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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 Datum: onsdagen den 8 maj 2019 kl 13:00-15:30 Paragrafer §§ 103-119 

Plats: Nämndrummet, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Anja Nyström     Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Anja  Nyström (S) 
Ann-Christin Erlandsson (S) 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 
Nour Beyed (L) 
Stig Svensson (SD) 
Per-Arne Olofsson (RV), tjänstgörande ers 
Hanna Jansson (FI), tjänstgörande ers 
 

 

Ersättare Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
Kerstin Bäckerbo (M) 
Eric Mellberg (M) 
Lennart Ardemo (SD) 

 

Övriga Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, § 106 
Ulrika Åberg, plan- och markansvarig, § 107 
Niklas Fallgren, plan- och markansvarig,  107 
Elisabeth Olsson, kommunchef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-08 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 4(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Dnr 49166  

Val av justerare 

Beslut 
 Anja Nyström (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 5(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 6(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 7(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Dnr 2019-00223 253 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett avtal 
med Gordons Project AB i Skagersvik om övertagande av kommunens 
förrådsbyggnad på Träbitens område för rivning, sanering samt återställande av 
platsen. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sedan genomföra affären enligt 
avtal. 

 

  

 

Behandling på sammanträde 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, informerar om ärendet. 

 

 

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

Bakgrund 
Förvaltningen har fått en fråga från Gordons Project AB i Skagersvik om att få 
demontera en förrådsbyggnad som kommunen äger på Träbitens område. 
Förrådet har använts mest som sista utpost att förvara skrymmande saker. 
Gata/VA har använt förrådet till att förvara parkbänkar och en mindre mängd 
materiel. 

  

Anledningen till att Gullspångs kommun äger byggnaden är att Bröderna Persson 
vid köpet av fastigheten inte ville befatta sig med denna då de kunde misstänka 
kostnader av saneringskaraktär. 

  

Fastighetsansvarig har på uppdrag undersökt byggnaden på plats och kontrollerat 
innehållet och byggnaden är i kraftigt behov av åtgärder. Gordons har uppvisat en 
offert på kostnaden av rivning och sanering av eternit. Värdet av detta beräknas till 
ca 200 tkr + moms. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 8(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Gordons har utan förpliktelser fått ett bud att: ”Gordons får byggnaden mot att de 
står för samtliga saneringskostnader och att de återställer marken efter rivningen 
inom en avtalad tid.” Något svar har ännu inte inkommit. 

  

  

  

  

 

Underlag för beslut 
KSAU § 58/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-04-04 förfrågan från Gordons Project AB 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Jim Gustavsson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 9(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 Dnr 2016-00009 214 

Detaljplan Gallernäset 1:19 

Beslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ordet "skog" under rubriken natur i plankartan 
tas bort och under allmänna platser hänvisas till skötselplan samt att eventuellt 
ytterligare följdverkningar av detta i texten korrigeras. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en skötselplan för området. 

 

3. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till verksamhet Teknik att genomföra en 
förstudie och ta fram en exploateringskalkyl med detaljplanen som grund. 

 

4. Kommunfullmäktige  ger kommunchefen i uppdrag att kontakta exploatörer och 
intressenter.   

Behandling på sammanträde 
Ulrika Åberg, plan- och markansvarig, och Niklas Fallgren, plan- och markansvarig, 
informerar om ärendet.  

 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) informerar om att ärendet togs bort från 
kommunfullmäktiges dagordning 2019-04-29.  

 

 

Bakgrund 
Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 som omnämnts Södra Otterbäcken har 
varit föremål för detaljplanearbete under en längre tid. Förslag till detaljplan har 
varit utsänt för samråd under vinter 2017/2018 och utställt för granskning under 
november/december 2018. Detaljplanen har nu justerats inför antagande. 

  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 10(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder i södra 
Otterbäcken, samt möjliggöra utveckling av befintlig campingplats. 

Fortsatt arbete föreslås vara att verksamhet teknik genomför en förstudie och tar 
fram en exploateringskalkyl med detaljplanen som grund. Förstudien och kalkylen 
kan sedan ligga till grund för detaljprojektering och detaljerad kostnadsberäkning 
inför eventuellt beslut om genomförande. 

