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Kommunstyrelsen  Sida 1(41) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: onsdagen den 30 oktober 2019 kl 08:00-11:30 Paragrafer §§ 243-266 

Plats: Nämndrummet, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Bo Hagström        Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina Gullberg (S), Ordförande 

Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Maria Smedberg (V) 
Nour Beyed (L) 
Stig Svensson (SD)  
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
tjänstgörande ersättare § 247-266, kl 08:30-
11:30 
Torbjörn Jansson (C) tjänstgörande ersättare § 
243-246, kl 08:00-08:30,  
Monika Hall Fornander (S) tjänstgörande 
ersättare 
Reine Hilding (S) tjänstgörande ersättare 
Hanna Jansson (FI) tjänstgörande ersättare 
 

 

Ersättare 
 
 
 
 
 Övriga 

Torbjörn Jansson (C) § 247-248, 253-254 kl 
08:30-09:45 
Lennart Ardemo (SD) 
 
 
 Gunnar Hermansson, Hova IF § 246 
 Johan Schill, Hova IF § 246 
Fredrik Karlsson, Hova IF § 246 
Ulf Johansson, projektledare § 247 
Johan Broberg, säkerhetssamordnare § 247 
Martin Alemyr, samhällsplanerare § 249 
Elin Asp, stabschef § 250-251, § 255 
Björn Jonsson, mark- och 
exploateringsansvarig § 252 
Elisabeth Olsson, kommunchef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-30 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 243 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Bo Hagström (C) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 244 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

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

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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§ 246 Dnr 2019-00460 292 

Information om Padelhall  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen är positiva till nybyggnationen av padelhall vid Movallen i Hova.  

Behandling på sammanträdet 
Representanterna från Hova IF Gunnar Hermansson, Johan Schill och Fredrik 
Karlsson informerar kommunstyrelsen om planerna på nybyggnation av padelhall 
vid Movallen i Hova.   

Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett förhandsbesked för bygglov till 
padelhall. En ritning finns framtagen.  

Bland annat så redovisas alternativa användningsområden, olika 
finansieringsförslag, intäktskalkyl, lånekalkyl samt driftskostnader. 

Investeringskostnad beräknas till 4 850 00 kr inkl moms inredning för två planer. 

Arvsfondsdelegationen har beviljat förening 2 394 000 kr inkl moms till 
nybyggnation av padelhall. 2 465 000 kr är ej finansierat i nuläget. En 
bidragsansökan har även lämnats till jordbruksverket. Föreningen söker olika 
sponsorer och kommer att söka medel från fler fonder och stiftelser. Föreningen 
nämner också att de eventuellt kommer att inkomma med en skrivelse om 
kommunal borgen för ett lån. Nybyggnationen behöver komma igång under 
sommaren 2020 för att föreningen ska kunna få anslaget från 
arvsfondsdelegationen.  

             

Bakgrund 
Till dagens möte har representanter från Hova IF inbjudits för att informera om 
tänkt Padelhall. 

             

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 247 Dnr 2016-00185 016 

Investering reservkraft kommunal ledningsplats i Hova  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden klartecken att starta projektet 
och 450 000 kr tas ur kommunstyrelsens investeringsbudget 2019.  

Behandling på sammanträdet 
Johan Broberg, säkerhetssamordnare, och Ulf Johansson, projektledare, 
informerar om ärendet. 

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

Bakgrund 
Det finns ett löfte om att köpa ett begagnat reservkraftaggregat från 
centrumbostäder i Skara för 300 000 kr, aggregatet är från 2012 och i bra skick. 

Kostnaden för Bygg/mark har ökat då demontering och återmontering av befintlig 
fasad samt flyttkostnader tillkommer.  

Den totala kostnaden för projektet beräknas till 900 000 kr. 

