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Carina Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 
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Anja Nyström, Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina Gullberg (S), Ordförande 

Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 1 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Anja Nyström (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 2 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av val till 
budgetberedningen 2021.  
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§ 3 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 4 Dnr 2019-00524 706 

Taxa för tillsyn av försäljning av läkemedel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa avseende tillsyn av försäljning av 
läkemedel.  

Behandling på sammanträdet 
Annica Bringsved, alkoholhandläggare, informerar om verksamheten 
Tillståndsenheten i samverkan (TIS) där Gullspångs kommun tillsammans med flera 
kommuner ingår samt informerar även om ärendet taxa för tillsyn av försäljning av 
läkemedel.  

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun har haft ett avtal med Lidköpings kommuns Social och 
arbetsmarknad avdelning ”Tillståndsenhet i samverkan (TIS)” gällande 
kommungemensam alkoholhandläggning.  

I juni 2019 sade TIS upp samtliga avtal med de kommuner som tidigare haft avtal 
med TIS i syfte att teckna nya samverkansavtal där såväl handläggning av alkohol 
och tobak samt tillsyn av försäljning av läkemedel ingår.  

Den 19 september inom ett erbjudande om förnyat ”samverkansavtal om 
gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i 
Samverkan”, se bilaga. 

Avtalet gäller under förutsättning att samtliga taxor i bilagan ”Ansöknings- och 
tillsynsavgifter” antas i kommunfullmäktige i respektive kommun.  

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta taxor för alkohol och tobak. För 
att avtalet med TIS ska vara fullständigt behöver fullmäktige komplettera med 
beslut avseende taxa för tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel.  

Taxa för tillsyn av läkemedel tilluppgår till 1500 kronor per år.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 206/2019 

VON § 237/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, taxor för Tillståndsenhet i samverkan (TIS), skriven av 
Katarina Widell 

Samverkansavtal om gemensam tillståndsverksamhet och tillsynshandling inom TIS 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2019-00500 356 

Taxa enligt livsmedelslagen 20016:804 och förordning 2006:1166 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 
som har anpassats till den nya EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll 
inom livsmedelskedjan, med justeringen att 2012 års livsmedelstaxa á 880 
sek/timme indexuppräknas med 2019-års konsumentprisindex 336. Uppräkningen 
innebär att timpriset år 2020 är 901 kr. 

Den nya taxan ska gälla från och med 2020-02-01.  

Behandling på sammanträdet 
Bo Hagström (C) yrkar enligt MTG-styrgrupps rekommendation från möte den 19 
december 2019 med instämmande av Carina Gullberg (S) med tillägg att timpriset 
för år 2020 skrivs till i beslutet.  

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-19 § 124. Miljö 
och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner antar Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 
2017/625 om offentlig kontroll. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår en skyndsam justering av fullmäktiges beslut 
för att taxan ska hinna träda i kraft 2020-01-01 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna 
anpassas till den nya EU-förordningen 2017/625 om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. 

SKL har tagit fram ett nytt underlag till kommunerna för taxa för livsmedelskontroll 
anpassade till den nya kontrollförordningen. Om justeringar inte görs kommer 
kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte 
längre gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först 
under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 
2019. 
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Utifrån ändringarna i svensk lagstiftning kommer kommunerna troligen att behöva 
revidera paragraferna i taxan igen under senare delen av 2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU 190/2019, § 303/2019 

MBN § 124/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-07, taxa enligt livsmedelslagen och förordning om 
offentlig kontroll, skriven av Annika Kjellkvist 

Taxa enligt livsmedelslagen 2006:804 och förordning 2017/625 om offentlig 
kontroll 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Dnr 2019-00399 209 

Plan- och bygglovstaxa år 2020, dnr 2019.MBN1716 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut den 31 oktober 2016, 
§ 162, om taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa, i vilket 
kommunfullmäktige fastställt kommunfaktorn N till 0,85, ska gälla även 
fortsättningsvis.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 

 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-27 § 91. 

 

I Mariestads kommuns budgetarbete inför år 2020 ingår ett reformpaket för att 
uppnå en hållbar ekonomi. Här återfinns förändringar av PBL-taxans 
beräkningsfaktor N från 0,85 till 1,0 för att öka taxans täckningsgrad av 
verksamhetens omkostnader. Det skattefinansierade bidraget till verksamhet miljö 
och bygg kommer att sänkas i motsvarande omfattning och det innebär en 
sänkning för alla MTG-kommunerna. Det totala beloppet att minska skattebidraget 
med beräknas till 300 tkr/år, Töreboda och Gullspångs kommunbidrag minskar 
med del av detta belopp enligt beräkningsunderlag i samverkansavtalets 8 §. 