 

Underlag för beslut 
KS § 82/2019  

KSAU § 35/2019 

Antagandehandlingar detaljplan Södra Otterbäcken 

 

Beslutet ska skickas till 
Niklas Fallgren 

Elisabeth Olsson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 11(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Dnr 2019-00225 042 

Budgetuppföljning 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna prognosen mars 2019 för 
kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett 
positivt resultat på ca 1,6 miljoner. 

  

 

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

 

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

Bakgrund 
Verksamheterna följer den ekonomiska utvecklingen månadsvis och årets första 
prognos till nämnder/styrelse görs efter mars månad. En utförligare tertialrapport 
kommer efter april månad. 

  

Sammanfattningsvis går den politiska ledningen minus drygt 350 tkr men då 
innehåller prognosen att antagande att politiken kommer att använda alla medel 
som står till förfogande. 

  

Kommunledningskontoret ser ut att göra ett överskott med cirka 860 tkr. Detta 
beror mycket på vakanta tjänster och anställnings- och inköpsstoppet. Dock kan 
ett underskott i hamnverksamheten göra att prognosen jämnar ut sig lite under 
året. 

  

Även VISA ser ut att gå med ett plusresultat. Överskottet beror på pengar från 
Tillväxtverket och pengar som återbetalats från projektet Ung arena 9.0. 

  

Kosten beräknar ett underskott på grund av ökade livsmedelskostnader med ca 
330 tkr. 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 12(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Åtgärder för att klara budget är en stor återhållsamhet gällande tillsättande av 
tjänster samt koll på intäkter och övriga utgifter. 

  

  

 

Underlag för beslut 
KSAU § 52/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-04-08 prognos mars 2019 

Prognos mars kommunstyrelsen 2019 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 13(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Dnr 2019-00111 041 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och 
slutredovisning av investeringsprojekt 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderat förslag till ombudgeteringar av 
investeringsobjekt från 2018 till 2019 med totalt 10 817 500 kr. 

 

Kommunfullmäktige  beslutar att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av 
investeringsprojekt 2018. 

Reservation 

Björn Thodenius (M) och Victor Albertsson Tidestedt (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Behandling på sammanträde 
Carina Gullberg (S) yrkar att även följande ombudgeteras från 2018 till 2019: 

Lekplatser 1 321 000 kr 

Upprustning asfalt 740 000 kr 

 

Björn Thodenius (M) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.  

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget ändringsyrkande och 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut att 9 456 500 kr ombudgeteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget ändringsyrkande.   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 § 48 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att behandlas i budgetarbetet. 

  



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 14(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2018 till 43 028 tkr, inklusive 
ombudgeteringar från föregående år. Under året har 61 980 tkr bokförts i 
investeringsredovisningen. Överskridandet av investeringsbudgeten beror på att 
köp av Bikupan/Hova förskola inte fanns med i den av kommunfullmäktige 
beslutade investeringsbudgeten 2018 (redovisad investering uppgick till 28 450 
tkr). Av kvarvarande investeringsmedel, exklusive Bikupan/Hova förskola, föreslås 
11 112 tkr ombudgeteras till år 2019.  Av bifogad bilaga framgår även 
slutredovisade investeringsprojekt 2018 från Tekniska nämnden – Gullspång. 

 

 

Underlag för beslut 
KSAU § 57/2019 

Ombudgeteringar 2019-04-15 

KF § 48/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 15(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 110 Dnr 2019-00214 252 

Markförvärv Hova 49:60 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva fastigheten Hova 49:60. 

 

       

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

Bakgrund 
Fastighetsägare av fastighet Hova 49:60 har inkommit med förfrågan om 
kommunen är av intresse att förvärva nämnd fastighet. 

 

 

Fastighetens areal uppgår till 1326 kvadratmeter. Fastigheten har tidigare varit 
bebyggd med en kiosk men är nu en obebyggd grönyta med skylt samt mindre 
parkering. Omgivningen utgörs huvudsakligen av villabebyggelse, frikyrka och 
grönområde. Fastigheten är belägen cirka 700 meter söder om centrala Hova i 
korsning mellan genomfartsgatorna Industrigatan/Älgaråsvägen. 

