämnad till ekonomichefen. 
 
14. KS 2020-00084 

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

15. KS 2020-00228 

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

16. KS 2020-00280 

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

17. 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. 
 

18. 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. 
 

19. 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.  
 
20. KS 2020-00284 

Motion kontoladdning av Västtrafiks kort 
Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2020-08-31 
 

21. KS 2020-00285 

Motion fri kollektivtrafik under sommarlovet till unga kommuninvånare  
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-08-31. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 25(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

22. KS 2020-00359 

Motion hållbart skogsbruk. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-10-26. 
 

23. KS 2020-00388 

Motion cirkulär ekonomi. 
Inlämnad av Sara Johansson (FI) 2020-11-24. 
 

24. KS 2020-00413 

Motion en attraktivare arbetsgivare. 
Inlämnad av Kristoffer Alexandersson (S) 2020-12-15. Överlämnad till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden 2021-01-12. 
 

25. KS 2021-00037 

Motion kärl på samma sida så kallad Grön rutt 
Inlämnad av Maria Smedberg (V) 2021-01-26. 
 

26. KS 2021-00038 

Motion entreprenörskap. 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2021-01-26. 
 

27. KS 2021-00145 

Motion att stärka vår identitet 
Inlämnad av Eric Mellberg (M) och Nour Beyed (L) 2021-03-29 

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

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.    

    

Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
 
Sammanfattande bedömning 

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 
KS § 92/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-25, redovisning av motioner under beredning 2021, 
skriven av Britt-Marie Nilsson 

Motioner under beredning 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 27(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 Dnr 2018-00637 102 

Beslut från Länsstyrelsen gällande avgången ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna Länsstyrelsens beslut dnr 201-14768-
2021 att någon ny ersättare efter Gudrun Sjöberg (SD) inte kunde utses.  

     

Bakgrund 
Länsstyrelsen, dnr 201-14768-2021, har beslutat att någon ny ersättare efter 
avgången ersättare Gudrun Sjöberg (SD) inte kunde utses.  

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut dnr 201-14768-2021 avgången ersättare i 
kommunfullmäktige 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 28(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Dnr 2020-00119 007 

Delgivning - Revisionsgranskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och funktionaliteten i system för intern kontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna kommunstyrelsens beslut § 90 gällande 
svar till revisorerna avseende revisionsgranskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt och funktionaliteten i system för intern kontroll. 

 

 

Bakgrund 
Revisionen har tillställt kommunstyrelsen en skrivelse med frågor om hur arbetet 
fortgår med det planerade arbetet med att utveckla uppsikt och internkontroll i 
kommunen. Detta med anledning av tidigare presenterad handlingsplan, med 
åtgärder som skulle verkställas av kommunchefen. Med anledning av att denne 
slutat önskar man en redogörelse för hur arbetet fortlöper och var i processen 
man nu befinner sig. 

Enligt de rapporter som undertecknad fått, har arbetet påbörjats. En arbetsgrupp 
är etablerad bestående av Kommunchef, Vård & Omsorgschef, Stabschef, 
Utvecklingsledare Barn, Ungdom & kultur samt ekonomicontroller. 

Uppdraget är att ta fram innehåll och underlag för en utbildning för politiker och 
tjänstemän att genomföras under 2021. 

Med anledning av att kommunchefen slutat och ersatts tillfälligt med en 50-60% 
tillförordnad, stabschefen har dessutom slutat och en ny har börjat den 1 mars, 
har arbetet med framtagande av utbildningsmaterialet avstannat liksom 
planeringen för genomförandet. Uppdraget är dock inte glömt utan finns med i 
åtgärdslistan att genomföras under 2021. 

Det bedöms för närvarande inte finnas några utökade risker för brister i 
internkontrollen och uppsiktsplikten med anledning av att utbildningsinsatserna 
inte har kunnat genomföras som planerat.  

Beslutsunderlag 
KS § 90/2021 

KSAU § 52/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, fråga från kommunrevisionen angående uppföljning 
av intern kontroll, skriven av Per-Olof Hermansson   



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 29(30) 
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Skrivelse, 2021-01-22, från revisionen gällande uppföljning av tidigare genomförd 
granskning av intern kontroll 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 
Sid 30(30) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 Dnr 2021-00190 812 

Motion våldet går inte i pension 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.  

Behandling på sammanträdet 
Sarah Johansson (FI) informerar om sin inlämnade motion våldet går inte i pension. 

 

I motionen yrkas att:  

- Berörda yrkesgrupper i kommunen får regelbunden utbildning eller fortbildning 
med information om hur våld mot specifikt äldre kan förebyggas, identifieras och 
hanteras. Ett sätt skulle kunna vara en onlineutbildning med digital examination. 

- Särskilda uppsamlingsheat görs i början av varje sommar så att även 
sommarvikarier får ta del av informationen. 

- På de enheter där det saknas tas fram tydliga rutiner och ansvarsfördelning för 
hur personalen ska agera vid våld eller misstanke om våld. 

- Det tas fram information till anhörigvårdare i Gullspång om det stöd de har rätt 
till.  

Bakgrund 
Sarah Johansson (FI) har vid dagens sammanträde inlämnat motionen våldet går 
inte i pension.  

     

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

 

 


