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§ 294 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Björn Thodenius (M) och Jan Hassel (S) justerar protokollet.  
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§ 295 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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§ 296 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 297 Dnr 2019-00502 634 

Utökning av Hova förskola med ytterligare en avdelning på grund 
av ökat barnantal 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om utökad driftsbudget med 1 100 000 kr till barn-, 
utbildning- och kulturnämnden. 1 100 000 kr flyttas från kommunstyrelsens 
budget till barn-, utbildning- och kulturnämnden för utökning av Hova förskola, 
medlen får inte flyttas till annan verksamhet utan endast användas till utökning av 
Hova förskola. 

 

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

Behandling på sammanträdet 
Karin Olausson, förskolechef/rektor, informerar om ärendet. 

 

Björn Thodenius (M) yrkar att barn-, utbildning- och kulturnämnden ska tillföras  
1 500 000 kr och barn-, utbildning och kulturnämnden ska komma med ett 
helhetsförslag för det ekonomiska läget år 2020. 

 

Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
tillägget att medlen inte får flyttas till annan verksamhet utan endast användas till 
utökning av Hova förskola.  

 

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

Bakgrund 
Ökat antal barn som är i behov av barnomsorg from årsskiftet 19/20. 
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Våren -20 (januari-april) finns det förnärvarande 12 st. barn på kö till Hova 
förskola, 10 ST barn födda-18 och 2 st. barn födda -19. Detta antal barn kan 
ytterligare öka under våren, eftersom kötiden är max 4 månader. 

 

Enligt tidigare tjänsteskrivelse så är antal barn i grupperna redan många, om man 
ska utgå från skolverkets rekommendationer. 

 

Om den nya avdelningen kommer placeras på Hova förskola (modul) eller 
outnyttjade lokaler på Regnbågskolan, kommer verksamheten att kunna 
samarbeta med redan befintliga avdelningar vid öppning och stängning. Det 
medför att man kan begränsa behovet av personal till två 100 % tjänster.  

 

Beräknad kostnad för två 100 % tjänster är ca 970,000 kr 

Materialpengar ca 30,000 kr 

Inköp av inventarier till ny avdelning ca 100 000 kr. 

Kosten kommer få en ökad kostnad för inköp av råvarumaterial för ca 12 st. barn 
men ökningen av barn kommer ej medföra ökade personalkostnader för kosten. 

Total kostnad 1 100 000 kr 

 

Vid ev. annan lösning i form av att man placerar avdelning i annan kommunal 
fastighet tex. ”gamla Bikupan” kommer personalkostnaden öka med ytterligare en 
100% tjänst. För att tillgodose förskolans öppettider behövs det troligtvis 3,0% 
tjänst. 

 

Med denna placering av förskolan kommer det bli en ökad kostnad för kosten, 
eftersom detta kräver kostnad för matleveranser och ökade personalkostnader. 

 

Med det stora antalet barn födda-18 kan vi uppskatta att behovet av en ytterligare 
avdelning förutom den vi startade januari-19 kommer vara under våren -20 och 
läsåret 20/21.  

Antal barn som är födda -19 är nu 13 st. födda i Hova delen 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 191/2019 

Buk § 152/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-25, ansökan om att utöka Hova förskola med ytterligare 
en avdelning pga. ökat barnantal, skriven av Awaz Karim 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 298 Dnr 2019-00452 212 

Översiktsplan 2030 Töreboda kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner yttrandet men ger kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att göra redaktionella ändringar i yttrandet gällande Översiktsplan 2030 
Töreboda kommun samrådshandling 2019-10-02. 

 

Behandling på sammanträdet 
Agatha Lahaise, turismansvarig, Martin Alemyr, samhällsutvecklare och Björn 
Jonsson, samhällsutvecklare informerar om ärendet. 

 

Jan Hassel (S) yrkar kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att göra 
redaktionella ändringar yttrande gällande Översiktsplan 2030 Töreboda kommun.  