Åtgärder                  Kostnad        Bidrag   

Strömförsörjning   
Bygg/mark                     210 000        105 000 
Flytt igångkörning           90 000          45 000 
Reservkraftsaggregat     300 000        150 000 
Elinstallationer              220 000        110 000   

Övrigt   
Byggherrekostnader        30 000        15 000 
Oförutsedda kostnader   50 000        25 500 
Totalt                 900 000 kr                      450 000 kr 

Beslutsunderlag 
KSAU § 142/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-03, skriven av Ulf Johansson 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 248 Dnr 2019-00099 000 

Ansökan om kommunalt anslag till Laxfondens verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå högst 30 000 kr för kompletterande 
utsättning av lax- och öringssmolt i Vänern under år 2020. 

2. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.  

3. Beslutet gäller under förutsättningen att en majoritet av kommunerna utmed 
Vänern bidrar med medel enligt förslaget. 

4. För år 2021 och 2022 får Laxfond Vänern inkomma med ny ansökan som 
innehåller ett utförligare underlag gällande ekologisk och ekonomisk långsiktighet 
för laxfisket i Vänern. Kommande ansökan och underlag bör beredas och förankras 
inom ramen för Vänersamarbetet.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om hur Mariestads kommun har 
beslutat i ärendet.  

Bakgrund 
Laxfond Vänern är bildad av kommuner och länsstyrelser runt Vänern och den 

huvudsakliga uppgiften är utsättning av lax- och öringssmolt. Sedan fonden 
bildades på 1980-talet har avkastningen av stiftelsens kapital finansierat 
verksamheten. 

På senare år har möjligheterna med att få avkastning på kapital dock blivit 
försämrat. I dagsläget räcker det till att finansiera ungefär hälften av den mängd 
smolt som behövs enligt Laxfond Vänerns beräkning. För att hitta ett långsiktigt 
sätt att finansiera den resterande delen driver Laxfond Vänern ett projekt för att 
etablera ett system av frivilligavgifter från sportfiskare, entreprenörer och andra 
intressenter till laxfisket runt Vänern. Under tiden som systemet blir etablerat 
söker Laxfond Vänern pengar från kommunerna runt Vänern för att finansiera 
utsättningen av smolt. Syftet med utsättningen av lax- och öringssmolt är att 
tillgodose att Vänern har ett hållbart och uthålligt fiske som är attraktivt för 
sportfiske.  Laxfond Vänern söker 30 000 kronor per år i tre år, totalt 90 000 kronor 
för åren2020, 2021 och 2022. 

Koppling till Vision 2020 

Ett attraktivt sportfiske i Vänern gynnar besöksnäringen och bidrar till en levande 
skärgård och marina inslag i kommunen samt kan leda till nya arbetstillfällen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-16 § 42 att kommunchefen 
får i uppdrag att undersöka hur övriga berörda kommuner runt Vänern ställer sig 
till ansökan om kommunalt anslag till Laxfondens verksamhet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 155/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-03, ansökan om kommunalt anslag till Laxfondens 
verksamhet, skriven av Robert Skogh 

Beslutet ska skickas till 
Laxfond Vänern 
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§ 249 Dnr 2019-00405 805 

Beslut om fler investeringsbidrag kan betalas ut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla 
och besluta om Gullspångs Skytteklubbs ansökan om investeringsbidrag 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inte betala ut ytterligare investeringsbidrag 2019.  

Behandling på sammanträdet 
Martin Alemyr, samhällsplanerare, informerar om ärendet. Två ansökningar om 
investeringsbidrag har inkommit, från Amnehärads hembygdsförening för 
tillgänglighetsanpassning och från Gullspångs skytteförening för införskaffande av 
nya vapen.  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Med tillägget 
att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla 
och besluta om Gullspångs Skytteklubbs ansökan.  

Bakgrund 
I början av september 2019 inkom en ansökan om investeringsbidrag från en 
förening. Kommunen befinner sig i ett ekonomiskt läge där kommunens 
verksamheter är ombedda att göra ekonomiska besparingar. Det finns dock i 
nuläget inget formellt beslut om fler ansökningar för investeringsbidrag kan 
beviljas eller inte under 2019. Det är viktigt att ha ett beslut att hänvisa till när det 
inkommer ansökningar om investeringsbidrag. För att få ett besked om fler 
investeringsbidrag under 2019 kan betalas ut till föreningarna eller inte så behöver 
kommunen ta ett beslut.  