 

Reformpaketet ingår i kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 för 
Mariestads kommun med flerårsplan 2021-2022 och nu föreslås 
kommunfullmäktige i samarbetskommunerna att fatta samma beslut om taxans 
faktor N. 
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Justeringen innebär att den som använder sig av verksamhet miljö och byggs 
tjänster betalar en något större del av sin kostnad. Verksamheten är fortfarande 
beroende av medfinansiering av skattekollektivet genom kommunbidragen till 
verksamhetens budget. 

 

Verksamhet miljö och bygg ser fortsatt positivt på att faktor N är den samma i alla 
tre kommunerna vilket underlättar kommunikationen med sökande och 
verksamhetens eget administrativa arbete. 

 

MTG: s invånarantal är ca 39 000 personer och verksamhet miljö och bygg håller 
bemanning och kompetens för att svara upp emot ärenden och uppdrag i den 
omfattning som kan förväntas från ett sådant underlag. Därmed är faktor N=1 i 
linje med SKL:s rekommendationer för Plan-och bygglovstaxa. 

 

Storleken på faktor N föreslås av SKL att grundas på invånarantalet i kommunerna 
med siffran 0,8 om kommunen har färre invånare än 20 000, 1,2 om kommunen 
har fler invånare än 50 000 och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. 

Taxans text är uppdaterad utifrån ny kommunallag, förvaltningslag.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 204/2019 

Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 19/19 

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive mät- och geodatataxa 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr 2019-00435 326 

Hemleverans av matlådor utan biståndsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att inte längre erbjuda hemleverans av matlådor till 
personer som inte har ett biståndsbedömt beslut. Beslutet gäller från och med 
2020-04-01.  

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

 

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

Bakgrund 
Personer över 67 år erbjuds sedan hösten 2007 servering av lunch på kommunens 
skolor under ordinarie skolverksamhet och på Mogårdens äldreboende samt 
Amnegårdens matsal. Dessutom kan personer över 67 år beställa matlådor utan 
biståndsbeslut. Det innebär att det idag inte finns några biståndsbedömda beslut 
om matlådor. Matlådorna levereras av kosten och distribueras ut av hemvårdens 
personal såväl Gullspång och Hova området.  

I mars 2015 övergick kall matlåda till varm matlåda. Syftet var öka kvaliteten för 
kunden. Konsekvenser av detta blev att beställningarna ökade med 170 procent 
och att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   

Under 2018 levererades det ca 14 500 varma matlådor till kund och brukare via 
hemvården vilket innebär ca 40 matlådor per dag.  

Priset för en matlåda 2019 är 60 kronor enligt Kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Detta ska motsvara täckning för kostverksamhetens kostnader för 
engångsmaterial samt råvarukostnader, men täcker inte personalkostnaderna. Det 
innebär att kostverksamheten idag gör ett finansiellt underskott avseende 
matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 tkr.  
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Hemvården får inte någon del av intäkterna för utkörning av matlåda. Tidigare har 
en leverensavgift tillkommit månadsvis men den togs bort 2015/2016 då den 
skulle ingå i kostnaden för matlådan. 

Hemvårdens kostnader för personal, fordon och drivmedel uppgår ca till 500 000 
per år enligt kostnadsanalys, se bilaga.  

70 procent av matlådorna distribueras till brukare i samband med besök för annan 
beviljad biståndsinsats, men innebär trots det en ökad kostnad för hemvården då 
matlådor ska hämtas på Amnegården/Mogården och planeras in i systemen. 
Denna kostnad beräknas till 50 tkr.  

Kostnaderna för hemleverans till kunder utan biståndsbeslut beräknas till 150 tkr 
per år. 

Konsekvensanalys 
Förslaget till beslut innebär en direkt besparing med minst 150 tkr.  

För att få en verklig ekonomisk effekt av förslaget till beslut behöver det 
kompletteras med införande av en leverensavgift för biståndsbedömda beslut. 

 

Förslaget till beslut innebär en minskad service till kommuninvånare över 67 år. 
Det är inte osannolikt att en del kunder som idag har leverans av matlåda kommer 
att ansöka om biståndsbedömd matlåda, vilket under en period ökar 
arbetsbelastningen på biståndshandläggningen. Möjligheten att äta lunch på 
kommunens skolor och på Amnegården och Mogården kvarstår.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 207/2019 

Von § 236/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, hemleverans av  matlådor utan biståndsbeslut, 
skriven av Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 8 Dnr 2019-00450 706 

Avgift för leverans av matlådor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om: 

- att införa en månadsavgift/taxa om 400 kronor för leverans av matlådor till 
brukare. 

- att intäkterna tillfaller hemvården. 

