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§ 245 Dnr 49166 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Björn Thodenius (M) och Jan Hassel (S) justerar protokollet. 

 

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 7(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 246 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av: 

- Akuta fastighetsfrågor. 

    

    

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 8(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 247 Dnr 49196 

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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§ 248 Dnr 2021-00297700 

Handlingsplan suicid prevention 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan suicidprevention. 

 

Behandling på sammanträdet 
Birgitte Hald Göthberg, folkhälsostrateg, informerar om handlingsplan suicid 
prevention.  

Jan Hassel (S) yrkar att under delmål 6 läggs till polis och ambulansverksamhet.  

 

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

Bakgrund 
Kommunchef initierade uppdraget baserad på folkhälsomyndighetens samt 
Socialstyrelsens regeringsuppdrag - att sammanställa nationell-, 
länsgemensamma- samt kommunala strategier för psykisk hälsa och 
suicidprevention. Baserad på nationell suicidprevention är handlingsplanen mycket 
prioriterad hos folkhälsorådet, inom VGR samt HSNÖ. 

Kommunens folkhälsostrateg ålades uppdraget att driva beredningsgrupp med 
tjänstemän för revidering och uppdatering av kommunens befintliga handlingsplan 
för suicidprevention. Den tvärfunktionella beredningsgruppen har bestått av 
folkhälsostrateg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, skolkurator elevhälsa, 
familjehemssekreterare IFO, psykiatrisjuksköterska samt arbetsmarknadskonsult 
VISA. 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommunens invånare oavsett ålder, kön eller etnisk 
härkomst. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 137/2021 
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VON § 81/2021 

BUK § 90/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-07, handlingsplan suicidprevention, skriven av Katarina 
Widell, Birgitte Hald Göthberg 

Handlingsplan suicidprevention 2021-2023 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 249 Dnr 2018-00621812 

Motion bokning av gymnastiksalar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed är besvarad. Arbetet med 
frågan har påbörjats i kommunsamarbete med MTG då detta är en gemensam 
fråga. 

Behandling på sammanträdet 
Awaz Karim, skolchef, informerar om motion bokning av gymnastiksalar.  

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

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har 2018-09-24 inlämnat motion för bokning av gymnastiksalar.  
Det kommer under hösten 2021 att installeras ett nytt  
låssystem (ASSA ARX) på Gullstensskolan äldres gymnastiksal. På Regnbågsskolan  
och på Gallernäsets gymnastiksalar finns redan kodlås. Eventuellt kan det kopplas  
ett digitalt bokningssystem till det nya låssystemet. Tidigare har ej denna möjlighet  
funnits då kvittering av nycklar vid respektive tillfälle varit ett problem. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är beaktad i beslutet. 
 
Jämställdhetsanalys 
Jämställdhetsanalys är beaktad i beslutet. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 134/2021 

BUK § 96/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-16, digital bokning av gymnastiksalar, skriven av Awaz 
Karim 

Motion bokning av gymnastiksalar 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 12(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 250 Dnr 2021-00298805 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021 från 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Brottsofferjouren i Norra Skaraborg genom 
verksamhetsbidrag med två kronor per invånare under 2021. 

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

Bakgrund 
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en ideell förening som verkar i Mariestad,  
Töreboda och Gullspång och Götenes kommuner. Sedan flera år har Mariestad,  
Töreboda och Gullspång ett långtgående samarbete på många områden,  
exempelvis i brottsförebyggande rådet. Föreningens arbete kan ses som ett  
komplement i samarbetet. 2020 stödde Gullspångs kommun jouren med två  
kronor per invånare och i 2021 års ansökan efterfrågas samma belopp.  
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör alla som kommer i kontakt med brott och är i behov av stöd i  
händelsen. Beslutet är därför av största vikt så att de som drabbas av brott får det  
stöd som de behöver.  
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör samtliga invånare i kommunen, oavsett kön, ålder eller etnisk  
bakgrund. Det är viktigt att alla som är i behov av hjälp får den. Här visar  
statistiken att det är främst kvinnor som söker hjälp. Brottsofferjouren behöver  
därför jobba med att få både män och kvinnor att se behovet av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 138/2021 

VON § 83/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-14, ansökan om verksamhetsbidrag för 
Brottsofferjouren, skriven av Sara Larsson 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Brottsofferjouren Norra Skaraborg 

Verksamhetsberättelse för 2020 
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Beslutet ska skickas till 
Brottsofferjouren Norra Skaraborg 

Ekonomikontoret 
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§ 251 Dnr 2021-00299805 

Ansökan om bidrag till Gullspång-Töreboda FUB för år 2021 års 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspång Töreboda FUB beviljas ett bidrag 10 000 
kr för fritidsaktiviteter. 

 

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

 

Bakgrund 
Gullspång-Töreboda FUB ansöker om bidrag till föreningen och dess  
fritidsverksamhet Sångstrålarna och annan fritidsverksamhet för 2021. FUB driver  
även studiecirklar i samverkan med studieförbund. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 139/2021 

VON § 84 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-14, ansökan om bidrag till Gullspång-Töreboda FUB för 
2021 års verksamhet, skriven av Sara Larsson 

Ansökan om bidrag till Gullspång-Töreboda FUB för 2021 års verksamhet 

Beslutet ska skickas till 
Gullspång-Töreboda FUB 

Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 15(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 252 Dnr 2019-00217812 

Motion skapa centrumliv i Gullspångs centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelsen ska kompletteras till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar att under sommaren har det 
varit möjligt att läsa Mariestads-Tidningen på cafét i Gullspång. Biblioteket kan 
även stå för en prenumeration av Mariestads-Tidningen samt låna ut tidskrifter om 
caféverksamheten blir permanent. 

 

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

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 juni  att ge undertecknad, 
dåvarande t.f. kommunchef, i uppdrag att komplettera svaret på motionen "Skapa 
centrumliv i Gullspångs kommun".  

Underlaget i kompletteringen nedan  är inhämtad information/yttrande från 
verksamhetschef för VISA samt bibliotekschef. 

 

I avsaknad av detaljhandel genomförs satsningar på mötesplatser och aktiviteter i 
centrum som gynnar såväl kommuninvånare som befintlig detaljhandel och turism. 

Satsningarna sker i samarbete mellan Gullspångs kommun och föreningslivet,. 
Några exempel är: 

* Fritidsbanken som drivs av VISA; 

* Mötesplatsen, som är ett språkcafé för nyanlända; 

* "Kulogymmet" , ett utegym i närheten av dressinparken; 

*  Sommarcafé som kommer att vara öppet under juli och augusti i samarbete med 
Samhällsföreningen; 
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* Dressinuthyrning genom kooperativet Laxen som även förmedlar fikapåsar till 
dressinutflykterna. 