Bedömning 

Det återstår medel inom kontot för föreningsbidrag men med anledning av det 
ekonomiska läget i kommunen kan det finnas anledning för kommunstyrelsen att 
fatta beslut om att inga fler investeringsbidrag kan betalas ut till föreningar under 
2019.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 144/2019 
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Tjänsteskrivelse, 2019-09-19, beslut om fler investeringsbidrag kan betalas ut 
2019, skriven av Martin Alemyr 

Beslutet ska skickas till 
Martin Alemyr 
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 

 

Sid 14(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 250 Dnr 2019-00404 101 

Webbsändning av kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta att webbsända kommunfullmäktiges 
sammanträden och därmed ge förvaltningen i uppdrag att teckna nytt avtal med 
leverantören för detta.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sänts via webb-TV sen 2016. På detta sätt 
har medborgarna möjlighet att följa sammanträdena via internet, antingen live 
eller i efterhand. Webbsändningen ger fler möjlighet att intressera sig för 
kommunala frågor och stärker demokratin och insynen i och med att den politiska 
arenan blir mer lättillgänglig. 

Priset för webbsändningen har varit detsamma sedan starten och nu aviserar 
leverantören en kostnadshöjning för att kompensera prisökning av utrustning och 
personal. För att webbsändningen ska kunna fortsätta så ökar priset med 1500 
kronor per månad. I det nya priset ingår även en annons i bladet lokalhandlaren 
som når 99,9% av alla hushåll i kommunen enligt leverantören.  

Gammalt pris 

• 1000 kronor per sammanträde 

• För sändning på annan ort (ex Gullspång/Otterbäcken/Södra Råda) tillkommer 
500 kronor per sammanträde samt 192 kronor i milersättning. 

Nytt pris från och med september 2019 

• 1500 kronor i månadsavgift 

• samt 1000 kronor per sammanträde 
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• För sändning på annan ort (ex Gullspång/Otterbäcken/Södra Råda) tillkommer 
500 kronor per sammanträde samt 192 kronor i milersättning. 

• Annons i bladet lokalhandlaren ingår 4-5 gånger per månad (delas ut till 99,9% av 
alla hushåll i kommunen enligt leverantören)  

Beslutsunderlag 
KSAU § 146/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-01, webbsändning av kommunfullmäktige, skriven av 
Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
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§ 251 Dnr 2018-00047 006 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta att annonsera kommunfullmäktiges 
möten i Mariestads-Tidningen.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet.  

 

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

Bakgrund 
I tidigare kommunallag (1991:900) framgår att: Uppgift om tid och plats för ett 
sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de 
ortstidningar som fullmäktige beslutar (5 kap. 10 §).  

Den tidigare Kommunallagen (1991:900) har 2018-01-01 ersatts av en ny 
kommunallag (2017:725). I den nya kommunallagen finns inte längre något krav på 
att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i ortstidningen.  

Den nya kommunallagen ställer dock krav på att kommunen ska ha en anslagstavla 
på sin webbplats (en digital anslagstavla) samt att anslagstavlan ska vara 
lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen (8 kap. 9 §). 
Vidare framgår att: Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen (5 kap. 13 
§).  

Fullmäktiges sammanträden kungörs sedan flera år tillbaka på kommunens 
hemsida.  

Gullspångs kommun har nu även skapat en digital anslagstavla i enlighet med den 
nya lagstiftningen.  

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om fullmäktiges sammanträden även 
fortsättningsvis ska kungöras i Mariestads-Tidningen då detta inte längre är ett 
lagkrav. 
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Budgeten för Kommunfullmäktige är ansträngd och en åtgärd för att få budget i 
balans skulle kunna vara att sluta att annonsera Kommunfullmäktiges 
sammanträden i Mariestads Tidningen.  

Kostnaden för en annons är i dagsläget cirka 1200 kronor och på ett år med elva 
sammanträden blir det drygt 13000 kronor.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 147/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-01, annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden, 
skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 252 Dnr 2019-00434 253 

Försäljning av del av fastigheten Hova 3:31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att förhandla om 
priset för försäljning och del av fastigheten Hova 3:31 enligt karta. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av del av fastigheten Hova 
3:31 enligt karta.  