- att månadsavgiften ingår i maxtaxan för hemvård. 

- att beslutet gäller från och med den 1 april 2020.  

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

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

Bakgrund 
Personer över 67 år erbjuds sedan hösten 2007 servering av lunch på kommunens 
skolor under ordinarie skolverksamhet och på Mogårdens äldreboende samt  
Amnegårdens matsal. Dessutom kan personer över 67 år beställa matlådor utan 
biståndsbeslut. Matlådorna levereras av kosten och distribueras ut av hemvårdens 
personal såväl Gullspång och Hova området.  

 

I mars 2015 övergick kall matlåda till varm matlåda. Syftet var öka kvaliteten för 
kunden. Konsekvenser av detta blev att beställningarna ökade med 170 procent 
och att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   

Under 2018 levererades det ca 14 500 matlådor till kund och brukare via 
hemvården vilket innebär ca 40 matlådor per dag.  

 

Priset för en matlåda 2019 är 60 kronor enligt Kommunfullmäktiges beslutade 
taxa. Detta ska motsvara täckning för kostverksamhetens kostnader för 
engångsmaterial samt råvarukostnader, men täcker inte personalkostnaderna. Det 
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innebär att kostverksamheten idag gör ett finansiellt underskott avseende 
matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 tkr.  

 

Hemvården får inte någon del av intäkterna för distributionen av matlådor. 
Tidigare har en leverensavgift tillkommit månadsvis men den togs bort 2015/2016 
då den skulle ingå kostnaden för matlådan. 

 

Hemvårdens kostnader för personal, fordon och drivmedel uppgår ca till 500 00 
per år enligt kostnadsanalys, se bilaga.  

 

70 procent av matlådorna distribueras till brukare i samband med besök för annan 
beviljad biståndsinsats, men innebär trots det en ökad kostnad för hemvården då 
matlådor ska hämtas på Amnegården/Mogården och planeras in i systemen. 
Denna kostnad beräknas till 50 tkr.  

 

Kostnaderna för hemleverans till kunder utan biståndsbeslut beräknas till 150 tkr 
per år.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 208/2019 

VON § 216/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-10-14, avgift för leverans av matlådor, skriven av Katarina 
Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2018-00735 812 

Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservation  
Stig Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet. 
 
Stig Svensson (SD) tillstyrker motionen om att införa förbud mot offentligt tiggeri. 
 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
med instämmande av Ann-Christin Erlandsson (S) och Bo Hagström (C), Nour 
Beyed, (L) Maria Smedberg (V). 

 

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

 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande av kommunstyrelsens godkända 
propositionsordning den som vill rösta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt Stig Svensson (SD) yrkande röstar Nej. 

 

Omröstningsresultat 

10 ja-röster: Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Björn Thodenius (M), Jan Hassel 
(S), Anja Nyström (S), Ann-Christin Erlandsson (S), Maria Smedberg (V), Nour Beyed 
(L), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Anita Ahlgren (L). 

1 nej-röst: Stig Svensson (SD). 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen om att införa förbud 
mot offentligt tiggeri.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) i Gullspångs kommun inkom den 26 november 2018 
med en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats 
till Vård- och omsorgsnämnden för beredning. 

 

I motionen föreslår SD Kommunfullmäktige: 

Att beslut och införa förbud mot offentligt tiggeri i centrala Gullspång och Hova. 

Att förbudet inte skall omfatta personer som lånar pengar av bekanta, barn och 
ungdomar som samlar pengar till skolresor eller personer som sökt tillstånd hos 
kommunen för att ägan sig åt insamling av pengar till välgörande ändamål 

Att förbudet skrivs in i kommunens ordningsstadga. 

Av motionen, se bilaga 1, framgår sammanfattningsvis: 

Det finns personer som tigger utanför affärer i centrala Gullspång och Hova. 
Personerna har en närgånget beteende verbalt. ”Hej Hej, Hej då” som kan 
upplevas störande. Motionen påtalar att det inte kan uteslutas att 
närgångenheten kan leda till fysisk kontakt, framför allt mot rörelsehindrade som 
inte har förmåga att vaka över sin integritet.  

 

I skrivelsen framförs att personer som tigger ofta hör till kringresande sällskap som 
”livnär sig gott på verksamheten, motsatsen borde innebära att dessa personer 
söker reguljärt arbete vilket i dess förlängning innebär skatteintäkter för stat och 
kommun, inte som nu, enbart utgifter i form av vård och samhällsansvar för dessa 
individer.” 

I skrivelsen hänvisas till att andra kommuner som infört förbud mot tiggeri på 
offentlig plats, bl.a. Sala kommun.  

