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§ 13 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Per-Arne Brandberg (S) och Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.  
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§ 14 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter tillägg av inlämnad motion att 
stärka vår identitet.  
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§ 15 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 16 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: 

- Nu finns en komplett bygglovsansökan för Riddarborgen i Hova. 

- Dialog förs med Fortum och Länsstyrelsen gällande Göta holme till laxtrappan 
och vandringsled.  

- Invigning av Södra Råda gamla kyrkplats planeras 4-6 juni 2022.  

- Vänerleden cykelled runt Vänern.  

Bakgrund 
Aktuell information kommunfullmäktige finns med som punkt på dagordningen.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 17 Dnr 2021-00042 001 

Gemensam organisation - för IM och Vuxenutbildning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att IM och Vuxenutbildningen organiseras 
gemensamt med kommunstyrelsen som ansvarig styrelse/nämnd. Förändringen 
gäller från och med 2021-04-01. 

 

Behandling på sammanträdet 
Hans-Göran Larsson (RV) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

Carina Gullberg (S) yrkar att förändringen gäller från och med 2021-04-01. 

Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp 
kommunstyrelsens förslag och Carina Gullbergs (S) tilläggsyrkande till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
AME och IM programmet som tidigare benämndes individuellt program har en 
lång tradition av att vara samordnade med varandra i vår kommun. Det kan vara 
skönt som elev att inte vara kopplad till grundskolan när kompisarna går vidare till 
ungdomsgymnasiet. Känslan av att få vara lite mer vuxen är viktig inte minst för 
självkänslan.  

Av flera anledningar upphörde det individuellt program i Gullspångs kommun bl.a. 
av vikande elevunderlag.  Platser köptes i stället från angränsade kommuner.  

Inom BUK uppmärksammades det med tiden att närvaro och resultat inte var 
tillräckligt bra. 

Den grupp som särskilts uppmärksammades var elever med annan språkbakgrund.  

Inom IM finns flera inriktningar en av dem är IM språkintroduktion. Den gruppen 
var tillräckligt stor för att kunna starta upp inriktningen i egen regi.  

Inrättande av IM program beslutades först i BUK Dnr 2020-00045 och sedan i 
fullmäktige KF Dnr 2020-00132 612. 

Verksamheten finansieras delvis av pengar från Tillväxtverket. 

Uppstarten av verksamheten förlades till affärshuset Laxen.  

Resultaten lätt inte vänta på sig och redan efter första året hade närvaron ökat 
markant och fler elever kunde uppvisa godkända betyg.  



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 10(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Det som med tiden försvårade verksamheten vid affärshuset Laxen var de allt mer 
ökade driftskostnader för verksamheten som inte stod i proportion till antalet 
elever.  

I ett läge där kommunen ekonomi försämrades och där riktade välfärds pengar 
slutade komma och antalet elever inom SFI minskade ställdes det krav på att 
samordna verksamheterna till gemensamma kommunägda lokaler. Uppdraget 
gavs av tidigare kommunchef till Skolchef och verksamhetschef för VISA. 
Skolchefen fick också i uppdrag att tillsätta en gemensam rektor för de båda 
verksamheterna. Bilaga 1. 

Efter gemensam översynen föll valet på att samordna de båda verksamheterna till 
lärcentrum i Otterbäcken där Vuxenutbildningen redan var inrymd och utrymme 
fanns för IM att flytta in.  

Under våren 2020 genomfördes samordningen och rektor tillsattes av Skolchef 
BUK. De båda skolformerna har under tiden haft varsin huvudman. 

Övrig kommunal Vuxenutbildning som köps utifrån och som regleras av ett 
gemensamt samverkansavtal inom Skaraborg innehållande yrkesutbildningar och 
förberedande högskoleutbildningar har under hela tiden administrerats av VISA 
verksamheten. Utbildningarna kan vara både skolförlagda och på distans. 

Inom VISA finns en naturlig koppling mellan studier och arbete. 

Ekonomiska incitament  
Kan undvika allt för små klasser/undervisningsgrupper. 
Mindre sårbarhet när verksamheten blir något större och lärarna enklare kan täcka 
upp för varandra. 
 