Behandling på sammanträdet 
Björn Jonsson, mark- och exploateringsansvarig, informerar om ärendet. Simon 
Aardenburg och Linda De Graaf från företaget Foodtrailers vill etablera sig på 
fastigheten för sin verksamhet med kontor och visningslokal. Köparen har köpt 
byggnaden på fastigheten. Byggnaden står på ofri grund en avstyckning måste till.   

 

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

Bakgrund 
Fastigheten Hova 3:31 ligger mellan kommunhuset och järnvägen på Finells väg 5. 

Marken som köpet gäller är asfalterad och det finns en befintlig byggnad på 
fastighetstomten, som ligger på ofrigrund. Enligt detaljplanen är det kvartersmark 
och marken får ej bebyggas mer. 

Den yta som tas bort och tillkommer visas enligt karta, och blir avstyckad från både 
vägen(Finells väg) och återvinningscentralen(mot fastighet 3:1), eftersom dessa 
områden ej innefattar verksamhet som fastigheten kommer vara till för. 

Fastigheten kommer att minskas från nuvarande 2361kvm till 1191kvm som visas 
enligt kartan.  

Övrig del av fastighet 3:31 tillfaller kommunen som redan är ägare av den. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-10-16 § 148 kommunchefen i uppdrag 
att förhandla fram ett förslag till köpekontrakt som presenteras på 
kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 148/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-02, försäljning av fastigheten Hova 3:31, skriven av Björn 
Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 253 Dnr 2019-00427 106 

Gemensam planenhet inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in samhällsbyggnadschefen till 
kommunfullmäktige då ärendet ska behandlas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en gemensam organisation för arbetet 
med fysisk planering i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i enlighet 
med upprättat samarbetsavtal (avtalsreglerad samverkan). 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma organisationen ska gälla 
från och med 2020-01-01. 

 

Hanna Jansson (FI) deltar inte i beslutet.  

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

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 
MTG-styrgrupp har i beslut 2018-12-18 gett kommuncheferna i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till gemensam organisation för arbetet med plan- och 
exploateringsfrågor. Uppdraget har vid sammanträde 2019-02-05 avgränsats till 
att utreda en gemensam planenhet. MTG-styrgrupp har vid sammanträde 2019-
04-18 gett kompletterande direktiv angående kostnadsfördelningen. 

Utredningsarbetet har utförts av samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. 
Arbetet har stämts av med kommuncheferna i MTG.  

Upprättat förslag till samarbetsavtal innebär att Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner samverkar om en gemensam planenhet som ska svara för 
kommunernas uppgifter inom området fysiska planering. Med fysisk planering 
avses i detta avtal sådan planläggning som är reglerad i plan- och bygglagen, dvs. 
översikts- och detaljplanering samt områdesbestämmelser. Syftet med att 
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samverka inom detta område är att säkerställa en effektiv och rättssäker 
planprocess samt att skapa en attraktiv arbetsplats med hög kompetens inom 
sakområdet.  

Den gemensamma planenheten föreslås ingå i Mariestads kommuns 
förvaltningsorganisation. Planenhetens basorganisation kommer initialt att bestå 
av fem personer: Planchef och fyra planarkitekter.  

Planchefen leder och samordnar enhetens arbete och har samtidigt handläggande 
uppgifter som bland annat planförfattare. Enhetens personal ska ha tillgång en 
samlad kompetens inom området fysisk planering och ha god lokalkännedom inom 
det territorium som de samverkande kommunerna omfattar. 

Kostnaden för den gemensamma planenheten beräknas år 2020 uppgå till ca 3 300 
tkr. En del av kostnaderna fördelas utifrån det behov av plantjänster som 
kommunerna angett. Gemensamma kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel 
60/25/15. Fördelningsnyckeln innebär att Mariestads kommun står för 60 % av 
kostnaderna medan Töreboda kommun och Gullspångs kommun bär 25 respektive 
15 % av kostnaderna.  