Yttrande 

Tiggeri 
I Sverige är det inte kriminellt att tigga. Historiskt sett, fram till att den svenska 
fattigvårdslagstiftningen växte fram från mitten av 1800-talet så var tiggande en 
vanlig försörjningsmetod för fattiga. Från 1930-talet, under framväxten av det 
sociala skyddsnät Sverige har idag, så minskade tiggeriet för att i stort sett upphöra 
under 1950-talet. En viss ökning skedde efter psykiatrireformen 1995 då psykiskt 
sjuka, arbetsoförmögna, slussades ut från mentalsjukhusen. 

Antalet tiggande människor ökade markant från år 2007 då Bulgarien och 
Rumänien blev medlemmar i EU och ”toppade” 2015. Antalet tiggande människor i 
gatumiljö har minskat de senaste åren.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

I december 2018 fastslog högsta förvaltningsdomstolen att enskilda kommuner 
kan införa förbud mot tiggeri. Idag har elva kommuner i Sverige infört förbud mot 
tiggeri och en kommun har infört tillståndsplikt.  

Det finns inget belägg för att tiggeri inbringar några större penningsummor. 
Däremot finns det en känd problematik kring utsatta EU/EES-medborgare som kan 
handlar om: 

• Kriminalitet – framför allt narkotikabrott och stöld.  

Riskfaktorer för att utveckla kriminalitet är fattigdom, arbetslöshet, låg utbildning 
och missbruk där det finns en överrepresentation i gruppen.  

• Utsatthet – Utnyttjande från organiserade ligor för tiggeri eller 
arbetskraftsexploatering. Personer luras hit i tron att de får arbete. 

• Utsatthet - människohandel och sexuellt utnyttjande. Personer, framför allt 
kvinnor, luras hit i tron att de får arbete. 

• Utsatthet – som brottsoffer då individerna svåra att nå och 
anmälningsbenägenheten är låg. 

 

Lägesbild Västra Götaland avseende utsatta ERU/EES-medborgare 

Länsstyrelsen i Västra Götaland redovisade den 17 oktober 2019 en lägesbild för 
länet gällande utsatta EU/EES-medborgare. Med utsatta EU/EES-medborgare avses 
individer som är medborgare i ett annat EU/EES-land och som inte har 
uppehållsrätt i Sverige. Till denna grupp hör människor som tigger.  

 

Under 2018 uppskattades det i Västra Götaland finnas ca 500-600 personer, främst 
i de störres städerna. De allra flesta kommer från Rumänien och Bulgarien, men 
även från Polen, de baltiska staterna och Irland.  

Enligt Länsstyrelsen har antalet människor som tigger minskat avsevärt. Det har 
skett en förflyttning från tiggeri i gatumiljön till arbetskraftsexploatering. Idag är 
det vanligare med kvinnor som tigger i gatumiljö medan män oftare utnyttjas som 
arbetskraft. Det är ovanligt att barn påträffas. 

Lägesbild i Gullspångs kommun 

Periodvis vistas i kommunen personer som sitter utanför butiker i Gullspång och 
Hova och som tigger och/eller säljer varor. De är ett fåtal till antalet, totalt 1-2 
personer i Hova och 2-3 personer i Gullspång. 

Socialtjänsten har inte fått in några ansökningar om bistånd från utsatta EU-EES-
medborgare. Det tyder på att dessa individer löst sitt boende och sin försörjning 
utan stöd från socialtjänsten, men sannolikt med stöd från civilsamhället. 
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Det har heller inte framkommit något som tyder på att dessa personer har med sig 
barn. 

Sammanfattande bedömning 

Människor som tigger berör. De är en påminnelse om fattigdom, utsatthet och 
utanförskap. Hur problemen ska angripas är en komplex fråga. 

En förbättrad situation för romer och andra utsatta grupper i hemländerna gör 
stor skillnad. Vi vet att det sker förändringar och förbättringar i Bulgarien och 
Rumänien, framför allt barn och ungdomars rätt till vård och skolgång. Detta är 
arbete som Sverige stöttar på nationell nivå.  

Länsstyrelserna i landet gör bedömningen att arbetskraftsexploateringen och 
människohandeln numera är ett större problem än tiggeri i gatumiljö. Här finns en 
organiserad brottslighet som måste bekämpas. 

I Gullspångs kommun är antalet personer som tigger begränsat till ett fåtal 
individer. Ett införande av förbud mot tiggeri på offentlig plats innebär att 
efterlevnaden ska kontrolleras och  att polisiära resurser ska läggas på att avvisa 
människor som tigger. Ett ”hej, hej” eller ”hej då” till förbipasserande är inte att 
betrakta som förargelseväckande beteende. De platser som idag nyttjas av 
människor som tigger tillhör orternas respektive ICA-handlare och de har i 
egenskap av markägare möjlighet att avvisa människor som tigger. 