 

T.f. bibliotekschef uppger att det finns en pågående dialog med 
samhällsföreningen med tankar och förslag kring samverkan. Av kostnadsskäl är 
dock inte en filial i Gullspångs centrum möjlig då det finns ett bibliotek även i 
Hova. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 140/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-22, komplettering till svar på motion skapa centrumliv i 
Gullspångs centrum, skriven av Katarina Widell 

KSAU § 128/2021 

BUKN § 176/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-09, svar på motion angående skapa centrumliv i 
Gullspångs samhälle, skriven av Awaz Karim 

Motion skapa centrumliv i Gullspångs centrum 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Katarina Widell 
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§ 253 Dnr 2021-00269805 

Ansökan om investeringsbidrag för strandpromenad från 
Otterbäckens byalag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Otterbäckens byalag beviljas 15 000 kr ur 
kommunstyrelsens investeringsram för att färdigställa den påbörjade 
strandpromenaden. Promenaden är tillgänglig för alla boende och besökare. 
Beslutet är under förutsättning att Gullspångs kommun och länsstyrelsen beviljar 
strandskyddsdispens för projektet. 

 

Reservation 

Hans-Göran Larsson (RV) och Stig Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag för strandpromenad från Otterbäckens byalag. 

 

Björn Thodenius (M) yrkar tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att 
Otterbäckens byalag beviljas 15 000kr ur kommunstyrelsens investeringsram för 
att färdigställa den påbörjade strandpromenaden. Promenaden är tillgänglig för 
alla boende och besökare. Beslutet är under förutsättning att Gullspångs kommun 
och länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens för projektet med instämmande av 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S). 

                                                

Hans-Göran Larsson (RV) yrkar att beslut i ärendet avvaktas tills ett kompletterat 
underlag finns från Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och 
Länsstyrelsen samt kartmaterial och avtal med markägare. 

 

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

 

Därefter tar ordföranden upp Hans-Göran Larssons (RV) ändringsyrkande till beslut 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
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Bakgrund 
Byalaget har under år 2020 planlagt och förberett för anläggandet av en 
strandpromenad i Otterbäcken. Strandpromenaden ska nu fysiskt knytas samman 
med den nyligen restaurerade badstranden genom att anlägga en längre spång. 
Byalagets projekt syftar till att främja friluftslivet lokalt men också besöksnäringen. 

Samtidigt kommer utvecklingen av en attraktiv boendemiljö påverkas positivt av 
dessa två projekt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-08-25 § 143 förvaltningen i uppdrag att 
se över om ansökan från Otterbäckens byalag kan ingå i regelverket för ansökan 
om investeringsbidrag.  Förvaltningens bedömning, enligt skrivelse 2021-09-03, är 
att det inte finns något hinder för utbetalning av investeringsbidraget i riktlinjerna 
för sökt bidraget. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 143/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-07, ansökan om investeringsbidrag, Otterbäckens 
Byalag, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens Byalag 

Ansökan till Sparbanksstiftelsen Alfa 

Beslutet ska skickas till 
Otterbäckens Byalag 

Ekonomikontoret 
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§ 254 Dnr 2021-00316805 

Ansökan om investeringsbidrag Södra Råda Bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar Södra Råda Bygdegårdsförening beviljas 
investeringsbidrag på 4 980 kr för att åtgärda brister i ventilationssystemet. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, informerar om ansökan om 
investeringsbidrag från Södra Råda Bygdegårdsförening. 

 

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

Bakgrund 
Föreningen har fått en påminnelse av miljö- och byggnadsnämnden om att 
genomföra funktionskontroll (OVK) av ventilationen på bygdegården. 
Enligt tidigare utlåtande finns det brister i ventilationen och det saknas utrustning. 
Föreningen har fått förslag på åtgärder som de har för avsikt att utföra. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 144/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-07, ansökan om investeringsbidrag Södra Råda 
Bygdegårdsförening, skriven av Mikael Fransson 

Ansökan om investeringsbidrag från Södra Råda Bygdegårdsförening 

 

Beslutet ska skickas till 
Södra Råda Bygdegårdsförening 

Ekonomikontoret 
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§ 255 Dnr 2021-00315149 

Ansökan om projektstöd Gullspångsföretagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inskickad ansökan till Tillväxtverket 
gällande projektstöd för service till landsbygden. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA, informerar om inskickad ansökan gällande 
projektstöd Gullspångsföretagande.  

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun arbetar för att skapa förutsättningar för att kunna bedriva 
verksamhet på landsbygden där service ska kunna ges till invånarna. Därför söks 
stöd för att kunna tillsätta tjänst för att stötta lokalt näringsliv med 
affärsutveckling.  

Barnkonsekvensanalys 
Projektet syftar till förbättrad kommersiell service på landsbygd vilket också 
gynnar barn och barnfamiljer att kunna bo i området.  
 
Jämställdhetsanalys 
Genom att kunna stötta lokal kommersiell service på landsbygden skapas 
förutsättningar för både kvinnor och män att leva, bo och besöka området utifrån 
de behov de olika grupperna har. Förutsättningar för att både kvinnor och män kan 
starta och driva företag förbättras genom projektet. 
 
Sammanfattande bedömning 
Landsbygdens förutsättningar för att skapa tillväxt och därmed ökad skattebas 
förbättras genom att kunna bedriva projektet för att kunna få fler att starta och 
driva kommersiell service.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 145/2021 
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Tjänsteskrivelse, 2021-08-17, ansökan om projektstöd Gullspångsföretagande, 
skriven av Lotten Svensson 

Ansökan till Tillväxtverket via Jordbruksverkets ansökningsportal 

 

Beslutet ska skickas till 
AKT 
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§ 256 Dnr 2021-00355340 

Remiss från Havs- och vattenmyndigheten dnr 2514-2021 - 
gällande utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens 
mynning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 
lämna ett remissyttrande. I remissyttrande ska nämnas bland annat vassröjning, 
Länsstyrelsens dispens, annan definition av lagtexten för att möjliggöra "vanligt 
fiske" med båt, fredningsområdets avgränsning samt föreslå att föreskriften ska 
gälla från och med årsskiftet istället för den 1 oktober.   

 

 

Behandling på sammanträdet 
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till yttrande på den inkomna remissen. 

Bakgrund 
Gullspångs kommun har på remiss av Havs- och vattenmyndigheten, fått ett 
förslag till utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning. Detta 
genom ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvatten. 
Kommunstyrelseförvaltningen har önskat ett yttrande från Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Förslaget innebär allt fiske efter lax- och öring inom ett område på c:a 47 000 ha 
förbjuds. Inom fredningsområdet tillåts endast fiske med lakstrut, mjärde och 
mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver 
användning av båt. Dragrodd är tillåtet, men inte fiske med utter eller utterliknade 
redskap.  