Den gemensamma planheten föreslås arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen i 
respektive kommun. Servicenivån ska vara lika i de tre kommunerna. Samordning 
och prioritering av meddelade planuppdrag sker i en styrgrupp bestående av 
kommuncheferna i Gullspång och Töreboda kommuner samt 
samhällsbyggnadschefen i Mariestads kommun. 

Samarbetsavtalet föreslås gälla från 2020-01-01 och tillsvidare. 

Samarbetsavtalet har efter beredning i MTG –styrgrupp kompletterats med en 
skrivning om att det ska vara möjligt för externa exploatörer att driva och bekosta 
t.ex. detaljplanearbete i syfte att öka den samlade produktionskapaciteten.  

MTG-styrgrupp har i beslut 2019-09-17 rekommenderat kommunfullmäktige i 
respektive kommun att anta avtalsförslaget med ovanstående komplettering.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 152/2019 

Förslag till samverkansavtal om en gemensam planenhet för MTG 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-20, gemensam planenhet inom MTG, skriven av Thomas 
Johansson 

MTG-styrgrupp, beslut 2019-09-17 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 254 Dnr 2019-00413 106 

Uppdatering av förbundsordning för Samordningsförbundet 
Norra Skaraborg 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg.  

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

Bakgrund 
Samordningsförbundet har uppmärksammat att förbundsordning (som senast 
uppdaterades 2011) har behov av några revideringar och några kompletteringar. 
Enligt § 20 skall dessa ändringar fastställas av förbundets medlemmar. 

Förbundet önskar att medlemmar tar del av och återkommer med besked om 
beslut senast 191130. 

Bifogat: 

• Förslag till ändringar i Förbundsordning 2019 – denna fil innehåller den gamla 
texten med tillägg och ändringar markerat med grön överstrykning 

• Förslag på uppdatering av Förbundsordning Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg –ny förbundsordning  enligt de ändringar som föreslås i särskild fil. 

Förvaltningen föreslår att Gullspångs kommun ställer sig bakom de nya 
formuleringarna.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 153/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-16, skriven av Elisabeth Olsson 

Uppdatering av förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 255 Dnr 2019-00430 005 

Projekt e-arkiv - Införande av gemensamt system för digital 
långtidslagring 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag/avtal avseende projekt e-arkiv för 
att samordna, upphandla och implementera ett system för digital långtidslagring 
för att på ett säkert sätt lagra digital information i Gullspångs, Mariestads och 
Töreboda kommuner. 

Upphandling, inköp och drift av det gemensamma e-arkivet ska finansieras enligt 
gängse fördelningsnyckel (60, 25, 15 procent).  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet. 

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

Bakgrund 
Administrative chefen och chefen för sektor ledning i Mariestads kommun samt 
kanslichefen i Töreboda kommun har på uppdrag av de tre kommuncheferna i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång upprättat en förstudie för införande av ett e-
arkiv: ”Projekt e-arkiv - Införande av gemensamt system för digital 
långtidslagring”. 

MTG-styrgrupp behandlade förstudien på sitt sammanträde 2019-09-17 och 
beslutade att arbetet med införandet av e-arkiv i MTG-kommunerna ska påbörjas 
vid årsskiftet 2020 med målet att systemet ska vara upphandlat och installation 
igångsatt vid halvårsskiftet 2020. Styrgruppen beslutade vidare att 
fördelningsmodellen för kostnader i samband med inköp, införande och 
förvaltning av system ska vara den inom de tre samverkande kommunen 
vedertagna modellen om 60/25/15. 

Vad är E-arkiv? 

Ett e-arkiv är ett verktyg genom vilket de kommunala arkiven kan ta emot digitala 
leveranser från olika verksamhetssystem och bevara informationen långsiktigt på 
ett kontrollerat och säkert sätt. Många verksamhetssystem erbjuder idag en 
möjlighet att ställa av information till en passiv del av systemet. Denna möjlighet 
kallas inte sällan för ett arkiv men är inte ett arkiv utifrån de tekniska och juridiska 
krav som finns i svensk lagstiftning.  
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Skillnaderna mellan ett e-arkiv och ett pappersarkiv är de fysiska 
förutsättningarna, där pappersarkivet består av fysiskt material och där 
återsökning, gallring med mera sker manuellt. Dessa funktioner sker digitalt i e-
arkivet. Detta medför att e-arkivet kan hantera betydligt större mängder 
information samtidigt som sökning och gallring kan ske betydligt mer effektivt än 
idag.  