Tiggeri är inte förbjudet i Sverige och så länge det inte finns en nationell 
lagstiftning i frågan utan att det är en fråga för varje kommun att besluta om bör 
inte Gullspångs kommun anta ett beslut om förbud mot tiggeri.  

 

Det är Vård- och omsorgsnämndens uppfattning att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 209/2019 

VON § 243/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-01, svar på motion om att införa förbud mot offentligt 
tiggeri, skriven av Katarina Widell 

Motion om att införa förbud mot tiggeri 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 22(44) 
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§ 10 Dnr 2019-00215 812 

Svar på motion Vandrarhem i Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Behandling på sammanträdet 
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att avslå 
motionen om vandrarhem med instämmande av Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S) 
och Stig Svensson (SD). 

 

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

Bakgrund 
Det är helt riktigt som skrivs i motionen att Gullspång saknar 
övernattningsmöjligheter i form av vandrarhem eller annat. Motionären föreslår 
”psykiatrivillan”, Eken 17, i Gullspång som en lämplig plats för detta.  

 

En ideell förening har visat intresse och tittat på fastigheten i ett liknande syfte 
men de konstaterade efter en genomgång av fastigheten att det krävs omfattande 
ombyggnation för detta ur bland annat brandskyddssynpunkt. Föreningen 
bedömde att både kostnaden och den egna insatsen skulle bli alltför omfattande. 
Föreningen vill istället satsa på ett mer hanterbart projekt. 

 

Ett annat alternativ är att kommunen själv driver vandrarhem men min bedömning 
är att kommunen i dagsläget inte har ekonomiska resurser att investera i en 
nödvändig ombyggnation och heller inte resurser att bedriva 
vandrarhemsverksamhet. Att driva vandrarhem skulle inte ge en ekonomisk 
förmån då kommunen inte får bedriva vinstdrivande verksamhet. Kommunen 
skulle kunna bedriva vandrarhem som serviceanläggning och/eller 
arbetsmarknadsinsats. Detta skulle innebära ett ekonomiskt risktagande och 
kommunen behöver i dagsläget fokusera på och trygga sin kärnverksamhet. Det 
finns också en risk att kommunen skulle kunna ses som en illojal konkurrent om ett 
företag eller förening vill driva en boendeanläggning. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Ett tredje förslag har kommit från KSAU § 38, innan motionen inkom om att 
avyttra fastigheten. Det skulle kunna ge en entreprenör, förening, kooperativ eller 
privatperson möjlighet att köpa fastigheten och därmed ha rådighet över vad man 
vill satsa på. Egen bostad, verksamhet, vandrarhem, eller något annat. Den 
lösningen skulle frigöra kommunen från både en årlig driftskostnad och ett ansvar. 
Resurser som istället kan användas för annan verksamhet. En ny ägare skulle 
kunna utnyttja alla de sevärdheter och möjligheter som motionären pekar på och 
lyfta Gullspång. 

 

Bedömning är att det vore välbehövligt med ett vandrarhem i Gullspång men att 
kommunen inte ska driva detta utan fokusera på kärnverksamheten. Det bästa 
alternativet är i dagsläget att sälja fastigheten för att minska kommunens 
driftkostnader och eventuell få ett tillskott till kommunens ekonomi. Därmed 
föreslås att motionen avslås till förmån för KSAU:s förslag att sälja fastigheten Eken 
17.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 203/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, svar på motion Vandrarhem i Gullspång, skriven av 
Elisabeth Olsson 

Motion Vandrarhem i Gullspång 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr 2019-00160 253 

Försäljning av Eken 17, Bergsgatan 2 Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  

1. Kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Eken 17, Bergsgatan 2 
Gullspång. 

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

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

 

Reservation  
Björn Thodenius (M), Nour Beyed (L), Maria Smedberg (V) och Anita Ahlgren (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Björn Thodenius (M) yrkar att vi avvaktar försäljning till dess lokalgruppen sett 
över kommunens lokalbehov och att fritidsgårdens placering har avgjorts med 
instämmande av Nour Beyed (L), Maria Smedberg (V) och Anita Ahlgren (L) 

 

Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
instämmande av Bo Hagström (C). 

 

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

Bakgrund 
Eken 17, Bergsgatan 2 i Gullspång är en centralt belägen fastighet i Gullspångs 
tätort som är bebyggd med en större villa. Tomten är på ca 3500 m² och 
byggnaden på ca 250 m². 
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Byggnaden har tidigare varit bostad, använts som läkarmottagning m.m. och nu 
senast varit en del av socialtjänstens verksamhet. Verksamheten har flyttat till 
andra lokaler och det finns ingen annan kommunal verksamhet som är i behov av 
lokalen. 