Syftet är att minska risken att vild Gullspångslax och Gullspångsöring oavsiktligt 
fångas i nät, och därmed skadas eller dödas. Stammarna av Gullspångslax och 
Gullspångöring är idag akut hotade och Gullspångsälven utgör den enda naturliga 
platsen för reproduktion.  

Om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt får länsstyrelsen ge tillstånd till den som 
bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter siklöja, 
långrev, ryssja, bottengarn dörj/utter eller via trolling efter andra arter än lax och 
öring. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd. 
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Skäl till beslut 

Det föreligger ett stort behov av att skydda Gullspångslax och Gullspångsöring för 
att stammarna ska bevaras. Det behövs en rad olika åtgärder, både i älven för att 
bevara och utveckla lek- och uppväxtområden, och i Vänern för att trygga att 
tillräckligt många lekfiskar kan återvända för att bygga upp och upprätthålla en 
livskraftig population.  

Överlevnaden av den vuxna fisken under deras tid i Vänern samt under upp- och 
nervandring till och från lekområdena är viktig för att bevara den hotade 
Gullspångslaxen. Undersökningar tyder på en stor del av lekfiskarna är så kallade 
återlekare, d.v.s. individer som leker mer än en gång. Återlekare har sannolikt stor 
betydelse för såväl populationens storlek som den genetiska variationen.  

Fiske efter lax- och öring skiljer inte på vild och utsatt fisk. Det finns därför ett 
behov av en reglering som minimerar fångst av vild fisk med fiskemetoder där 
fisken skadas eller dödas. Ett fredningsområde skyddar lekfisken vid upp- och 
utvandring. I och med att fisken vandrar tillbaka till älven är det troligt att de även 
uppehåller sig i närheten av mynningsområdet under en relativt stor del av året. 
Därmed kommer den få ytterligare skydd i och med inrättande av ett 
fredningsområde.  

Förslaget får konsekvenser för främst yrkes- och fritidsfisket, vilket inte kan 
bedrivas i samma utsträckning som tidigare. Även lokala näringar kopplade till 
fisketurism skulle kunna påverkas. Havs- och vattenmyndigheten har upprättat en 
konsekvensbeskrivning.  

Det är viktigt att kopplingen mellan åtgärden och syftet att skydda de vilda 
stammarna Gullspångslax och Gullspångsöring tydligt syns. Åtgärder ska inte vara 
mer långtgående än vad som behövs för att uppnå syftet. En dispensmöjlighet 
finns därför för yrkesfisket, för vissa typer av fiske (se ovan). Förslaget innehåller 
en motivering till ett utökat fredningsområde, men denna behöver kompletteras 
med en redovisning av hur bedömningen vid den fysiska avgränsningen av 
området gjorts. Detta för att skapa tydlighet och ökad acceptans. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-03, remiss gällande utökat fredningsområde utanför 
Gullspångsälvens mynning, skriven av Håkan Magnusson 

Remiss gällande utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i 
Vänern - Havs- och vattenmyndigheten 

Översiktskarta 

Konsekvensutredning 

KS § 265/2020 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 257 Dnr 2020-00387016 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd och olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera till 
kommunstyrelsen att fatta beslut om nytt handlingsprogram för skydd mot 
olyckor. 

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

Bakgrund 
Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 
räddningstjänsten. 

LSO är en målstyrd lagstiftning med en övergripande intention om att färre 
människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. LSO är 
uppbyggd med ett övergripande nationellt mål samt nationella mål för vardera 
den förebyggande verksamheten och för räddningstjänsten. Kommunerna är 
skyldiga att upprätta handlingsprogram för olyckor som kan leda till 
räddningsinsatser, i vilka det ska formuleras lokala så kallade verksamhetsmål, som 
ska syfta till att uppnå de nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och 
utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå 
från en analys av de lokala riskerna för olyckor. 

Det har gjorts förändringar i lag om skydd mot olyckor gällande bland annat 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Ett nytt handlingsprogram, 
anpassat efter de nya förutsättningarna, ska vara fastställt och antaget senast 1 
januari 2022. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) har i brev och mejl 2021-06-11 framlagt 
förslag om hur ett förslag till handlingsprogram skall tas fram och hur det på  
lämpligast sätt antas i respektive medlemskommuner. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är sedan 1 januari 2021 
föreskrivande myndighet enligt lag om skydd mot olyckor och har tagit fram 
föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (MSBFS 2021:1). 
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I föreskriften beskrivs att kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid fredstida 
förhållanden. Handlingsprogrammet ska återge faktiska och förväntade 
förhållanden i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet. 
Kommunens beskrivningar ska ske på en övergripande nivå men beskrivningarna 
bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. 

I föreskriften beskrivs att kommunen, i separata delkapitel, ska beskriva sina risker 
utifrån lokala förhållanden för följande olyckstyper; brand i byggnad, brand 
utomhus, trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka samt drunkning. 

Kommunen ska också komplettera med andra typer av olyckor utifrån lokala 
förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i egna delkapitel. 
Räddningstjänsten har konstaterat att det behöver läggas till en olyckstyp, 
Fartygsolycka, för samtliga medlemskommuner utom Skövde kommun. 

Numera får en kommun besluta om hur handlingsprogrammen ska antas. Det 
tidigare lagkravet om att kommunfullmäktige eller, i förbund, den beslutande 
församlingen skulle besluta om handlingsprogrammen är borttaget.  

Räddningstjänsten rekommenderar att kommunen snarast fattar beslut om att 
kommunens del av handlingsprogrammet ska antas av Kommunstyrelsen. 

Innan handlingsprogrammet antas eller vid beslut om betydande förändringar i 
programmet ska samråd ske med de myndigheter som särskilt berörs av 
förändringarna. Enligt 3 kap 4 § förordning om skydd mot olyckor ska kommunen 
när den har antagit eller ändrat ett program skicka det till de myndigheter, med 
vilka samråd har skett. Räddningstjänsten åtar sig att sammanställa och skicka ut 
det samlade handlingsprogrammet för samråd när detta är sammanställt samt 
skickar ut det till berörda myndigheter när det är fastställt och antaget. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har genom chefen för förebyggande 
avdelningen Daniel Coen i mejl 2021-07-20 förtydligat processen för framtagande 
och antagande av handlingsprogrammet. 

Processen övergripande och kortfattat 

1. Respektive kommun fattar beslut om var handlingsprogrammet beslutas, 
förslagsvis i kommunstyrelsen, 

2. Räddningstjänsten och respektive kommun arbetar fram sina delar av 
handlingsprogrammet, 

3. Respektive kommun delger sitt utkast på sina delar av handlingsprogrammet till 
räddningstjänsten, 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 27(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

4. Räddningstjänsten skapar ett gemensamt handlingsprogram och skickar detta 
på remiss till samtliga medlemskommuner, 

5. Räddningstjänsten skickar det gemensamma handlingsprogrammet på remiss till 
berörda myndigheter och aktörer, 

6. Handlingsprogrammet antas i Direktionen för de delar som är räddningstjänsten 
och antas hos respektive kommun (förslagsvis kommunstyrelsen enligt punkt 2 
ovan) för kommunens delar.  