Varför ett e-arkiv? 

Idag sker den största delen av kommunikation, ärendehantering och 
dokumentation inom såväl kommunal som privat sektor digitalt. Vi skapar 
information, arbetar med information och kommunicerar med hjälp av datorer. 
Detta gör att informationsmängden ökar för varje år. Denna information ska 
överlämnas till arkivmyndigheten för långsiktigt bevarande. I dagsläget kan våra 
kommunarkiv inte säkerställa långsiktigheten i bevarandet av digitala 
informationen, varför man tvingas ta emot information i pappersformat. Det är här 
den stora utmaningen ligger, att garantera det långsiktiga bevarandet. 
Informationen i arkivet ska kunna läsas och förstås för all framtid.  

Utvecklingen har gradvis gått mot att handlingar, produceras, brukas och förvaras 
digitalt. För att kunna bevara och vårda de allmänna handlingarna har kommunens 
verksamhet tvingats skriva ut digital information till papper eller förvara 
informationen i respektive verksamhetssystem tillsvidare. Ett förfarande som är 
tidskrävande och innebär risk för informationsförlust.  

Ett alternativ till detta ineffektiva och osäkra förfarande är ett centralt digitalt 
system för bevarande, ett e-arkiv. Detta verktyg innebär att kommunarkiven kan ta 
emot digitala leveranser från olika verksamhetssystem och lagra informationen 
långsiktigt på ett kontrollerat och säkert sätt. Leveransen av allmänna handlingar 
kan på sikt till stora delar automatiseras. Vidare blir information som förvaras i e-
arkivet lättare sökbar både för verksamheten och för allmänheten. 

Förstudien av projekt E-arkiv 

Den upprättade förstudien beskriver vad ett e-arkiv är, varför MTG-kommunerna 
behöver ett e-arkiv samt konsekvenserna av att inte påbörja införande av digital 
långtidslagring. Utöver detta innefattar förstudien även en beskrivning av bland 
annat följande: 

- Förväntad nytta av e-arkiv på kort och lång sikt 

- Kostnadsanalys/upphandling av e-arkiv 

- Omvärldsbevakning 

- Berörda verksamheter/utmaningar inom den egna organisationen 

- Riskanalys 

- Projektorganisation/gemensam e-arkivarie 
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Kostnadsuppskattning 

E-arkivet kommer organisatoriskt vara knutet till arkivmyndigheterna (respektive 
kommunstyrelse) inom MTG och de kostnader som själva systemlösningen medför 
ska finansieras med centrala medel då systemet utgör ett kommungemensamt 
system som, utöver att fungera som slutarkiv, genererar övergripande nytta för 
hela kommunerna. 

Alla anslutningar och leveranser till kommunens e-arkiv finansieras dock av den 
levererande myndigheten då man är informationsägare och har ansvar för att ta 
hand om den information man hanterar som ett led i sin verksamhet. Det är därför 
nödvändigt att respektive myndighet i framtiden avsätter tillräckliga medel för att 
kunna hantera de kostnader som en leverans till e-arkivet medför.  

Kostnaderna för inköp av system, licens och service samt modulkostnader för 
utleverans är svåra att bedöma då de varierar stort mellan olika leverantörer. Det 
är även svårt att beräkna ersättningen till MTG-IT då det på förhand är vanskligt att 
beräkna tidsåtgången i projektgruppen samt tidsåtgången vid leveranser till e-
arkivet. 