Bakgrund 
Töreboda kommun har beslutat att ta fram en ny översiktsplan som för tillfället 
ligger ute på samråd under namnet ”Översiktsplan 2030 Töreboda kommun 
samrådshandling 20191002”. Gullspångs kommun vill ge synpunkter på 
översiktsplanen i syfte att ge planen så hög kvalitet som möjligt.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet kommer innebära att synpunkter förs fram till Töreboda kommun om att 
man bör ta hänsyn till barns perspektiv i högre grad i översiktsplanen. 

 

Jämställdhetsanalys 
Beslutet kommer innebära att synpunkter förs fram till Töreboda kommun om att 
man bör ta hänsyn till jämställdhetsperspektiv i högre grad i översiktsplanen. 

 

Sammanfattande bedömning  
Förvaltningen anser att Töreboda kommun har tagit fram en samrådshandling av 
en kommande översiktsplan som tar hänsyn till många områden, både vad gäller 
Töreboda kommun och Gullspångs kommun. Samrådshandlingen innehåller dock 
flera avsnitt där Töreboda kommun bör komplettera med mer information om 
vilka översiktliga planer man har, samt flera avsnitt där översiktsplanen bör ta 
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större hänsyn till Gullspångs kommun som grannkommun. Dessa områden framgår 
i dokumentet ”Samrådsyttrande om Översiktsplan 2030 Töreboda kommun 
samrådshandling 20191002”. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 183/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-15, samrådsyttrande över ÖP Töreboda kommun, 
skriven av Agatha Lahaise, Björn Jonsson, Martin Alemyr 

Översiktsplan samrådshandling 2019-10-102Töreboda kommun 2030 

Miljö- och konsekvensbeskrivning ÖP Töreboda kommun 

Öp Töreboda kommun antagen 1992-06-15 

 

Beslutet ska skickas till 
Töreboda kommun 
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§ 299 Dnr 2019-00439 805 

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs skytteförening 
för inköp av nya luftgevär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Gullspångs Skytteförening ett investeringsbidrag 
på 30 % av investeringen med maximalt 50 000 kr under innevarande år för inköp 
av nya luftgevär. 

  

Behandling på sammanträdet 
Martin Alemyr, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Gullspångs Skytteförening inkom den 7 oktober med en ansökan om 
investeringsbidrag på 191 000 kr för inköp av 8 stycken nya luftgevär. Föreningen 
äger idag 10 stycken luftgevär, varav två är nyköpta och åtta stycken är 20-25 år 
gamla. Föreningen uppger att anledningen till investeringen är att föreningen är i 
behov av nya luftgevär då de gamla riskerar att gå sönder. Enligt föreningen gick 
ett gevär helt sönder den 21 oktober. Det är svårt att avgöra hur länge gevären 
kommer att hålla och det kostar upp till 6000 eller 7000 kr att lämna in ett gevär 
på reparation. Föreningens verksamhet är helt beroende av att det finns luftgevär 
att tillgå. För att föreningen ska få gevär till ett reducerat pris enligt bilagd offert så 
måste föreningen göra investeringen innan årsskiftet. Av denna anledning är 
föreningen i snabbt behov av investeringsbidrag. Föreningen har efter internt 
möte samt dialog med kommunen kommit fram till att de är redo att själva 
bekosta två gevär för ca 47 800 kr, medan de har ansökt om bidrag för resten av 
beloppet hos bland annat Skaraborgs Skytteförbund och Gullspångs kommun. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Då ärendet berör en idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet i 
Gullspångs kommun kan beslutet komma att ha en inverkan på tillgängligheten till 
idrotts- och fritidsaktiviteter för unga i kommunen. En investering i nya luftgevär 
till föreningen innebär att de kan fortsätta erbjuda samma kvalitet på 
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verksamheten som tidigare, utan att träningar riskerar att ta längre tid på grund av 
lång väntan eller att färre skyttar kan följa med på tävlingar. 

Jämställdhetsanalys 

Då ärendet berör en idrottsförening som främjar jämställdhet mellan män och 
kvinnor kan beslutet komma att ha en inverkan på tillgängligheten till idrotts- och 
fritidsaktiviteter i kommunen.  

Sammanfattande bedömning 
Investeringen bidrar till att föreningen kan fortsätta tillgängliggöra 
luftgevärsskyttet för både unga och äldre, utan att behöva oroa sig över att 
gevären riskerar att gå sönder. Investeringen bidrar också till att föreningen slipper 
betala kostnaderna för att lämna in gevären på service när de går sönder.  