Omvärldsanalys 
I de flesta kommuner samordnas AME och Vuxenutbildningar med varandra. 
Utbildning och arbetsmarknadsåtgärder går han i hand. Huvudmannaskapet kan 
variera. I de kommuner som har ett ungdomsgymnasium ingår IM som en naturlig 
del där. Förhoppningarna i första läget är att eleverna ska komma in på 
ungdomsgymnasiet efter avslutat IM-program. I kommuner med enbart IM-
programmet på gymnasialnivå är det naturliga att verksamheten samordnas med 
Vuxenutbildningen. Ju längre tid en elev går på IM och ju äldre en elev blir 
framstår Vuxenutbildningen som enda alternativet för att komma vidare till en 
yrkesutbildning eller högre studier.  

Karlsborgs kommun bedriver IM och VUX tillsammans. När det finns behov av IM 
platser i Hjo bedriver man det tillsammans med VUX. Töreboda har goda 
erfarenheter av att bedriva IM och VUX tillsammans. 

Samordningsvinster 
Bredare kompetens i lärarkollegiet. Bättre nyttjande av kommun ägda lokaler.  
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Erfarenheter från året som har gått. 
Se personalens utvärdering, Bilaga 2. 

KAA (kommunalt aktivitets ansvar). 
Huvudansvaret idag ligger idag på VISA och har KS som huvudman. 
När ungdomsgymnasiet inte längre bir aktuellt för en ungdom är det 
Vuxenutbildningen och AME som får ta vid. 

 

Elevtal. 
När samordningen genomfördes av IM och VUX under våren fanns 12 elever på IM 
och ca 60 elever på VUX. Just nu finns det 5 elever på IM och ca 70 elever på VUX 
som studerar på deltid eller heltid. Ökningen på VUX beror på att det har blivit 
enklare att kombinera studier och arbete/arbetsmarknadsåtgärder. Orsaken till 
det beror på att AF har ändrat sina regler och verksamheten bedrivs mer flexibel 
exempelvis på kvälls tid ett par kvällar i veckan som har medverkat till att närvaron 
har ökat.  

Beslutsunderlag 
KS § 51/2021 
BUK § 27/2021 
KSAU § 23/2021 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29, gemensam organisation – gemensam huvudman för 
IM språkintroduktion och Vuxenutbildning, skriven av Mikael Fransson, Awaz 
Karim 
Uppdrag från kommunchef att samordna IM Och Vuxenutbildning. Bilaga 1. 
Utvärdering av personal på IM och VUX. Bilaga 2.  

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Awaz Karim 
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§ 18 Dnr 2021-00084 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens 
reglemente. 

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

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

Bakgrund 
Men anledning av att IM verksamheten inom Barn-, utbildnings och 
kulturnämnden föreslås organisatoriskt övergå till Kommunstyrelsens ansvar 
behöver därför Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med denna 
verksamhet. 

Reglementets 3 § punkt 12 föreslås därför få följande lydelse ” kommunstyrelsen 
har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för vuxenstudier, 
arbetsmarknadsfrågor och integration samt bedriva behörighetsskapande 
utbildning till ungdomsgymnasiet”. 

Då denna verksamhet inte benämns i Barn-, utbildnings- och kulturnämndens 
reglemente behöver motsvarande revidering av deras reglemente inte 
genomföras.  

Beslutsunderlag 
KS § 52/2021 

Tjänsteskrivelse 2021-02-17, revidering av kommunstyrelsens reglemente, skriven 
av Per-Olof Hermansson 

Kommunstyrelsens nuvarande reglemente 

Barn-, utbildnings- och kulturnämndens reglemente 

Protokollsutdrag barn-, utbildnings- och kulturnämnden 2021-02-18 § 27 

Beslutet ska skickas till 
Lotten Svensson 
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§ 19 Dnr 2021-00011 001 

Avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla nämnden för ekonomiadministration 
och entlediga ledamöter och ersättare i nämnden från och med 2021-02-01. 

I samband med att nämnden avvecklas och när räkenskaperna för 2020 avslutats 
ska eventuellt resterande medel överföras till Töreboda respektive Gullspångs 
kommun enligt gängse fördelningsmodell. 