 

 

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger handelsändamål i 1 plan. Byggrätten 
bedöms utifrån detaljplanen vara cirka 30 x 15 meter eller cirka 450 kvadratmeter. 
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA-nät. 

 

 

Svefa har värderat fastigheten och anger i sitt värdeutlåtande att det bedömda 
marknadsvärdet uppgår till 150 000 kronor. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Underlag för beslut 
 KSAU § 53/2019 

Tjänsteskrivelse  2019-03-222 markförvärv Hova 49:60 

                                 

 

Beslutet ska skickas till 
Niklas Fallgren 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 17(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 111 Dnr 2018-00386 282 

Återremiss- avgifter för kommunens idrottshallar 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna höjs med 50 % från år 2020 och att 
utvärdering görs av uthyrning/beläggning samt att ett boknings-, och nyckelsystem 
införs.  

Behandling på sammanträde 
Carina Gullberg (S) med flera yrkar att avgifterna höjs med 50 % för 2020 och 
utvärdering görs av uthyrning/beläggning samt att ett bokningssystem och 
nyckelsystem införs. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp ändringsyrkande för beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2019-02-25 § 31. 

  

Avgifter för att hyra kommunens idrottshallar har inte höjts på många år. 
Avgifterna måste stå i relation till driftkostnader, samtidigt som kostnader inte får 
avskräcka föreningar och privatpersoner att hyra. Barn-, utbildning och 
kulturverksamheten har behov av att höja avgifterna för att bekosta 
administrationen runt uthyrning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet (Ksau § 9) för en 
komplettering av ärendet gällande ökade intäkter och uthyrningsstatistiken för 
2018 för samtliga hallar. Verksamheten har därefter tagit fram kompletteringen. 

 

 

Underlag för beslut 
KSAU § 54 

BUK § 

Taxa för kommunens idrottshallar 2019 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse avgifter idrottshallar 2019-02-25 

Kompletterande uppgifter höjning av avgifter  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 19(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 Dnr 2019-00220 042 

Årsredovisning 2018 Avfallshantering Östra Skaraborg 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

  

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisning 2018 och att 
för sin del bevilja direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2018 
års förvaltning.  

 

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

Bakgrund 
Årsredovisningen har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Årets 
resultat är negativt och uppgår till -11,6 mnkr som kan jämföras med ett 
budgeterat resultat för 2018 på -16,2 mnkr.   

  

  

Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa 
resultatet inte att återställas enligt kapitel 11 § 13 kommunallagen. Direktionen 
har för avsikt att använda del av det egna kapitalet till att finansiera insamlingen av 
matavfall.     

 

Underlag för beslut 
KSAU § 56/2019 

Årsredovisning 2018 avfallshantering Östra Skaraborg  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 20(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 Dnr 2019-00224 020 

Beslut att utse skolchef inom vuxenutbildningen i Gullspångs 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse verksamhetschef/rektor för VISA till skolchef 
för Vuxenutbildning, SFI och Särskild undervisning för vuxna i Gullspångs kommun 
enligt 2 kap. 8 a § skollagen. Lag (2018:608). 

  

 

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

Bakgrund 
Riksdagen har beslutat att huvudmän måste ha en särskilt utsedd skolchef. Den 
nya bestämmelsen gäller alla skolformer och fritidshem. 

 

 

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer 
för delar av verksamheten. Kravet gäller för både offentliga och fristående 
huvudmän. Detta gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från 
förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet. 

 

 

Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen genom att se till att de föreskrifter 
som finns för utbildningen följs, såsom bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Även andra föreskrifter ska 
följas såsom exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. 

 

 

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till dessa krav ska hen 
försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Ansvaret för att 
utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med gällande 
regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv. 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 21(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Den nya bestämmelsen i skollagen börjar gälla den 1 januari 2019. 

 

 

Den nya formuleringen i 2 kap. 8 a § skollagen lyder: 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse 
att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten 
eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 

 

Underlag för beslut 
KSAU § 59/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-04-08 beslut om skolchef 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschef/rektor/skolchef VISA  

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 22(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 114 Dnr 2019-00101 000 

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. 
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det yttrande som SmåKom avgett 
(DNR Fi2018/02312/K SmåKom) gällande nytt kostnadsutjämningssystem ”Lite 
mer lika, SOU 2018:74”. 