 

Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag (KF 2019-02-04, § 9) prioriteras föreningar 
som ej tidigare sökt investeringsbidrag vid en situation då flertalet föreningar 
ansöker om investeringsbidrag samtidigt som budgeten är begränsad. Föreningen 
har tidigare fått investeringsbidrag, varav senast 2017-01-19 ett bidrag på 99 000 
kr för ett nytt elektroniskt markeringssystem.  

 

Det återstår medel inom kontot för föreningsbidrag och förutom Gullspångs 
Skytteförenings ansökan om investeringsbidrag så kommer ingen mer ansökan om 
investeringsbidrag att handläggas i år. Den högsta bidragssumma en förening kan 
få i investeringsbidrag under innevarande år är antingen 30% av den totala 
investeringskostnaden eller maximalt 50 000 kr. Med en beräknad 
investeringskostnad på 191 000 kr för föreningen så blir den maximala summan att 
utbetala från kommunen till föreningen 50 000 kr.  

Förvaltningen gör bedömningen att utifrån gällande riktlinjer för 
investeringsbidrag (KF 2019-02-04, § 9) är förenings bidragsansökan fullständig och 
korrekt.    

Beslutsunderlag 
KSAU § 182/2019 

-Ansökan om investeringsbidrag 2020 från Gullspångs skytteförening 

-Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs skytteförening för inköp av nya 
luftgevär 

-Riktlinjer för investeringsbidrag GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av 
kommunfullmäktige2019-02-04, § 9 Dnr: KS 2018/686 

-Protokollsutdrag 2019-10-30 § 249 beslut om fler investeringsbidrag kan betalas 
ut 2019 Dnr 2019-00405 805 
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-Kommunstyrelsen 2017-01-19 (2017-01-19 KS §8) Dnr: KS 2016/649 

  

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs skytteförening 
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§ 300 Dnr 2019-00472 106 

Medborgarlöfte 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med polisen anta medborgarlöfte 2020 
med särskilt fokus få ungdomar i riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa och 
påverkade förare i trafiken. 

 

Behandling på sammanträdet 
Gunnar Åreng, kommunpolis, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Medborgarlöfte är en utveckling av samverkansöverenskommelsen mellan polis 
och kommun. Medborgarlöfte handlar om åtgärder som ska hantera lokala 
problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. 

 

Förslaget har tagits fram i samarbete mellan polisen och verksamheterna i 
Gullspångs kommun. Förslaget innebär att Polismyndigheten och Gullspångs 
kommun kommer att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på arbetet med 
att försöka hitta ungdomar i riskzon och påverkade förare. Utifrån detta planeras 
ett antal aktiviteter. 

 

Medborgarlöftena är de samma som 2019. De har fungerat väl och bedömningen 
är att man bör hålla fast vid dem under ytterligare ett år. 

 

Medborgarlöftena följs upp två gånger under 2020 och kan följas via hemsidorna. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 186/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-30, medborgarlöfte 2019, skriven av Elisabeth Olsson 

Beslutet ska skickas till 
Gunnar Åreng 
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§ 301 Dnr 2019-00520 252 

Återköp av fastighet Otterbäcken 22:10  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att återköpa fastigheten Otterbäcken 22:10 till ett 
belopp av 47 250 kr. Pengarna tas ur kommunstyrelsens investeringsram 2019.  

Behandling på sammanträdet 
Björn Jonsson, samhällsutvecklare, informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Fastigheten Otterbäcken 22:10 försåldes till TNG Bruk. Kommunen har fått ett 
erbjudande av konkursförvaltaren att återköpa fastigheten. 