 

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

Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2019-09-17 ekonomicheferna i uppdrag att upprätta en plan 
för att bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-
kommunerna. Under oktober år 2019 tillsattes en projektledare med uppdrag att 
upprätta en plan för att bilda en gemensam ekonomifunktion inom MTG. Projektet 
skulle genomföras inom befintlig budgetram. 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har upprättats. 
Syftet är att få en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt 
uppnå en ökad kvalitet till nytta för samverkande kommuner. MTG styrgrupp 
behandlade ärendet 2020-08-26 och överlämnade förslag till samverkansavtal med 
bilaga för ställningstagande i respektive kommun. 

Inom ramen för projektet Gemensam ekonomiavdelning MTG har samtliga 
arbetsprocesser inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera 
förändringsbehov för att uppnå målet med effektiviseringar och förändrade 
arbetssätt i en gemensam ekonomi-avdelning. Resultatet av kartläggningen 
kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Mariestads kommun kommer att vara värdkommun för den gemensamma 
ekonomiavdelningen vilket innebär att alla berörda medarbetare i MTG-
kommunernas ekonomifunktioner kommer att ha sin anställning i Mariestads 
kommun från och med den 1 januari 2021. 
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Ansvaret för att styra och leda ekonomiavdelningen fördelas mellan ekonomichef 
och biträdande ekonomichef. Ekonomichefsstöd till respektive kommun kommer 
att fördelas mellan ekonomichef och biträdande ekonomichef och omfattningen 
av stödet kommer inte att minska för någon av kommunerna. 

Samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning förutsätter att det etableras 
en MTG-gemensam avtalsnämnd från och med den 1 januari 2021. Nämndens 
uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och 
utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnas till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

Avsikten är att det upprättade samverkansavtalet om en gemensam 
ekonomiavdelning samt den etablerade avtalsnämnden ska överta det uppdrag 
och ansvar som tilldelats nämnden för ekonomiadministration 

- Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-10-26 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-11-23 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2020-12-14 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning.  

Beslutsunderlag 
KS § 31/2021 

KSAU § 11/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Nämnden för ekonomiadministration § 35/2020 

Beslutet ska skickas till 
Töreboda kommun 
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§ 20 Dnr 2021-00088 042 

Årsredovisning 2020 för Gullspångs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera årsredovisningen till 
kommunstyrelsen med anledning av uppskrivning och nedskrivning av 
Gullspångsbostäder AB:s fastighetsvärdering. 

 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, redogör för årsredovisningen 2020 för Gullspångs 
kommun. 

Carina Gullberg (S) yrkar att årsredovisning 2020 ska återremitteras till 
kommunstyrelsen med anledning av uppskrivning och nedskrivning av 
Gullspångsbostäder AB:s fastighetsvärdering. 

 

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun redovisar ett resultat om 12,3 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 9 miljoner kronor. Detta kan jämföras 
med föregående år då resultatet uppgick till -15,4 miljoner kronor. Förändringen 
jämfört med föregående år kan främst förklaras av extra tillskott av generella 
statsbidrag i samband med Coronapandemin om 9,9 miljoner kronor samt 
återbetalning av sjuklönekostnader om 2,9 miljoner kronor. Vidare har regeringens 
förslag om ändring i kostnadsutjämningen, som trädde i kraft 1 januari 2020, 
bidragit till ökade skatteintäkter om 5,4 miljoner kronor. 

 

Årets resultat om 12,3 miljoner kronor motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 3,2 
miljoner kronor, motsvarande en procent av budgeterade skatter och bidrag. 
Om de extra statsbidragen exkluderas (jämförelsestörande poster) uppgår 
resultatet istället till -0,6 miljoner kronor vilket motsvarar -0,2 % av skatter och 
bidrag. Sammantaget redovisar verksamheterna ett positivt utfall om 2,5 miljoner 
kronor. 
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Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 38 miljoner kronor varav 24 miljoner 
kronor avsåg ombudgeteringar. Enligt utfallet har 28,7 miljoner kronor av 
investeringsanslagen förbrukats under året. 

 

Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB uppvisar resultat om -3,4 miljoner 

kronor respektive 20 tusen kronor. Koncernen redovisar sammantaget ett resultat 

uppgående till 8,8 miljoner kronor. 

 

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser 
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgår till 5,9 miljoner kronor. 
Under året har 5,5 miljoner kronor av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, 
avsatts till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 11,4 miljoner 
kronor.  