  

 

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

Bakgrund 
Det kommunala utjämningssystemet består av inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. 
Håkan Sörman har haft regeringens uppdrag att utreda och uppdatera 
kostnadsutjämningen och har lämnat förslaget i ”Lite mer lika, SOU 2018:74”. 
Förändringen föreslås genomföras år 2020. 

  

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
att alla kommuner ska kunna tillhandahålla likvärdig service. Utjämningen grundar 
sig i skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur. Systemet 
består av mer än hundra variabler och många beräkningar är komplexa. 

  

Systemet innebär en kostnadsfördelning från kommuner med i genomsnitt stark 
socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag 
socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Den nya utredningen 
förstärker den profilen. 

  

SmåKom har tagit fram ett yttrande över utredningen som sammanfattningsvis 
innebär: 

- Förslaget om en ny verksamhetsorienterad modellstruktur med nio delmodeller 
är i stort sett positivt (p 5.3). 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 

 

Sid 23(28) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- Lönekostnader, som föreslås kvarstå som faktor men inkluderas i de olika 
delmodellerna, anser vi dock helt bör tas bort som ett utjämningsinstrument. 

- En ny metod för skillnader i förskola och fritidshem som inkluderar nya faktorer 
gällande socioekonomi, gleshet och minskning av antal barn välkomnas (p 7.2). - 
Förskoleklass och grundskola (p 7.3) tillstyrks. 

- Förslaget för gymnasieskolan tillstyrks i huvudsak (p 7.4). 

- Den föreslagna nya delmodellen för kommunal vuxenutbildning tillstyrks (p 7.5). 

- Den föreslagna nya delmodellen för IFO tillstyrks, med undantag för variabeln 
”flerfamiljshus” (p. 7.6). 

- Förslagen om äldreomsorg tillstyrks (p.7.7) 

- Förslagen till modellerna ”Infrastruktur och skydd” samt ”Kollektivtrafik” 
tillstyrks. 

- Verksamhetsövergripande kostnader (nytt förlag) tillstyrks (p 7.9). 

- Det är viktigt att förslaget om införandebidrag genomförs. 

  

Förslaget till yttrande från SmåKom har de små kommunernas perspektiv och 
förmedlar synpunkter som passar Gullspångs förhållanden. Det föreslås att 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom SmåKoms yttrande. 

  

  

 

Underlag för beslut 
KSAU § 60/2019 

Tjänsteskrivelse kostnadsutjämningssystemet 2019-04-10 

SmåKom yttrande över kostnadsujämningssystemet 2019-03-21 

Remiss från Finansdepartementet SOU 2018:74 2019-02-08 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

Behandling på sammanträde 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.                 

  

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. 

 

 

Underlag för beslut 
Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen april månad 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 116 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Protokoll 2019-03-29 från Skaraborgs Kommunalförbund 

a) Protokoll från samverkansgrupp för kommunstyrelsen 2019-02-28 

b) Protokoll från samverkansgrupp för kommunstyrelsen 2019-03-28 

c) Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-09 

d) Anteckningar från sammanträdet med MTG-styrgrupp 2019-03-26 

e) Protokoll tekniska nämnden 2019-04-16 

f) Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2019-04-04 

g) Protokoll Räddningstjänsten direktionen 2019-04-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 117 Dnr 2019-00249 040 

Delgivning - Beslut om återbetalning av eget kapital från 
Tolkförmedling Väst 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Tolkförmedling § 363 lägsta nivå och återbetalning av 
eget kapital.  

Underlag för beslut 
Tolkförmedling Väst 363 §/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 Dnr 2018-00128 042 

Delgivning - Investeringsbehov barn-, utbildning och 
kulturnämnden § 29 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges barn-, utbildning- och kulturnämnden § 29 gällande 
investeringsbehov.  

Underlag för beslut 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden § 29/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 2019-05-08 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 119 Dnr 2017-00177 872 

Delgivning - Protokoll 2019-04-03 Insamlingsstiftelsen Södra 
Råda gamla kyrkplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2019-04-03 Insamlingsstiftelsen Södra Råda 
gamla kyrkplats 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

 

 