 

Konkursförvaltaren önskar svar senast 2020-01-17 därför kan inte ärendet 
behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därför har ett ordförandebeslut 
fattats.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut gällande återköp av fastigheten Otterbäcken 22:10 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 19(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 302 Dnr 2019-00477 326 

Taxor för kostverksamheten 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande taxor 2020 enligt nedan: 

 

Lunch Amnegårdens matsal-/ Mogården 75: -  var tionde ska var gratis för 
ålderspensionärer samt för de som omfattas av LSS med sjukersättning 

Pedagogiska luncher skola            330: -/månad 

Pedagogiska luncher ÄO            330: -/månad 

Pedagogiska luncher vid enstaka gånger                  40: - 

Lunch på skolorna              65: - 

Lunch matlåda                                                              65: - 

                                           

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

Bakgrund 
Utifrån kostverksamhetens budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att 
verksamheten ska bära sina kostnader.  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 185/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-04, taxor kostverksamheten 2020, skriven av Tomas 
Karlsson, Elisabeth Olsson 

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

Taxa enligt livsmedelslagen 20016:804 och förordning 2006:1166 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde. Ärendet 
återkommer på kommunstyrelsens sammanträde 15 januari. 

 

 

   

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

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

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

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

 

Utifrån ändringarna i svensk lagstiftning kommer kommunerna troligen att behöva 
revidera paragraferna i taxan igen under senare delen av 2020.  

 

Beslutsunderlag 
KSUA 190/2019 

MBN § 124/2019 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 21(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

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

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 22(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 304 Dnr 2019-00317 812 

Motion riva ner bygga upp 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att härmed anse motionen besvarad.  

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

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har lämnat in en motion ”Riva ner bygga upp”. Motionen avser 
trädäcket på Göta Holme.  

I motionen yrkas följande: 

Att trädäcket restaureras och byggs upp i dressinparken. 

Att den nämnd som ansvarar för barn och ungdom tar en aktiv del när det gäller 
utveckling av lekplatser i kommunen. 

 

Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen. Tekniska nämnden menar att 
borttransporten av trädäcket skedde genom en missuppfattning. Trädäcket finns 
förvarat hos verksamhet teknik och kan repareras. Verksamhet planerar att 
placera ut däcket vid dressinparken. 

Linbanan kunde till skillnad från gungställningen stå kvar då det inte innebar några 
större åtgärder med marken. Den inbjuder heller inte till lek på marken på samma 
sätt. 

Avspärrningsstaketet kostade 6 000 kr/månad. 

Vi har våra verksamheter organiserade utifrån olika kompetensområden och 
lekplatser ligger under verksamhet teknik utifrån deras kompetens inom 
konstruktion och säkerhet. För alla våra verksamheter gäller att samråd ska ske 
över verksamhetsgränser när ytterligare kompetens behövs. I det aktuella 
exemplet kan samråd behövas med barn och utbildning kring barns behov och 
beteende, folkhälsoplanerare kring fysisk aktivitet, samhällsplanerare kring 
demografi osv. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 23(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Barn-kultur och utbildningsnämnden har exempelvis varit delaktiga i utformningen 
av skolornas utemiljöer och då involverat både elever, lärare och annan personal. 

 

Bedömning 

Yttrandet från Tekniska nämnden går i linje med motionen, ger förklaringar till 
misstaget och har en plan för trädäcket som går i linje med motionens yrkande. 

Rutiner för samråd gällande lekparker är en fråga inom Tekniska nämndens 
ansvarsområde och ska därför hanteras där. Övergripande för alla verksamheter är 
att samverkan alltid ska ske när en fråga berör flera verksamheter och behov finns 
av samråd. 

Förvaltningen tackar för att frågan lyfts och föreslår att motionen härmed anses 
besvarad. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 188/2019 

Tjänsteskrivelse svar på motion "Riva ner och bygga upp", 2019-11-14, skriven av 
Elisabeth Olsson  

Tekniska nämnden § 189/2019 

Motion "Riva ner och bygga upp" inlämnad av Eric Mellberg (M)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 24(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 305 Dnr 2019-00505 046 

Utdelning ur Yngve Hedins fond 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av 15 453 kr ur Yngve Hedins fond enligt 
vård- och omsorgsnämndens förslag.  

     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-12-09 § 263. 

 

Kommunen förvaltar ett flertal stiftelse och fonder vars avkastning årligen delas ut. 

Vård- och omsorgsverksamheten har tagit fram ett förslag på utdelning för 2019 
för Yngve Hedins fond.  