7. Handlingsprogrammet börjar gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 133/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-22, process för beslut om handlingsprogram för skydd 
mot olyckor, skriven av Dag Högrell 

Brev 2021-06-11 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Förbundsdirektör Mikael 
Wallin och Räddningschef Hans Ingbert 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 258 Dnr 2021-00314045 

Ansökan om kommunalt avskrivningslån alternativt kommunal 
borgen för ett banklån. Gullspångs Arena Ekonomisk Förening 
(GAEF)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ingå kommunal borgen för ett banklån om 4 mnkr 
för Gullspång Arena Ekonomisk Förening. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om ansökan om kommunalt borgen för 
banklån för Gullspångs Arena Ekonomisk förening.  

 

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

Bakgrund 
Gullspång Arena Ekonomisk Förening (GAEF) håller på att uppföra en 
allaktivitetshall vid Gullmovallen i Gullspång. GAEF har hela tiden haft 
målsättningen att inte dra på sig kapitalkostnader i form av räntor och 
amorteringar och jobbar fortsatt mot att undvika detta samt minimera kostnader 
så långt som möjligt. Men för att känna en säkerhet i finansieringen av 
byggkostnaden så ansöker GAEF i första hand om ett kommunalt avskrivningslån 
och i andra hand om kommunal borgen för ett banklån. Summan i båda fallen är 4 
mnkr.  

Gullspångs kommun har sedan tidigare borgensförbindelser med nedan 
föreningar:  

Otterbäckens bandyklubb, 462 tkr 

Thasse ekonomiska förening (fiber), 500 tkr 

BFSU ekonomisk förening (fiber), 200 tkr 

 

Kommunen totala borgensförbindelser uppgick vid årsskiftet till 235 mnkr. 
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Att gå i borgen innebär alltid en risk i och med att den som tecknar borgen, det vill 
säga går i borgen för någon annan, kallas för borgensman, vilket i detta fall föreslås 
blir Gullspångs kommun. En borgensman förbinder sig att betala räntor och 
amorteringar på ett lån om inte låntagaren själv betalar.  

Kommunchefen har varit i kontakt med ordförande för GAEF och meddelat att ett 
ärende nu kommer att processas politiskt och att kommunen är både stolt och 
imponerad av det engagemang som GAEF visar upp. Kommunen är även positivt 
inställd till framtida samverkan gällande att fylla arenan med aktiviteter som kan 
komma att stärka varumärket Gullspångs kommun. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 147/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-18, Ingå kommunal borgen för Gullspång Arena 
Ekonomisk Förening kopplat till uppförandet av en allaktivitetshall vid 
Gullmovallen i Gullspång, skriven av Mats Öman 

Skrivelse från Gullspång Arena Ekonomisk förening, daterat 2021-07-05 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 259 Dnr 2021-00338000 

Reklamplats på Gullspång Arena  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till att köpa reklamplats på 
Gullspång Arena med ett treårsavtal med 10 000 kr per år samt kostnad för skylt 3 
850 kr. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om ärendet reklamplats på Gullspång 
Arena. 

 

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

Bakgrund 
Gullspång Arena Ekonomisk förening har börjat sälja reklamplats på Gullspång 
Arena. Den 6 augusti inkom föreningen med en förfrågan till kommunen om 
intresse finns av en utvändig reklamplats.  

Kostnaden för reklamplatsen med ett tre årsavtal är 10 000 kr per år exklusive 
moms. Kostnaden för tillverkning av skylt är 3 850 kr. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 148 

Skrivelse från Gullspång Arena Ekonomisk förening gällande reklamplats 

Beslutet ska skickas till 
Gullspång Arena Ekonomis förening 

Mats Öman 
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§ 260 Dnr 2020-00284812 

Motion- Kontoladdning av Västtrafiks kort 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad eftersom det numera 
går att ladda sitt Västrafikskort hos Hamnbutiken både i Gullspång och Hova. 

 

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

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ har 2020-08-31 inlämnat en motion kontoladdning av 
Västtrafiks kort enligt nedan: 

Just nu är det inte möjligt att ladda västtrafikskortet ombord på Västtrafiks fordon. 
Det betyder att personer som inte har möjlighet att använda västtrafiks To Go App 
är hänvisade till laddningsplatser i Töreboda eller Mariestad. Detta drabbar särskilt 
gruppen äldre i vår kommun. 

 

Yrkande 
Feministiskt initiativ yrkar därför att kommunen skyndsamt ska bistå med lämpliga 
åtgärder för att förenkla för denna grupp. 

 

Vid kontakt med Västtrafik framgår det att numera kan man ladda sitt 
Västtrafikkort hos  Västtrafiks ombud, Hamnbutiken, som finns både i Gullspång 
och Hova centrum. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
Beslutet berör samtliga kommunens invånare oavsett ålder, kön, religion eller 
etnisk härkomst. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 149/2021 

Tjänsteskrivelse,2021-06-23 svar på motion kontoladdning av Västtrafiks kort, 
skriven av Britt-Marie Nilsson 

Motion kontoladdning av Västtrafiks kort 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 261 Dnr 2021-00251812 

Motion tillåt kommunens räddningstjänst att använda syrgas 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med nedanstående 
yttrande. 

Om räddningstjänsten ska åta sig uppgifter enligt motionärens framställan fordrar 
det en överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen beträffande utbildning, 
repetition, materiel och personlig delegation från läkare till en enskilde 
brandmannen. Räddningspersonal i Beredskap är enligt avtal förbunden till 50 
övningstimmar per år och vidare erfordras medgivande från huvudarbetsgivaren 
att för larm, övning och utbildning få lämna sin arbetsplats. Överenskommelse 
som medger ett ytterligare antal larm föreligger för närvarande inte med någon 
huvudarbetsgivare. Samverkan med verksamhetsansvarig för ambulans sjukvården 
vid Skaraborgs sjukhus ger för handen att någon utökning av IVPA-avtalet med 
räddningstjänsterna inte är aktuell. 

 

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

Bakgrund 
Maria Smedberg (V) har till kommunfullmäktige  2021-05-31 inlämnat en motion 
om att kommunens räddningstjänst ska tillåtas att använda syrgas och yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda 
parter planera för delegering av syrgas till Räddningstjänsten i kommunen.   