Beslutsunderlag 
KS § 47/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun, skriven 
av ekonomichef Anders Bernhall 

Årsredovisning 2020 – Gullspångs kommun.  

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Magnus Persson 
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§ 21 Dnr 2021-00129 007 

Revisionsberättelse 2020, fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän 
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-
samarbetet)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga revisionsberättelse 2020, fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän 
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTG-samarbetet.  

     

Bakgrund 
De av fullmäktige utsedda revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, gemensamma nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivs i kommunens företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som finns för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorerna har under året genomfört en grundläggande granskning av samtliga 
nämnder och styrelse. Grundläggande granskning av gemensamma nämnder inom 
MTG har genomförts i samverkan med revisionsgrupperna inom MTG. 

Under året har revisorerna särskilt granskat räkenskaperna i delår och 
årsredovisning. Vidare har revisorerna genomfört en fördjupad granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionalitet i systemet för intern kontroll. 

 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i 
Gullspångs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.   

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna 
kontroll inte fullt ut har varit tillräcklig. 

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

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 
och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2020. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Gullspångs kommun år 2020 

Revisorernas redogörelse 2020 

Granskning av delår 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och funktionaliteten i system för 
intern kontroll 

Granskning av årsredovisning 

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Gullspångsbostäder AB 

Granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Skagerns Energi Ab 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Revisorerna 
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§ 22 Dnr 2021-00086 041 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ombudgeteringar av 
investeringsprojekt från 2020 till 2021 med totalt 6 892 000 kronor. 

 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, redovisar ombudgetering av investeringsmedel från 
2020 till 2021. 

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  

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

Bakgrund 
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2020 till 38 281 000 kronor, 
inklusive ombudgeteringar från föregående år. Under året har 28 730 000 kronor 
bokförts i investeringsredovisningen. Av kvarvarande investeringsmedelföreslås 6 
892 000 kronor ombudgeteras till år 2021.    

Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2020 från 
Tekniska nämnden – Gullspång.  

Beslutsunderlag 
KS § 48/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-17, ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 
2021, skriven av Anders Bernhall 

Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2020-2021 

Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2020-2021 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Tekniska nämnden 
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§ 23 Dnr 2019-00513 812 

Motion huskurage - agera mot våld 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag. 

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av 
Sarah Johansson (FI). 

 

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

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ (FI) i Gullspångs kommun inkom den 25 november 2019 med 
en motion ställd till Kommunfullmäktige. Motionen har därefter remitterats till 
Vård- och omsorgschefen och Gullspångsbostäders VD för beredning. 

Motionen utgår från faktiska siffror som rör våld i nära relation och som sker i 
hemmen. Huskurage är ett verktyg som motiverar civilkurage och som 
kompletterar de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våld i nära 
relation. 

 

I motionen föreslår FI Kommunfullmäktige att: ”kommunen föregår genom att 
bostadsbolaget använder sig av Huskurage-information i sina fastigheter och 
genom att uppmana andra fastighetsägare att göra detsamma.  

FI yrkar att: 

- Det material som Huskurage tillhandahåller används av bostadsbolaget. 

- Gullspångs kommun via kommunens hemsida påvisar vikten av användandet av 
Huskurage och länkar till deras hemsida www.huskurage.se. 

- Kommunhuset tillhandahåller färdigt fysiskt material utefter efterfrågan. 

- Kommunen kontaktar Utväg för en aktuell lista med kontaktuppgifter till berörda 
verksamheter i frågan – våld i nära relation.   
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Yttrande 

Socialtjänsten har i sitt uppdrag att skydda, utreda och ge adekvata insatser till 
våldsutsatta vuxna och barn. Socialtjänstens ansvar finns angivet i lag, förordning 
och föreskrift. Som stöd i arbetet finns Socialstyrelsens handböcker samt lokala 
rutiner. Huskurage handlar dock om att stärka människors civilkurage genom att 
ge information om hur man kan agera om man misstänker att det förekommer 
våld hos grannar. Ett antal kommuner i Sverige, samt bostadsbolag (både 
kommunala och privata) har anslutit sig till Huskurage.  

Det har dock förekommit kritiska röster till Huskurage, bland annat från 
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, som menar att det finns 
risker med att privatpersoner agerar. Dels kan det innebära en risk för hot och våld 
för den som agerar och dels att det finns en risk att våldet kommer att ta andra 
former och uttryck.  