Exempel på kostnader för e-arkiv i kommunerna i närområdet: 

Göliska IT/V6 

Investeringskostnad  ca 300 tkr 

Årlig driftkostnad  ca 60 tkr 

Falköping/Tidaholm 

Investeringskostnad  ca 290 tkr 

Årlig driftkostnad  ca 70 tkr 

 

Offert från Visma 

Investeringskostnad  ca 300 tkr 

Årlig driftkostnad  ca 50 tkr (500 kr/månad/anslutet 
system) 

Årlig serverkostnad till MTG-IT ca 100-150 tkr 

Beslutsunderlag 
KSAU § 154/2019 

Tjänsteskrivelse upprättad av Elisabeth Olsson, 2019-09-30, projekt e-arkiv – 
Införande av gemensamt system för digital långtidslagring 

Förstudie: Projekt e-arkiv – Införande av gemensamt system för digital 
långtidslagring. 
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Minnesanteckningar från MTG-styrgrupp 2019-09-17, punkt 5 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 

Töreboda kommun 
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§ 256 Dnr 2019-00435 326 

Hemleverans av matlådor utan biståndsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och vård och omsorgsnämnden och kompletteras med:  

- Hur många matlådor som levereras med biståndsbeslut respektive utan 
biståndsbeslut.  

-Totala kostnaden för matleveransen både för kostavdelningen och vård- och 
omsorgsnämnden.  

- En kostnadsberäkning görs för att se hur mycket matlådorna skulle behöva kosta 
för att det ska gå ihop. 

- Konsekvensanalys.  

- Beskrivning av möjligheter till social samverkan genom exempelvis uppsökande 
verksamhet, dagvårdsverksamhet och möjligheterna att äta lunch på Amnegården 
och Mogården.  

Behandling på sammanträdet 
Hanna Jansson (FI) yrkar på avslag alternativt återremiss och efterfrågar 
konsekvensanalys av en borttagning och att en kostnadsberäkning görs för att se 
hur mycket matlådorna skulle behöva kosta för att det ska gå ihop. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) frågar om ärendet ska återremitteras och finner att 
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott och vård- och 
omsorgsnämnden för kompletterande underlag.  

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. 

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 40 procent och 
att matlådorna nu distribuerades ut varje dag istället för en gång per vecka.   
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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 
varma matlådor. Underskottet beräknas för 2019 uppgår till 150 000 tkr.  

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

Beslutsunderlag 
KSAU § 156/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-14, hemleverans av varma matlådor utan biståndsbeslut, 
skriven av Tomas Karlsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämnden 

Katarina Widell 

Tomas Karlsson 
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§ 257 Dnr 2019-00442 104 

Partistöd år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för år 2020 utbetala ett grundstöd på 7 120 kr per 
parti och ett mandatstöd på 5 800 kr per mandat, uppräknat med 
konsumentprisindex från år 2020. 

Enligt kommunallagen 4 kapitlet § 32 ska beslut om att betala ut partistöd fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 

Reservation 
Bo Hagström (C) och Stig Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Bo Hagströms yrkande.  

Behandling på sammanträdet 
Bo Hagström (C) yrkar att partistödet inte uppräknas med konsumentprisindex för 
år 2020. 

Björn Thodenius (M) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 192 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. 

 

Prisbasbeloppet uppgick 2019 till 46 500 kronor och SCB aviserade 2019-07-11 att 
prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Det motsvarar en höjning med 
1,7 %. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 159/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-08, partistöd 2020, skriven av Britt-Marie Nilsson 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 258 Dnr 2019-00446 040 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (Lokala föreskrifter 
resultatutjämningsreserv, RUR) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad hantering av 
resultatutjämningsreserv.  

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog 2013-12-16 Kf § 187 Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning (Lokala föreskrifter resultatutjämningsreserv, RUR) för Gullspångs 
kommun.  