Räddningstjänsten i Gullspångs kommun (med räddningsstyrkor i Gullspång och 
Hova) ombesörjs av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
Förbundet svarar i Gullspångs kommun operativ räddningstjänst och förebyggande 
åtgärder mot brand. Förbundets verksamhet regleras ytterst i Lag om skydd mot 
olyckor. Prehospital sjukvård (inkl. ambulanssjukvård) regleras i Hälso- och 
sjukvårdslagen och utförs av Sveriges Regioner (sjukvårdshuvudman). 
Sjukvårdshuvudmannen kan i viss mån träffa avtal med räddningstjänster om 
medverkan vid vissa akuta sjukdomsfall, vanligen benämnt I Väntan På Ambulans 
(IVPA). Det är sjukvårdshuvudmannen som reglerar vad som ska utföras, vilken 
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utbildning och materiel som erfordras samt eventuell förekomst av delegationer. 
Hantering av syrgas är ett läkemedel som endast får administreras av läkare eller 
delegerad personal. Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som 
är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter 
uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den 
som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften 
och ha förutsättningar för att utföra uppgiften på ett patientsäkert sätt. 
Räddningstjänstförbundet har avtal med sjukvårdshuvudmannen (Skaraborgs 
sjukhus) om medverkan vid befarat eller konstaterat hjärtstopp på vuxna och barn. 
Uppdraget omfattar att kunna utföra D-HLR (hjärt-lung-livräddning med 
defibrillator). Administration av syrgas ingår inte i överenskommelsen med 
sjukvårdshuvudmannen. I övrigt finns avtal om biträde med terrängtransporter, 
sjötransporter och bärhjälp enligt särskilt avtal. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 
Beslutet berör samtliga kommunens invånare oavsett ålder, kön, religion eller 
etnisk härkomst. 

 

Sammanfattande bedömning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg föreslår att motionen ska avslås. Alternativt att 
den anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 150/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, svar på motion tillåt kommunens räddningstjänst att 
använda syrgas, skriven av Katarina Widell 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg yttrande 2021-06-09 skrivet av Hans Ingbert, 
stf räddningschef 

Motion tillåt kommunens räddningstjänst att använda syrgas 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 262 Dnr 2021-00268135 

Samråd om budget- och verksamhetsplan 2022-2024 för 
Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna  budget och verksamhetsplan 2022-2024 
för Tolkförmedling Väst. 

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

Bakgrund 
Tolkförmedling Väst har 2021-05-28 § 439 godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022-2024. 

 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2022-2024 samt budget för 2022.  

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag 
för 2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella 
tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 
avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara 
av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med 
negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av 
förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås 
därmed ej behöva återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser 
gällande balanskravet med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs 
av att det beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående 
påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har 
förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 
situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. 
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 
2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. 

 

Eventuella samrådssynpunkter ska vara inlämnade senast den 1 september till 
Tolkförmedling Väst. 
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Barnkonsekvensanalys 

Beslutet innebär likvärdiga villkor barn/ungdomar.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet innebär likvärdiga villkor barn/ungdomar.  

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 151/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, samråd om budget- och verksamhetsplan 2022-2024 
för Tolkförmedling Väst, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Tolkförmedling Väst § 439/2021 budget och verksamhetsplan 2022-2024    

 

 

Beslutet ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 
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§ 263 Dnr 2021-00289001 

Överlämnande av samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad samt samverkansavtal om gemensam HR-
funktion till avtalsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal inom området 
samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, 
från och med 2022-01-01, överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och 
därmed läggas till nämndens uppdrag.  

Samverkansavtalet inom området samhällsbyggnad innefattar planverksamhet 
samt kart- och mätningsverksamhet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintligt samverkansavtal om gemensam HR-
funktion mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska, från och 
med 2022-01-01, överlämnas till den gemensamma avtalsnämnden och därmed 
läggas till nämndens uppdrag. 

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

 

Bakgrund 
Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång (MTG) inrättades en gemensam avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I 
enlighet med upprättade samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 
avtalsnämndens uppdrag att: 

 

-Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan 
mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som överlämnats till 
nämnden av respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

-Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

-Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som ligger inom 
nämndens uppdrag. 
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-Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även befintliga 
samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 
uppdrag genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

 

MTG-styrgrupp beslutade 2021-04-15 att rekommendera kommunfullmäktige-
församlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att: 

 

- Befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med 2022-01-01, ska överlämnas till 
den gemensamma avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 

- Befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion mellan Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner, från och med 2022-01-01, ska överlämnas till 
den gemensamma avtalsnämnden och därmed läggas till nämndens uppdrag. 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med detta beslut. 

Beslut om revidering av samverkansavtal och reglemente för den gemensamma 
avtalsnämnden sker i särskild ordning som ett separat ärende och beslut. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 152/2021 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg (Töreboda kommun) samt 
administrative chefen Malin Eriksson (Mariestads kommun) 2021-06-17, 
Överlämnande av samverkansavtal inom området samhällsbyggnad samt 
samverkansavtal om gemensam HR-funktion till avtalsnämnden. 

Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Samverkansavtal om gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 264 Dnr 2021-00290001 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
reglementet för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestads, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till revidering av 
samverkansavtalet för den gemensamma avtalsnämnden för Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 

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

Bakgrund 
Efter beslut i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och 
Gullspång (MTG) inrättades en gemensam avtalsnämnd den 1 januari år 2021. I 
enlighet med upprättade samverkansavtal och reglemente ingår det bland annat i 
avtalsnämndens uppdrag att: 

- Samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera 
samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnats till nämnden av respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

- Tillgodose behovet av varor och tjänster inom de områden där respektive 
fullmäktige har delegerat ansvaret till nämnden. 

- Biträda respektive kommunstyrelse i uppsikt över den samverkan som ligger 
inom nämndens uppdrag. 

- Inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
medlemskommunerna. 

I samband med att den gemensamma avtalsnämnden etablerades överlämnades 
samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning för MTG till nämnden. 

I samverkansavtal och reglemente för avtalsnämnden framgår att även befintliga 
samverkansavtal kan överlämnas till nämnden och därmed läggas till nämndens 
uppdrag genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 
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MTG-styrgrupp beslutade 2021-04-15 att rekommendera kommunfullmäktige-
församlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång att: 

- Överlämna befintligt samverkansavtal inom området samhällsbyggnad till den 
gemensamma avtalsnämnden för att läggas till nämndens uppdrag. Att gälla från 
och med 2022-01-01. 

- Överlämna befintligt samverkansavtal om gemensam HR-funktion till den 
gemensamma avtalsnämnden för att läggas till nämndens uppdrag. Att gälla från 
och med 2022-01-01. 

 

MTG-styrgrupp beslutade även att samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma avtalsnämnden ska kompletteras i enlighet med nämndens utökade 
uppdrag. 

Kanslichefen i Töreboda kommun och administrative chefen i Mariestads kommun 
har upprättat förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal för den 
gemensamma avtalsnämnden. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 153/2021 

Skrivelse upprättad av kanslichef Ola Blomberg (Töreboda kommun) samt 
administrative chefen Malin Eriksson (Mariestads kommun) 2021-06-17, 
Revidering av reglemente och samverkansavtal för den gemensamma 
avtalsnämnden. 