Driftkostnaderna är för närvarande drygt 100 tkr/år men byggnaden är sparsamt 
underhållen och i behov av en större renovering. 

Kostnaden för renovering beräknas till 2 500 tkr vilket skulle ge en tillkommande 
kostnad på minst 125 tkr/år. Det finns inte några kapitalkostnader på fastigheten 
idag. 

Förvaltningen föreslår att fastigheten säljs och att försäljningen sker med hjälp av 
en fastighetsmäklare på den öppna marknaden.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 38/2019 

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

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2019-00494 005 

Ansökan om kommunal borgen från fiberföreningen Thasse 
ekonomisk förening  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktiges möte be föreningen 
skriftligen redovisa förväntat bidrag i den nya ansökan.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bredbandsföreningen Thasse ekonomisk 
förening en kommunal borgen på 1 500 tkr för bredbandsanläggning, som gäller 
fram till 2020-12-31.  

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

Bakgrund 
Bredbandsföreningen Thasse ekonomisk förening har hamnat i ett svårt läge, då 
de inte hinner att få slutredovisningen klar innan den tidigare borgensförbindelsen 
går ut.  

Bredbandsföreningen har i en tidigare skrivelse begärt en kommunal borgen på 1 
000 tkr under år 2020. 

16 december inkom Thasse ekonomiska förening med ytterligare en ansökan att få 
kommunal borgen på en checkkredit på 500 tkr då de inte hinner få 
slutredovisningen klar innan den tidigare borgensförbindelsen går ut. Sammanlagt 
ansöker Thasse ekonomiska förening om kommunal borgen med 1 500 tkr. 

 

Bedömning 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att lämna borgen för lån som 
fiberföreningar som verkar i Gullspångs kommun. Bredbandstillgänglighet är ett 
prioriterat område för demokrati och tillgänglighet för landsbygden och därmed en 
kommunal angelägenhet. 

 

Ekonomichef Anders Bernhall ser inga hinder att bevilja borgen till fiberföreningar.  
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Utifrån detta bedömer undertecknad att en kommunal borgen till 
Bredbandsförening Thasse ekonomisk förening på 1500 tkr för 
bredbandsanläggning, med en maximal period av ett år, bör tillstyrkas. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-12-18 § 202 beslutat att be 
fiberföreningen Thasse ekonomisk förening att komplettera ansökan med 
ekonomisk redogörelse. 

Föreningen har därefter 2019-12-20 inkommit med en ekonomisk redogörelse.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 202/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-16, ansökan om kommunal borgen från 
Bredbandsföreningen Thasse ekonomisk förening, skriven av Elisabeth Olsson 

Ansökan från Thasse ekonomisk förening av kommunal borgen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 13 Dnr 2019-00460 292 

Ansökan om kommunal borgen för Padelhall  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Hova IF en kommunal borgen på 4 700 tkr 
för byggnation av Padelhall, 2 700 tkr på ett år och 2 000 tkr på tjugo år.  

Behandling på sammanträdet 
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

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

Bakgrund 
Hova IF har informerat kommunstyrelsen om planerna på nybyggnation av 
Padelhall vid Movallen i Hova.   

Ritningar har tagits fram och Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett 
förhandsbesked för bygglov.  

Föreningen redovisade olika användningsområden för hallen, finansieringsförslag, 
intäktskalkyl, lånekalkyl samt driftskostnader. 

Byggkostnaden är beräknad till 4 753 tkr och byggstart planeras till april 2020. 
Föreningen har ansökt och beviljats 2 465 tkr från Allmänna arvsfonden. 1 197 tkr 
utbetalas i april 2020 och resterande 1 268 tkr vid projektets avslut. 2 465 tkr är 
inte finansierat i nuläget. En bidragsansökan har lämnats till jordbruksverket. 
Föreningen söker även sponsorer och kommer att söka medel från fler fonder och 
stiftelser.  

 

Nybyggnationen behöver komma igång under sommaren 2020 för att föreningen 
ska kunna få anslaget från arvsfondsdelegationen.  

 

Med anledning av ovanstående ansöker Hova IF om ett borgensåtagande hos 
Gullspångs kommun på sammantaget 4 700 tkr. 2 700 tkr på ett år och 2 000 tkr på 
tjugo år. 
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Bedömning 

Padelhallen kommer att bidra på ett positivt till Hova samhällsutveckling och 
därför bör Gullspångs kommun möjliggöra byggnationen genom att bevilja borgen 
på 4 700 tkr varav 2 700 tkr är på ett år och resterande 2 000 tkr är på tjugo år. 
Inkommande bidrag från ansökningar och sponsorer kommer förhoppningsvis att 
möjliggöra en snabbare avskrivning av lånesumman.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 201/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-10, ansökan om kommunal borgen för Padelhall, skriven 
av Elisabeth Olsson 

Ansökan om borgensåtagande 2019-12-10 från Hova IFO 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 Dnr 2018-00648 104 

Blankett för begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt 
granskningsintyg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtagen blankett för begäran om 
partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg.  