Beslutsunderlag 
VON § 263/2019 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 25(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 306 Dnr 2019-00421 700 

Ej verkställda beslut 2019 rapporter till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna redovisningen av ej verkställda beslut 
kvartal 2 och kvartal 3 för år 2019 och överlämnar redovisningen till 
kommunfullmäktige. 

 

 

     

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. 
Redovisning har delvis skett för kvartal 2 men då IVO meddelade förlängd 
rapporteringstid, mitt under perioden, och att både kvartal 2 och 3 skulle redovisas 
samtidigt, kommer nu en kompletterande redovisning. För kvartal, 2019, 
rapporterar vård- och omsorgsverksamheten: 

 

Tre ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt LSS, på grund av att lämplig 
person för uppdraget inte finns. 

 

Fyra ej verkställt beslut gällande kontaktperson enligt SoL på grund av att lämplig 
person för uppdraget inte finns. 

 

Beslutsunderlag 
VON § 2201/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 26(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 307 Dnr 51233  

Information från Skaraborgs Kommunalförbund, 
förbundsdirektionen, protokoll 2019-11-08 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen informeras om Skaraborgs Kommunalförbund protokoll 2019-
11-08 förbundsdirektionen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 27(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 308 Dnr 2019-00508 043 

Information om ramar för budget 2020 samt medlemsavgift 
2020 till Skaraborgs kommunalförbund  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Skaraborgs kommunalförbund, 
förbundsdirektionen, § 82 gällande ramar för budget 2020 samt medlemsavgift 
2020 till Skaraborgs kommunalförbund.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 28(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 309 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

Behandling på sammanträdet 
     

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

    

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 29(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 310 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

 

a) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-12 

b) Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 211 inventering av 
vattenskyddsområdet i Mariestad. Töreboda och Gullspång som kan upphävas 

c) Protokoll från samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS i 
Gullspångs kommun 2019-10-31 

d) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-11-19 

e) Saneringsanmälan om efterbehandling av förorenad mark Gullspång 
Björnemossen 3:44 

f) Ny kartläggning samordnad varudistribution i Västra Götalands kommuner 

g) Tekniska nämnden protokoll 2019-11-19 

h) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2019-11-25 

i) Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer att ändra namn till Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR)  

j) Protokoll från samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS 
2019-11-28 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 30(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 311 Dnr 2019-00498 042 

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om Räddningstjänsten Östra 
Skaraborgs delårsrapport 2019 och överlämnar densamma till 
kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har överlämnat delårsrapport 2019. 

 

Kommunstyrelsen delges delårsrapport 2019 Räddningstjänsten Östra Skaraborg.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 31(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 312 Dnr 2019-00480 530 

Delgivning - Skrivelse från intressegruppen Hela Sveriges Järnväg 
gällande planerna på en höghastighetsjärnväg mellan Sveriges 
tre större städer Stockholm, Göteborg och Malmö 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges skrivelse från intressegruppen Hela Sveriges Järnväg 
gällande planerna på en höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre större städer 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 32(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 313 Dnr 2019-00369 840 

Delgivning -  Synpunkter på program Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges inlämnade synpunkter på program Skaraborgs 
turistslingor.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 33(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 314 Dnr 2018-00128 042 

Delgivning - Komplettering till ärendet gällande omprioriteringar 
i investeringsbudget tekniska nämnden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna komplettering till ärendet gällande 
omprioriteringar i investeringsbudget tekniska nämnden 2019.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-20 § 274 att förklara sig informerade om 
omprioriteringar i investeringsbudget för tekniska nämnden Gullspångs kommun 
2019. 

Kommunstyrelsen beslutade att ärendet ska kompletteras med förklaring till 
fastighetsavdelningens underskott och att ventilationsarbetet vid 
kommunledningskontoret i Hova tas med.  

 

Därefter har Michael Nordin, teknisk chef, lämnat in en komplettering till ärendet.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-12-11 

 

Sid 34(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 315 Dnr 2019-00223 253 

Förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik gällande rivning 
av kommunal förrådsbyggnad i Skagersvik 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2019-11-19 Tn § 212 gällande 
förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik gällande rivning av kommunal 
förrådsbyggnad i Skagersvik.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