En revidering av texten under avsnittet ”Disposition av RUR” behöver genomföras: 

Befintlig text ”Två kriterier ska alltså vara uppfyllda 1) förändring av årets 
underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga och 2) 
balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp 
till ett nollresultat” föreslås ändras till: 

”Två kriterier ska alltså vara uppfyllda 1) förändring av årets underliggande 
skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga eller en förändring av intäkterna 
där intäkterna minskar men där kostnaderna finns kvar och 2) 
balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp 
till ett nollresultat”.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 160/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-09, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, skriven av 
Anders Bernhall 

Förslag till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige kf § 187/2013 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 259 Dnr 2019-00424 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskotts får i uppdrag att 
eventuellt ändra sammanträdesdagarna under andra halvåret 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar normalt kl 13:00 

8 januari  
12 februari 
11 mars 
15 april 
13 maj 
17 juni 
26 augusti 
16 september 
14 oktober 
11 november 
2 december 
16 december kl 08:30 

Kommunstyrelsen onsdagar normalt kl 13:00 

15 januari  
5 februari 
4 mars 
1 april 
6 maj 
20 maj (budgetmöte) 
3 juni 
19 augusti 
9 september 
7 oktober 
4 november 
25 november 
16 december 

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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Bakgrund 
Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2020 finns framtaget.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 157/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 
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§ 260 Dnr 50752  

Information - Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen protokoll 
2019-09-13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om Skaraborgs kommunalförbund, 
styrelsen protokoll 2019-09-13.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen informeras Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen protokoll 
2019-09-13.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 261 Dnr 2017-00784 000 

Redovisning av ordförandebeslut gällande avsiktsförklaring om 
upplåtande av mark för byggnation av allaktivitetshall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklara sig delgivna ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg 
(S) om att Gullspångs kommun är villiga att upplåta mark på fastigheten Magistern 
2 för byggnation av allaktivitetshall.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ordförandebeslut gällande avsiktsförklaring om 
upplåtande av mark på fastigheten Magistern 2 för byggnation av allaktivitetshall.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut 2019-10-16 gällande avsiktsförklaring om upplåtande av mark, 
fattat av Carina Gullberg (S)  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-30 

 

Sid 37(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 262 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

     

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 2019-10-30 

 

Sid 38(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 263 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

 

a) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2019-09-30 

b) Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionen protokoll 2019-09-26, § 57-60 

c) Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionen protokoll 2019-09-26, § 61-74 

d) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-10-08 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-30 

 

Sid 39(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 264 Dnr 2019-00449 108 

Delgivning - Datainspektionens beslut om tillstånd till 
kameraövervakning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges datainspektionens beslut om tillstånd till 
kameraövervakning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-30 

 

Sid 40(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 265 Dnr 2019-00451 200 

Delgivning - Gullspång Storkila 1:43- beslut om föreläggande 
samt inspektion av verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens beslut § 105/2019 
Gullspång Storkila 1:43 beslut om föreläggande. 

 

Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens beslut § 106/2019 
Gullspång Storkila 1:43 gällande inspektion av verksamhet- redogörelse för 
miljöfarliga ämnen och förorenad mark.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-30 

 

Sid 41(41) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 266 Dnr 2019-00474 103 

Val till näringslivsråd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer ska ingå i näringslivsrådet utifrån 
föreslagna nomineringar: 

 

Anna Danielsson, Hova rörledningsaffär (Hova) 
Eva Rittsell, Evas Äppelbod & Gårdsmusteri (Hova)  
Peter Ramberg, Jonsac (Otterbäcken) 
Ingemar Joby, Joby Hova (Hova)  
Peter Johansson, Partex (Gullspång) 
Bo Hagström, LRF Gullspångs kommungrupp 
Magnus Eriksson, Mark- och bygg (Otterbäcken) 
Peter Löfvenmark, eller Marie Löfvenmark, Änggårdens Livs Aktiebolag (Gullspång) 
(ej tillfrågade ännu) 
Carina Gullberg (S), kommunens representant 
Björn Thodenius (M), kommunens representant 

 

     

Bakgrund 
I riktlinjerna för näringslivsrådet antagen av kommunfullmäktige § 95, 2017-06-21 
står det att rådet ska bestå av två förtroendevalda, två tjänstemän från kommunen 
och 6-8 representanter för näringslivet i Gullspångs kommun. Näringslivsrådet 
utses av kommunstyrelsen som därutöver också fastställer näringslivsrådets 
storlek.  

     

Beslutet ska skickas till 
Björn Jonsson 

 

 