 

Bostadsbolaget Gullspångsbostäder AB har behandlat motionen på sitt 
styrelsesammanträde den 11 november den 2020 där undertecknad redogjorde 
för motionen. Styrelsen diskuterade motionen där både positiva effekter och 
risken för negativa konsekvenser belystes. Styrelsen beslutade att avge som sitt 
yttrande att: ”Gullspångsbostäder ställer sig positiva till motionen på ett 
informativt plan”. 

Kommunens samordnare mot våld i nära relation är anställd på IFO och har 
tillsammans med enhetschefen lämnat följande yttrande: 

”Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg, IFO ställer sig positiva till F!:s motion 
om att införa Huskurage. IFO kan uppfylla de uppdrag som FI yrkar på och berörs 
av IFO.  

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och sker oftast inom hemmet 
bakom stängda dörrar och är oftast en ”familjehemlighet”. I många av familjerna 
lever också barn som upplever våldet. Som granne kan det vara svårt att veta vad 
en kan göra vid misstanke om våld och då är Huskurage en bra vägledning. Ett 
delmål av Gullspångs kommuns handlingsplan för jämställdhet är mäns våld mot 
kvinnor vilket är i linje med denna motion från F!. Att implementera Huskurage är 
både våldsförebyggande, trygghetsskapande och våldspreventivt. Huskurage kan 
också bidra till att skapa sammanhållning och öka tilliten till samhället. Det som 
bör beaktats med att införa Huskurage är vikten av att följa upp arbetet för att 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor inte ska avstanna vid att sätta upp 
informationen kring Huskurage. Det skulle exempelvis kunna ske genom att i 
samband med att Huskurage införs att det också görs en utbildningssatsning och 
då förslagsvis genom att bjuda in Nina Rung för både en intern och extern 
föreläsning och samtala kring vad Huskurage betyder för exempelvis 
bostadsbolagets anställda. Ytterligare en viktig del med att följa upp arbetet är att 
se vilka resultat det ger samt om det påvisar några risker för civilpersoner. Det som 
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lyfts som en risk med Huskurage är att en individ ska agera direkt i 
våldssituationen som exempelvis ge sig in i handgemäng med den som utövar 
våldet samt att den som utövar våld tänker att den våldsutsattas måste tystas för 
att grannarna inte ska höra. Flertalet kommuner har infört Huskurage och 
uppfattningen är att potentiella riskerna inte skulle överväga fördelarna.” 

 

Kommunens folkhälsostrateg har också i sitt uppdrag att stötta arbete mot våld i 
nära relation och har avgett följande yttrande:  

”Folkhälsostrategen ställer sig positiv till den motion F! inlämnat gällande 
implementering av Huskurage då arbete mot våld i nära relation lyfts i Gullspångs 
Folkhälsoplan 2021 samt är ett av fyra prioriterade områden i Gullspångs 
kommuns handlingsplan för jämställdhet.  

Folkhälsostrategen ser möjlighet att informera om Huskurage under ”Folkhälsa” på 
kommunens hemsida samt att koppla samman informationsspridning av 
Huskurage med befintliga strukturer kring arbete med Grannsamverkan (förebygga 
inbrott). Folkhälsostrategen skulle på samma sätt som denne tillhandahåller och 
delar ut material kring Grannsamverkan även vara kommunledningskontorets 
ansvarige för att dela information om Huskurage.  

Slutligen ser folkhälsostrategen positivt på samverkan mellan folkhälsorådet, 
socialtjänsten och Gullspångsbostäder kring Huskurage.” 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn och unga som lever i miljöer där våld förekommer. Huskurage 
ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom lagstiftning och i 
sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga och skydda barn 
och unga från hot och våld.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör framför allt kvinnor (men även män i förekommande fall) oavsett 
ålder och etisk bakgrund, som lever i miljöer där våld förekommer. Beslutet berör 
också varje kommuninvånare som misstänker att en granne utsätts för våld. 
Huskurage ska dock ses som ett komplement till de myndigheter som genom 
lagstiftning och i sitt uppdrag agerar och utför insatser som syftar till att förebygga 
och skydda från hot och våld.  