Förslag till revidering av reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Förslag till revidering av samverkansavtal för den gemensamma avtalsnämnden för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 265 Dnr 2021-00177106 

Revidering av förbundsordning för Avfallshantering Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfall & Återvinning Skaraborg att gälla från 1 januari 2022. 

 

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

Bakgrund 
Avfallshantering Östra Skaraborg har 2021-06-21, § 17 beslutat att föreslå 
nuvarande och tillkommande medlemskommuner att fastställa ny 
förbundsordning att gälla från 1 januari 2022. 

 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och 
Vara. Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet 
har sitt säte i Skövde. 

 

De nuvarande medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag 
sammanfaller med Vara, Essunga, Grästorp och Götenes inträde i förbundet, vilket 
är bakgrunden till ny förbundsordning. 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommunens invånare oavsett ålder, kön, religion eller 
etnisk härkomst. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 154/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, ny förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg, skriven av Britt-Marie Nilsson 

AÖS § 17/2021 

Förslag till ny förbundsordning  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 266 Dnr 2021-00223104 

Begäran om partistöd samt redovisning av lokalt partistöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd i enlighet med beslut 2018-
12-10 KF § 192 med ett grundstöd på 7 000 per parti och år samt ett mandatstöd 
på 5 700 kr per mandat och år och räknas upp med konsumentprisindex från år 
2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Feministiskt partis inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sverigedemokraternas inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rätt Vägs inlämnade redovisning av 
2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Vänsterpartiets inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

6.Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Socialdemokraternas inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd  samt ansökan om partistöd för år 2022. 

7. Kommunfullmäktige besluta ratt godkänna Liberalernas inlämnade redovisning 
av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Centerpartiets inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Moderaternas inlämnade 
redovisning av 2020 års partistöd samt ansökan om partistöd för år 2022. 

 

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

Bakgrund 
Enligt kommunallagens 4 kap 29-32 §§ ska partier som erhåller partistöd årligen 
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Redovisningen av hur partistödet har använts ska 
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även granskas. Partierna utser själv sin granskare. Granskaren ska upprätta en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisaden bilda v 
hur partistödet har använts. 

Kommunfullmäktige i Gullspång har 2018-12-10, KF § 191 antagit regler för 
kommunalt partistöd för 2019-2022.  

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.  

 

Därefter har kommunfullmäktige 2019-11-25 KF § 173 beslutar att för år 2020 
utbetala ett grundstöd på 7 000 kr per parti och ett mandatstöd på 5 700 kr per 
mandat, utan att uppräkna 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. 

  

Barnkonsekvensanalys 
Berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Någon jämställdhetsanalys bedöms inte nödvändig.  
 
Sammanfattande bedömning 
De respektive partierna i kommunfullmäktige har inkommit med begäran om 
partistöd samt redovisning av föregående utbetalda partistöd. Partistödet betalas 
ut i förskott och gäller för år 2022. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 160/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-29, partistöd 2022, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Feministiskt parti 2020-05-18 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Sverigedemokraterna, 2021-05-25 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från Rätt 
Väg, 2021-06-08 
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Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Vänsterpartiet, 2021-06-18 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Socialdemokraterna, 2021-06-22 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Liberalerna, 2021-06-24 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Centerpartiet, 2021-06-28 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg från 
Moderaterna, 2021-06-29 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 267 Dnr 2021-00344031 

Sysselsättning- och arbetsmarknadsåtgärder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet åtgärder för sysselsättning . 
Åtgärderna finansieras inom kommunstyrelsens budgetram. 

 

Nour Beyed (L) deltar inte i beslutet. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om att det finns pengar inom 
kommunstyrelsens budgetram som kan omfördelas för arbetsmarknadsåtgärder i 
syfte att förhindra att försörjningsstödet ökar. 

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-08-25 § 163 gett kommunchefen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen i september se över möjligheterna att omfördela 
ekonomiska resurser för arbetsmarknadsåtgärder i syfte att förhindra att 
försörjningsstödet ökar. 

 

Kommunchefen har även fått i uppdrag att analysera kommunens nuvarande 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder samt partners som på olika sätt 
arbetar med att få människor i egen försörjning, i studier eller placerade inom 
ramen för individens utvecklande verksamheter inom ramen för LSS. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 163/2021 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 
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§ 268 Dnr 2019-00489003 

Förtydligande av arvodesreglemente för Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesreglementet § 11 förtroendevalda med 
uppdrag på 40 % eller mer kompletteras med "ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan inte sökas". 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att ordförande i Folkhälsorådet arvoderas med ett 
fast belopp på 3 000 kr per år. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att i arvodesreglementet bilaga 1 förs in 
ordförande, vice ordförande och ledamot för Gullspångsbostäder AB och Skagerns 
Energi AB. Arvodena beslutas av respektive bolagsstämma. 

Ann-Christin Erlandsson (S) deltar inte i beslutet. 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2018-08-27 § 107 antagit arvodesreglemente för 
Gullspångs kommun. I detta arvodesreglemente finns inte arvoden för ordförande 
och vice ordförande i Gullspångsbostäder AB, Skagerns Energi samt för ordförande 
i Folkhälsorådet med.  

Förtydligande gällande arvode för ordförande och vice ordförande i valnämnden 
behöver ses över.  

Arvodeskommittén har behandlat ärendet 2019-12-11 § 4 och överlämnat förslag 
till kommunstyrelsens arbetsutskott som 2020-03-11 § 53 beslutade att 
återremittera ärendet till arvodeskommittén för ny beredning. 

Paragraferna, § 11 förtroendevalda med uppdrag på 40 % eller mer samt § 12a 
förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 %, behöver förtydligas 

Beslutsunderlag 
KSAU § 162/2021 

Arvodeskommittén § 6/2021 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 48(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 49(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 269 Dnr 2021-00335 

Redovisning av statistik gällande synpunkter, förslag och 
klagomål 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av inkomna 
synpunkter, förslag och klagomål 2021 fram till 2021-08-04. 

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

Bakgrund 
Medborgarna kan lämna en synpunkt ett förslag eller klagomål: 

Via e-tjänst blankett som finns på kommunens hemsida 

Via en synpunkt- och klagomålsblankett som finns ute i verksamheterna 

En sammanställning över synpunkter, förslag och klagomål finns framtagen för 
perioden fram till 2021-08-04. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-04, redovisning av inkomna synpunkter, förslag och 
klagomål, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Synpunkter, förslag och klagomål 2021 fram till 2021-08-04 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 50(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 270 Dnr 2021-00308000 

Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och 
vägledning SIS-remiss 21562 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remissen lämnas utan åtgärd det vill säga 
kommunen skickar inte in några synpunkter på utformning av den aktuella 
standarden. 