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2019-08-28 § 183 beslutat att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag på hur partistödet ska redovisas. 

Därefter har förslag till blankett för begäran om partistöd och redovisning av lokalt 
partistöd med granskningsintyg tagits fram.  

Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 191 beslutat om regler för kommunalt 
partistöd för mandatperioden 2019-2022.  

Barnkonsekvensanalys 
Är inte relevant i denna fråga. 

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats. 

Sammanfattande bedömning 
Framtagen blankett bedöms förtydliga redovisningen av partistödet.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 199/2019 

Blankett begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 15 Dnr 2019-00519 001 

Intern kontrollplan med reglemente för Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till internkontrollplan med 
reglemente för Gullspångs kommun.  

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2014-03-31 § 47 antagit intern kontrollplan med 
reglemente för Gullspångs kommun. Densamma behöver revideras på grund av 
bland annat att kommunen inte längre har utskott, förutom kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats.   

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats. 
           

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 198/2019 

Förslag till intern kontrollplan med reglemente 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 16 Dnr 2019-00518 003 

Reglemente för överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag reglemente för 
överförmyndarnämnden.  

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

Bakgrund 
Nuvarande reglemente för överförmyndarnämnden antaget 2009-08-31 § 120 av 
kommunfullmäktige behöver uppdateras. Ett förslag till nytt reglemente finns 
därför framtaget.  

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats. 

Jämställdhetsanalys 
Har beaktats.          

Sammanfattande bedömning 
Det nu gällande reglementet är antaget 2009-08-31 § 120 och nytt reglemente 
behöver därför antas.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 197/2019 

Överförmyndarnämnden § 10/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-02, förslag till reglemente för överförmyndarnämnden, 
skriven av Britt-Marie Nilsson 

Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 33(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Dnr 2017-00280 021 

Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ägardirektiv för 
Vänerhamn AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och 
ägardirektiv för Vänerhamn AB enligt förslagen. 

2. Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 är villkorat av att samtliga 
övriga aktieägare i Vänerhamn AB fattar motsvarande godkännandebeslut. 

3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 1 och att 
samtliga aktieägare i Vänerhamn AB ingår nytt aktieägaravtal enligt förslaget, utser 
kommunstyrelsen NN som ombud till extra bolagsstämma i Vänerhamn AB med 
instruktion att rösta för antagande av dels ny bolagsordning, dels ägardirektiv 
enligt förslagen. 

4. I händelse av förhinder för ombudet enligt punkt 2, äger kommunstyrelsens 
ordförande att i samråd med kommunstyrelsens vice ordförande utse annat 
ombud.  

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

Bakgrund 
Vänerhamn bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och 
isbrytningsverksamhet i hamnarna i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, 
Lidköping, Vänersborg, Åmål och Trollhättan. Kommunernas samlade ägarandel är 
92 % och Lantmännens följaktligen 8 %.  

Som centrala styrdokument för bolaget gäller idag dels ett avtal mellan 
aktieägarna från 2008, dels bolagsordningen från samma år. Bolaget saknar 
ägardirektiv. Det har över tid blivit tydligt att de befintliga styrdokumenten 
behöver ses över och kompletteras.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det för Vänerhamns del finns behov av 
nya/förändrade styrdokument i form av ett nytt aktieägaravtal, en ny 
bolagsordning och ägardirektiv. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 34(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

De förslag till nya styrdokument som nu föreligger är förankrade informellt hos 
representanter för aktieägarna. Vänerhamns ledning har involverats i de delar som 
förslagen har direkt effekt mot bolaget (bolagsordningen och ägardirektivet). 
Processen har samordnats av kommunjuristerna i Kristinehamns, Lidköpings och 
Karlstads kommun, som har hanterat inkomna synpunkter på tidigare utkast. 

När det gäller innehållet i de förslag som nu föreligger kan kortfattat och 
övergripande sägas att det materiellt sett består av innehållet i de redan befintliga 
styrdokumenten (aktieägaravtalet och bolagsordningen) med tillägg och övriga 
förändringar endast i de delar där det har konstaterats finns behov.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 196/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-09, skriven av Elisabeth Olsson 

Förslag till nytt aktieägaravtal avseende Vänerhamn AB 

Förslag till ny bolagsordning för Vänerhamn AB 

Förslag till ägardirektiv för Vänerhamn AB 

Gällande aktieägaravtal för Vänerhamn AB 

Gällande bolagsordning för Vänerhamn AB 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 35(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Dnr 2019-00473 000 

Vänerstipendiet 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Robert Skogh som mottagare till 
Vänerstipendiet 2020 för det arbete som han har gjort och gör för bevarande av 
Gullspångslaxen-, och öringsbeståndet.  