             

Sammanfattande bedömning 

Förvaltningen och kommunens folkhälsostrateg ställer sig positiva till motionens 
förslag. Bostadsbolaget Gullspångsbostäder ställer sig positiva till att förmedla 
information om Huskurage. 
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Huskurage syftar till att uppmärksamma och stötta grannar/medborgare att 
reagera på våld genom att t.ex. störa eller kontakta polisen. Det finns en viss risk 
att personer som reagerar kan ta för stort eget initiativ och därmed utsätta sig 
själv eller andra för fara.  

 

Bedömningen är att fördelarna och de positiva effekterna som följer med 
Huskurage överväger riskerna.  

Beslutsunderlag 
KS § 57/2021 

KSAU § 30/2021 

VON § 5/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-19, motion Huskurage - agera mot våld, skriven av 
Katarina Widell 

Motion huskurage 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Ida Wiik 

Gullspångsbostäder AB 

Sarah Johansson  
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§ 24 Dnr 2020-00094 812 

Motion laddpunkter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

 

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

 

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

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har i en motion yrkat på att platser lämpliga för laddstolpar 
identifieras och att medel avsätts för att möjliggöra laddning av personbilar med 
målgrupp arbetspendlare, besökare och kommunens egna fordon.  

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning.  

Tekniska nämnden har gjort en utredning på lämpliga platser och pris för 
investeringen samt överlämnat utredningen till Gullspångs kommun. I den 
beslutade budgeten för 2021 finns satsningar på laddningsstationer med både i 
Hova och i Gullspång. Hur planering och prioritering ska ske är för närvarande 
under beredning. Förvaltningen föreslår därför att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
KS § 58/2021 

KSAU § 28/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion laddpunkter, skriven av Elin Asp 

TN § 107/20 

TNAU § 118/20 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-09-04, Motion angående 
laddpunkter i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse motion angående laddpunkter Gullspångs kommun 
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Kartbilaga – förslag på platser för laddstolpar 

Motion laddpunkter 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Eric Mellberg 
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§ 25 Dnr 2019-00512 812 

Motion om effektivisering av kollektiv/lokaltrafiken i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

 

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

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

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har lämnat in en motion där han föreslår att  
kommunen söker samverkan med Västtrafik för att anpassa transportfordonens 
storlek, samt att få till tätare turtäthet till samma kostnad. 

 

Förvaltningen har tät dialog med Västtrafik genom dialogmöten och avstämningar. 
I samband med att trafiken i ett område upphandlas beslutas det också om vilken 
typ av fordon som ska användas i avtalet. Fordonstypen bestäms utifrån 
resandeunderlag och kapacitetsbehov, förutsättningar i väginfrastrukturen, 
komfortbehov mm. Fordonskostnaden för olika typer av bussar skiljer sig 
marginellt åt när man även räknar med drift- och underhållskostnader under ett 
fordons livslängd. Med andra ord så är det i princip samma kostnad att köra med 
en liten som en stor buss. Trafiken i Skaraborg upphandlas till juni 2024 och en 
förstudie startar i början av 2021 där bl.a. fordonstyp och fordonsbehov ses över. 
Kommunen kommer att vara delaktig i den förstudien. 

Viktigt att tänka på är att en buss under en dag har flera olika uppdrag och 
trafikerar flera olika linjer och kör i flera kommuner, vilket innebär att bussen 
under en dag körs mer eller mindre full. Om man skulle anpassa fordonsstorleken 
till kapacitetsbehovet för varje enskilt uppdrag så skulle det behövas många fler 
bussar, vilket då skulle fördyra totalkostnaderna för kollektivtrafiken. 

I de fall resandet är väldigt lågt och oregelbundet så kan anropsstyrda turer vara 
ett alternativ. Det innebär att turen finns i reseplanerare och tidtabell, men att 
turen endast körs om resenär förbokar resan. Turen körs då med personbil(taxi) 
istället för buss. Detta alternativ ger en högre kostnad per resa, men kan ge en 
totalt lägre kostnad än om en buss skulle köra turen varje dag enligt tidtabell, 
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oavsett om det finns resande eller inte. I Gullspångs kommun finns det 
anropsstyrda turer på samtliga linjer. 