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

Bakgrund 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) har genom ett allmänt utskick gett möjlighet 
till svenska myndigheter och företag att lämna kommentarer på det nya 
standardförslaget om integritet och ansvarighet i offentlig upphandling.  

Standardförslaget är framtaget på uppdrag av EU-kommissionen och utarbetat av 
aktörer från branschen och syftar till att stärka trovärdigheten och förtroendet för 
upphandlingsprocessen samt förenkla och öka den gränsöverskridande handeln 
baserad på offentlig upphandling. Fastställd Europastandard kommer även att 
fastställas som svensk standard. 

SIS uppmanar svenska myndigheter att, genom att granska och besvara remissen, 
hjälpa till att klarlägga så förslaget inte strider mot lag, förordning eller 
myndighetsföreskrift. 

Bedömningen är att Gullspångs kommun i det här skedet inte har något att 
kommentera eller lämna synpunkter på. När standarden i ett senare skede har 
fastställts får berörda i kommunen ta del av, och använda den, i tillämpliga delar. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 159/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-18, offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - 
Krav och vägledning - SIS-remiss 21562, skriven av Camilla Sundler  

DRAFT prEN 17687 

SIS-remiss 21562 

Kommentarsmall 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 51(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 52(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 271 Dnr 2013-00260269 

Markköp del av Fagersand 1:2 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att fullfölja 
köpekontraktet del av Fagersand 1:2. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till Planenheten, Sektor 
samhällsbyggnad, Mariestad att genomföra planändring, alternativt upphäva 
planen, för det aktuella markområdet. 

 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om hur ärendet ska hanteras 
bokföringsmässigt. 

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunchefen i 
uppdrag att fullfölja köpekontraktet.   

Ordföranden  tar upp eget ändringsyrkande och kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut med ändringen ”att godta förslag till arrendeavtal” tas bort.  

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

Fastighetsägaren till Fagersand 1:2 önskar att kommunen i samband med ett 
markköp för toalettbyggnaden även köper en del av fastigheten som av 
fastighetsägaren bedöms vara lämplig för parkering för badgäster. Delar av marken 
är detaljplanelagd för parkering, medan resterande delar är detaljplanelagd för 
natur. 

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-06-15 § 75 att köpa 
båda markområdena inom fastigheten Fagersand 1:2, till en kostnad av 250 000 kr.  

Kommunen ansökte om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, som mottog ansökan 
4 januari 2021.  

Lantmäteriet återkom till kommunen under våren 2021 med information om att 
de gjort bedömningen att markområdet som idag är planlagt som naturmark inte 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 53(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

kan regleras till en kommunal fastighet då detaljplanen anger enskilt 
huvudmannaskap för allmän plats.  

För att genomföra fastighetsregleringen krävs därför en ändring av gällande 
detaljplan, alternativt upphävande av den delen av planområdet som berörs av 
fastighetsregleringen. 

I väntan på detaljplaneändringen avser kommunen skriva ett arrendeavtal med 
markägaren, som sägs upp när planändringen och fastighetsregleringen är 
genomförd.  

Ersättningen på 250 000 kr för de båda markområdet kvarstår, då syftet även 
fortsatt är att kommunen ska överta även det markområde som kräver en 
planändring. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 141/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-21, markköp del av Fagersand 1:2, skriven av Katarina 
Widell 

Förslag till arrendeavtal 

Karta, område för markköp/arrende/planändring 

Plankarta med aktuellt område att ändra/upphäva 

Beslutet ska skickas till 
Mats Öman 

Anders Bernhall 

Planenheten Adam Johansson 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 54(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 272 Dnr 2021-00036000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Björn Thodenius (M) och Carina Gullberg (S) informerar om vad som ska behandlas 
på Skaraborgs Kommunalförbunds möte den 10 september. 

 

Bakgrund 
Information från Skaraborgs Kommunalförbund finns med som en stående punkt 
på dagordningen. 

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 55(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 273 Dnr 2021-00008000 

Information från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och förklarar sig informerade. 

Behandling på sammanträdet 
Mats Öman, kommunchef, informerar om: 

Bortforsling av slipers på Otterbäcken 22:2 har påbörjats. 

En säkerhetssamordnare har sagt upp sig. Frågan om organisationen inom 
säkerhetssamordningen ska diskuteras inom MTG. 

Lotten Svensson kanslichef har sagt upp sig. 

Avstämning med teknisk chef inom MTG-Teknik. 

Verksamhetsbesök inom kommunen kommer att ske. 

Servicebyggnaden på Göta Holme har stängts på grund av förstörelse och 
nedskräpning, ett helhetsbegrepp behöver tas gällande Göta Holme.    

Träff med Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Uppstartsmöte kommer att ske gällande projektet Bioenergi. 

Avverkning av området södra Gallernäset. 

 

Bakgrund 
Information från kommunchefen finns med som en punkt på dagordningen. 

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 56(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 274 Dnr 2021-00009000 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

Behandling på sammanträdet 
Eric Mellberg (M) informerar om: 

Organisationsförändring inom  MTG-Teknik. En utvärdering av organisationen ska 
tas fram.  

 

Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Björn Thodenius (M) samt Mats Öman, 
kommunchef har träffat Landshövdingen idag och tre från staben bland annat  
diskuterades flyktingmottagning, kontaminerade områden och Södra Råda gamla 
kyrkplats.  

 

Björn Thodenius (M) informerar om: 

Möte med Västtrafik. 

Möte med Hova utveckling 

Möte med MTG-styrgrupp 

Carina Gullberg (S) informerar om: 

Södra Råda gamla kyrkplats rekonstruktionen är snart klar. Planeras för invigning 
år 2022. 

Träff kring E-20 passager  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och uppdrag finns med som 
punkt på dagordningen. 

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 57(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 275 Dnr 2021-00002002 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

    

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 2021-09-08 

 

Sid 58(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 276 Dnr 2021-00001999 

Delgivningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

    

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2021-08-24 

b) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2021-08-24 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 59(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 277 Dnr 2021-00348191 

Delgivning - Länsstyrelsen dnr 203-10102-2021 -  Inspektion av 
överförmyndaren i Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

    

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsen inspektion av överförmyndaren i 
Gullspångs kommun. 

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 60(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 278 Dnr 2021-00271000 

Delgivning - Café Mötesplats Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut 2021-08-25 § 146 nedan: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser sig informerade och har inget att erinra 
mot att verksamheteten förlängs med 2 månader. 

    

Bakgrund 
"Sommarcaféet" öppnade med kort varsel efter påtryckningar av bl.a. 
samhällsförening och enskilda kommuninvånare. Tillfälliga gäster och turister har 
också efterfrågat ett café i samhället 

Frågan om en förlängning har väckts från både personal och gäster.  