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

Bakgrund 
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern 
en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att 
belöna gärningar som främja kunskaperna om Vänern. 

För att effektivisera och samordna resurserna hanteras stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern mellan Karlstads kommun och Vänersamarbetet, 
enligt följande hållpunkter: 

- Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur 
Jubileumsfonden för Vänern. 

- Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev 
för Jubileumsfonden för Vänern. 

- Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet. 

- Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med 
representanter från Vänersamarbetet. 

- Prissumman: 20 000 kronor. 

Förslag på stipendiater ska skickas till Karlstads kommun senast den 24 januari 
2020. Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium vid Vänertinget som äger 
rum i april 2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 187/2019 

Vänerstipendiet - nomineringar 2020 från Karlstads kommun, 2019-10-28 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 36(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Karlstads kommun 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 37(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan. 

 

- Inget att erinra mot ansökan om bygglov gällande nybyggnad av reservkraftverk 
fastighet Hova 60:1, dnr 2019.MBN2494. KS 2019-00527 

- Markarrendeavtal Otterbäckens Mat med mera AB på fastigheten Otterbäcken 
8:86 från. Avtal 2019-00087. 

- Lotteritillstånd för PRO Hova. KS 2019-00381 

     

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

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 38(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2019-12-12 

b) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2019-12-09 

c) Tekniska nämnden protokoll 2019-12-17 

d) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-12-17 

e) Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-12-10  

f) Lönenämnden protokoll 2019-12-10 

g) Styrelsemöte i Hova utvecklingsbolag AB 2019-08-29 

h) Styrelsemöte i Hova utvecklingsbolag AB 2019-11-06 

i) Folkhälsorådet protokoll 2019-11-21 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 39(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 Dnr 2018-00695 042 

Delgivning- Fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut Tn § 239/2019 fördelning av 
rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet teknik i Gullspångs kommun.  

Beslutsunderlag 
Tn § 239/2019 fördelning av rambudgeten för år 2020 avseende verksamhet teknik 
i Gullspångs kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 40(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 Dnr 2017-00177 872 

Delgivning - Protokoll för Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla 
kyrkplats 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2019-09-12 från Insamlingsstiftelsen Södra 
Råda gamla kyrkplats.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 41(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Dnr 2019-00523 618 

Delgivning - Återrapport av feriepraktiken för kommunens 
ungdomar sommaren 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges återrapport av feriepraktiken för kommunens ungdomar 
sommaren 2019.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 42(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 Dnr 2019-00416 005 

Delgivning- Digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges lönenämndens beslut 2019-12-10 § 39 om att digitalisera 
förtroendevaldas ersättning för samtliga MTGK kommuner.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 43(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 Dnr 2019-00492 042 

Val till budgetberedningen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande politiker ska ingå i budgetberedningen: 

 

Kommunstyrelsens presidium, Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Björn 
Thodenius (M). 
 
Kommunfullmäktiges ordförande och en från oppositionen, Ann-Christin 
Erlandsson (S), Maria Gustafsson (M). 

 

Ordförande och en från oppositionen i vård- och omsorgsnämnden, Mikael 
Ericksson (RV), Anders Andersson (M). 

 

Ordförande och en från oppositionen i barn-, utbildning och kulturnämnden, Anja 
Nyström (S), Victor Albertsson Tidestedt (M). 

 

2:e vice ordförande och en från oppositionen i tekniska nämnden, Suzanne 
Michaelsen Gunnarsson (S), Eric Mellberg (M). 

 

2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Kjell Lindholm (C). 

 

Majoritets- och oppositionsföreträdare i kommunalförbundet AÖS, Jan Hassel (S), 
Victor Albertsson Tidestedt (M). 

De partier som inte är representerade genom ovanstående förslag till 
budgetberedning har rätt att utse en representant per parti, representanten ska 
sitta med i kommunstyrelsen, i någon av nämnderna eller råd. 

För dessa partier utses: 
Maria Smedberg (V) 

Stig Svensson (SD) 

Nour Beyed (L) 

FI återkommer med representant.  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-01-15 

 

Sid 44(44) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse vilka politiker som ska ingå i kommunstyrelsens 
budgetberedning inför budgetarbetet 2021. 

 

Budgetberedningens första möte är inplanerat till den 17 februari 2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
De valda 

 

 