Samverkan och dialog mellan kommunen och Västtrafik sker kontinuerligt, och 
inför varje ny trafikplan (tidtabell) så ser vi över vilka justeringar som kan göras för 
att attrahera fler resenärer. Grunden i kollektivtrafiksystemet är det dagliga 
pendlandet till arbetet och skola, men även fritidsresande och resor till handel och 
annan service är viktiga att utveckla.  

Förvaltningen föreslår därmed att motionen är besvarad.  

Beslutsunderlag 
KS § 59/2021 

KSAU § 29/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, motion effektivisering av kollektivtrafiken, skriven av 
Elin Asp 

Motion om effektivisering av kollektivtrafik/lokaltrafiken i kommunen 

Beslutet ska skickas till 
Frank Ludvigsson 
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§ 26 Dnr 2020-00423 706 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att taxan resor till daglig verksamhet 510 kr per 
månad återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för förtydligande. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för IFO och LSS 2021 enligt nedan: 

 

LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet, 80 kronor per portion, var 
10:e gratis. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år, LSS § 9 punkt 6, 
80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 
42 kr, kvällsmat 42 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år, LSS § 9 punkt 7, 80 
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

 

Egenavgift vid vård i familjehem, HVB eller bostad med särskild service, t ex 
elevhem. Avgift/underhåll fastställs utifrån vårdnadshavares försörjningsförmåga 
gällande placerade barn och unga. Egenavgift gällande vuxna fastställs utifrån den 
placerade individens inkomst.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om taxa för avgifter 
inom IFO/LSS förutom taxan för resor till daglig verksamhet som återremitteras till 
vård- och omsorgsnämnden för förtydligande med instämmande av Björn 
Thodenius (M), Sarah Johansson, Maria Smedberg (V). 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Carina 
Gullbergs (S) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt yrkandet.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-14 § 216. 
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Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom 
IFO/LSS i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). 
Kostverksamheten har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som 
föreslås.  

Beslutsunderlag 
KS § 30/2021 

KSAU § 9/2021 

VON § 216/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-14, avgifter IFO och LSS 2021, skriven av Katarina Widell 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Beslutet ska skickas till 
Avgiftshandläggaren 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 27 Dnr 2021-00046 706 

Fastställande av kyrkoavgift 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % 
används vid beräkning av avgifter inom vård- och omsorg under 2021. 

 

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

Bakgrund 
Svenska kyrkan meddelade i december sina avgiftssatser. Då Gullspångs kommun 
omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser (Amnehärads församling 
1,335, Hova Älgarås församling 1,275) behöver årligen ett beslut om en 
genomsnittlig procentsats fattas. För 2021 innebär den genomsnittliga 
procentsatsen 1,305%. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ej aktuellt i detta ärende då det berör fastställande av en genomsnittlig avgiftssats.  

Beslutsunderlag 
KS § 55/2021 

KSAU § 31 §/2021 

VON § 9/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-11, fastställande av kyrkoavgift 2021, skriven av Katarina 
Widell 

Beslutet ska skickas till 
Avgiftshandläggarna 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 31(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 Dnr 2020-00189 700 

Ej verkställda beslut 2020 rapporter till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om redovisningen av ej verkställda 
beslut, kvartal 4, 2020.  

     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsverksamheten redovisar kvartalsvis ”Ej verkställda beslut” till 
Inspektionen för vård- och omsorg, (IVO). IVO har om beslut om insats inte 
verkställts inom tre månader möjlighet att ansöka om vite. Vitets storlek brukar 
motsvara den kostnad kommunen skulle haft om de kunnat verkställa beslutet.  

 

För kvartal 4, 2020, rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

Ett ej verkställt beslut om särskilt boende enligt SoL 4 kap 1 § som inte kunde 
verkställas förrän efter tre månader och två veckor på grund av den aktuella 
situationen på boendet. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Ärendet berör, i förekommande fall, enskilda individers utredda behov som i de 
fall beslut inte kunnat verkställas drabbas 

Beslutsunderlag 
KS § 56/2021 

VON § 6/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-13, icke verkställda beslut kvartal fyra 2020, skriven av 
Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 32(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 Dnr 2018-00637 102 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar till Länsstyrelsen att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Gudrun Sjöberg (SD).  