Från verksamheten finns inga betänkligheter när det gäller att förlänga 
verksamheten med 2 månader. 

Verksamhetens bedömning är att caféverksamheten har fyllt ett tomrum i 
samhället och blivit ett  uppskattat inslag i samhällsbilden. 

Verksamheten ska under förlängningsperioden ta fram en utvärdering gällande 
ekonomi och aktiviteter för caféverksamheten och hur den kan utvecklas på sikt 
om den ska fortsätta efter förlängningsperioden. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 146/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-21, fortsatt caféverksamhet under 2 månader, 
september, oktober, skriven av Mikael Fransson 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 61(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 279 Dnr 2021-00313000 

Delgivning - Remiss av förslag på ny föreskrift om 
träskyddsbehandling med kemikalier NV-05460-21 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut 2021-08-25 § 155 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte inlämna något svar på remissen. 

   

Bakgrund 
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny föreskrift om  
träskyddsbehandling. I förslaget ingår att upphäva de nu aktuella föreskrifterna  
NFS 2001:6 och NFS 2001:7. Förslaget har tagits fram med hjälp av Tyréns.  
Bakgrunden till förslaget om ny föreskrift samt upphävande av de nu gällande  
föreskrifterna är framförallt den teknikutveckling som skett i branschen sedan  
föreskrifterna publicerades.  
Berörda verksamheter är verksamheter som utför träskyddsbehandling genom  
doppning eller genom tryck- eller vakuumimpregnering och som är  
anmälningspliktiga enligt i 8 kap. 2 eller 11 § miljöprövningsförordningen  
(2013:251). Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 8 kap. 1 §  
miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas inte av de föreslagna  
föreskrifterna, detta till följd av att de regleras genom  
industriutsläppsförordningen (2013:250).  
Denna remiss innehåller följande:  
- Förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med kemikalier  
- Konsekvensutredning föreskrifter träskydd, Naturvårdsverket  
- Konsekvensanalys föreskrifter träskydd, Tyréns  
- Bilaga till konsekvensanalys, Tyréns  
 

Synpunkter ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 15 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Remiss förslag på ny föreskrift om träskyddsbehandling med kemikalier NV-05460-
21 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 62(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 280 Dnr 2021-00320439 

Delgivning - Remiss av säkerhetsrapport enligt 21 § förordning 
(2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna inlämnat remissyttrande till Länsstyrelsen 
upprättat av miljöinspektör på miljö och byggnadsförvaltningen. 

    

Bakgrund 
Vänerhamn AB, i Otterbäcken Gullspångs kommun, har lämnat in en 
säkerhetsrapport till Länsstyrelsen, enligt lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Länsstyrelsen har 
översänt en remiss till kommunen för kännedom och eventuellt yttrande. 
Remissen har även skickats till Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Sevesolagen anger att alla verksamhetsutövare som omfattas av 
Sevesolagstiftningen ska förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. 
Därutöver gäller att i de fall en allvarlig kemikalieolycka inträffar är 
verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna. Verksamheter som omfattas 
av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen är skyldig att upprätta en 
säkerhetsrapport som beskriver den aktuella verksamheten och dess riskbild samt 
vilka förebyggande och begränsande åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå en 
säker verksamhet. 

Kommunen ansvarar för att allmänheten får tillgång till aktuell information om de 
verksamheter som omfattas av denna lag. 

Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 10 september. 

Beslutsunderlag 
Remissyttrande, 2021-09-01, miljö- och byggförvaltningen 

Remiss av säkerhetsrapport enligt 21 § förordning (2015:236) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 63(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 281 Dnr 2021-00323311 

Delgivning - Förslag till nya föreskrifter för väg E20, Västra 
Götaland. Ärendenummer: TRV 2021/53383 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
2021-08-25 § 157 nedan:  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte yttra sig över remissen. 

    

Bakgrund 
Trafikverket har lämnat en remiss som gäller förslag till nya föreskrifter för väg 
E20, Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2020:41) om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län. Remissen 
omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. Eventuella synpunkter 
ska ha kommit in senast den 24 september 2021.  

 

Remissen har skickats till MTG-Teknik för yttrande som meddelat att  

Gullspångs kommun har inga synpunkter på denna och behöver därför inte 
inkomma med svar till Trafikverket. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 157/2021 

Förslag till nya föreskrifter för väg E20, Västra Götaland. Ärendenummer: TRV 
2021/53383 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 64(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 282 Dnr 2021-00220311 

Delgivning - Konsekvensutredning till förslag om 
bärighetsföreskrifter för, Västra Götalands län enligt 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, TRV2021/19738 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
2021-08-25 § 158 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte yttra sig över remissen. 

    

Bakgrund 
Trafikverket har inkommit med en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för 
Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 
2018:4) om bärighetsklasser i Västra Götalands län. Remissen omfattar 
konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 

Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 27 augusti 2021.  

Remiss har skickats till MTG-Teknik för handläggning som svarat att de har inga 
synpunkter på denna och behöver då inte inkomma med svar till Trafikverket 
enligt remissen. 

Beslutsunderlag 
KSAU § 158/2021 

Remiss konsekvensutredning till förslag om bärighetsföreskrifter för, Västra 
Götalands län enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, TRV2021/19738 

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 65(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 283 Dnr 2021-00259247 

Akuta fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att akuta fastighetsfrågor ska tas upp på kommande 
styrgruppsmöte med MTG-Teknik. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen och Suzanne Michaelsen 
Gunnarsson (S)  i uppdrag att se till att akuta fastighetsfrågor tas upp till 
behandling på tekniska nämndens  sammanträde.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att underlaget för akuta fastighetsfrågor, gällande 
fastigheterna f.d. biografen Hova, magasinet vid Järnvägsmuseet, 
Otterbäcksgården samt f.d. Bikupan, ska finnas framtaget till kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 oktober.  

 

Behandling på sammanträdet 
Vid dagens sammanträde tas akuta fastighetsfrågor upp som en extra punkt på 
dagordningen. 

Björn Thodenius (M) tar upp frågan om fastigheten f.d. biografen i Hova. 

Carina Gullberg (S) tar upp frågan om familjecentralen, Otterbäcksgården och 
magasinet i Otterbäcken.  

 

Bakgrund 
 

Fastigheten f.d. biografen i Hova brandskyddsåtgärder med mera måste åtgärdas. 

Magasinet vid Järnvägsmuseet i Otterbäcken bland annat behöver taket renoveras. 

Kooperativet laxens lokaler vid Otterbäcksgården bland annat 
brandskyddsåtgärder. 

F.d. Bikupan i Hova finns förslag att inrätta familjecentral. Tekniska nämnden har 
fått i uppdrag att göra en omprioritering inom investeringsbudget 2021 och inom 
budget för fastighetsunderhåll 2021.  

  

    



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2021-09-08 

 

Sid 66(66) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, fastighetschef 

 