     

Bakgrund 
Gudrun Sjöberg (SD) har 2021-02-23 inkommit med en begäran om att få avsäga 
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige på grund av flytt till annan 
kommun.  

     

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 33(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Dnr 2018-00637 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och beslutar att utse Örjan Bergström 
(V) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Tommi Ravelin 
(V).  

 

     

Bakgrund 
Tommi Ravelin (V) har 2021-03-10 inkommit med en begäran om att få avsäga sig 
uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  

     

Beslutet ska skickas till 
Lönekontoret 

Sara Larsson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 34(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 31 Dnr 2020-00363 106 

Val till gemensam avtalsnämnd för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång (MTG) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till gemensam avtalsnämnd för 
Mariestad, Töreboda och Gullspång: 

 

Ordinarie  
Carina Gullberg (S) 
Bo Hagström (C) 
Björn Thodenius (M) 
 
Ersättare 
Jan Hassel (S) 
Torbjörn Jansson (C) 
Victor Albertsson Tidestedt (M)  
     

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har § 177 2020-12-14 beslutat att anta samverkansavtal och 
reglemente för bildande av gemensam avtalsnämnd för Mariestad, Töreboda, 
Gullspång (MTG), att gälla från 1 januari 2021. 

I reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) under § 5 
sammansättning anges att:  

”Avtalsnämnden består av kommunstyrelsens presidium i de samverkande 
kommunerna samt tre personliga ersättare från respektive samverkanskommun. 

Arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter och ersättare ska 
bekostas av respektive kommun för sina förtroendevalda. 

 

Av Kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice 
ordförande bland ledamöterna. Dessa ska väljas för samma tid som valet till 
ledamot avser. 

 

Uppdragen som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan 
medlemskommunerna enligt följande: 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 35(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- Återstoden av mandatperioden 2019-2022 nominerades nämndens ordförande 
av Mariestads kommun och vice ordförande av Töreboda kommun.  

- Mandatperioden 2023-2026 ska nämndens ordförande nomineras av Töreboda 
kommun och vice ordförande av Gullspångs kommun. 

- Mandatperioden 2027-2030 ska nämndens ordförande nomineras av Gullspångs 
kommun och vice ordförande av Mariestads kommun.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Har beaktats men är inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Har beaktats men är inte relevant i detta ärende. 
 
Sammanfattande bedömning 
Kommunfullmäktige har att utse sammansättning av avtalsnämndens ledamöter 
och ersättare.    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-17, val till den gemensamma avtalsnämnden för MTG-
kommunerna 

Reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) 

 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 36(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 Dnr 2021-00073 191 

Delgivning - Protokoll över inspektion av överförmyndarkontoret 
i Skövde, dnr 203-8469-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna inspektionen av överförmyndarkontoret 
i Skövde.  

     

Bakgrund 
Kommunfullmäktige delges protokoll, dnr 203-8469-2020, från Länsstyrelsen 
gällande inspektion av överförmyndarkontoret i Skövde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 
Sid 37(37) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 Dnr 2021-00145 812 

Motion att stärka vår identitet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.  

Behandling på sammanträdet 
Eric Mellberg (M) informerar om den inlämnade motionen att stärka vår identitet. 

 

I motionen yrkas: 

Att medel avsätts för att ta fram förslag med utgångspunkt från ovanstående 
tema, då behöver en idé som inte stoppas av pengar och långbänk. Medlen kan 
sökas av vem som helst för att presentera en idé. 
 
 
För att komma igång med detta arbete kommer här första förslaget: 
En s. k. skänk från GEA ska placeras på kullen på Göta Holme inramad med en 
träddunge av förslagsvis rödbjörk samt en tavla med berättelsen om Gullspångs 
tillkomst som industrisamhälle. För att iordningställa platsen och transporten kan 
dessa avsatta medel användas. En lekmannauppskattning kan vara en budget på 
upp till 30 000kr. 
 
Ovanstående kommer att illustreras med en skiss på platsen. 
Arrangemanget kräver återkoppling till motionärerna och genomförande kan ske 
med Tekniska förvaltningen och ideella krafter. 
 

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) och Nour Beyed (L) har vid dagens sammanträde lämnat in en 
motion att stärka vår identitet.  

     

Beslutet ska skickas till 
Per-Olof Hermansson 

 

 


