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Kommunstyrelsen

§4

Förfrågan om förvärv av fastighet Hova 3:23

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/173

Föredragande: Niklas Fallgren
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till förvärv av fastighet
Hova 3:23 för trehundra femtiotusen (350 000) kronor.

Bakgrund
Fastighetsägare av fastighet Hova 3:23 har via ombud inkommit med förfrågan om kommunen är av
intresse att förvärva nämnd fastighet till ett pris av 400,000 (fyrahundra tusen) kronor. Efter
förhandling med fastighetsägare är överenskommen köpeskilling trehundra femtiotusen (350 000)
kronor.
Fastigheten har tidigare innefattats av bostad men som brann ner under 2016, idag är fastigheten
obebyggd mark för bostads- och handelsändamål. Fastighetens omgivning utgörs huvudsakligen av
centrumbebyggelse med lokaler, bostäder, torg samt kommunhuset. Fastigheten är centralt
lokalisering i Hova med service i närområdet.

Fastigheten har en bra strategisk placering i Hova med möjligheter att förvalta gällande detaljplan
eller med en detaljplaneändring möjliggöra för andra ändamål som kan vara gynnsamt för
kommunens framtida intresse.

Om inte kommunen köper fastigheten avser fastighetsägaren att hyra ut fastigheten under
kommande Hova Riddarvecka samt eventuellt efterkommande år.

Bilagor
- Fastighetsinformation Hova 3.23.docx
- Tjänsteskrivelse, förfrågan om förvärv av fastighet Hova 3.23, skriven av Niklas Fallgren.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §52).doc
- Köpekontrakt Hova 3.23.docx
- Fastighetsutdrag Hova 3.23.pdf
- Tjänsteskrivelse förvärv av fastigheten Hova 3.23.docx
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§5

Handlingsplan för uppstart av Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion i Gullspångs kommun

Kallelse
2018-05-23

KS 2016/440

Föredragande: Maria Andersson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande handlingsplan för
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion och starta verksamheten hösten 2018 samt bedrivas
lämplig lokal. Verksamheten ska bedrivas inom befintlig budgetram.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-26 § 103.
Gullspångs kommun startar Introduktionsprogrammet Språkintroduktion hösten 2018. Syftet med att
organisera denna gymnasieutbildning är att ge elever i Gullspång möjligheten att läsa
Språkintroduktion på plats i sin egen kommun, samt att skapa en organisation som kan stödja elever
under sin utbildning på ett bra sätt.
Inför uppstart av Introduktionsprogrammet Språkintroduktion ska det upprättas en handlingsplan
där verksamheten beskrivs utifrån följande punkter:
Syfte och innehåll
Organisation mottagande
Pedagogisk idé och arbetssätt, inklusive kartläggning
Struktur, ansvar, plats, kontaktpersoner
Utbildningens längd, och undervisningstimmar per vecka
Introduktionsprogrammet kommer att starta hösten 2018 med år 1, vilket betyder att elever har
möjlighet att påbörja år 1 i Gullspång. En utvärdering av verksamheten kommer att göras efter första
året, eftersom vi i nuläget inte vet vilken omfattning verksamheten kommer att ha.
Antalet elever som är möjliga är mellan 15 och 20 st inför hösten 2018.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden april 2018 (2018-04-26 BUK §103).doc
- TU Plan Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 180406 (002).docx
- Plan Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 180427.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §110).doc
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§6

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/280

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har antagit delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-06-03 § 371.
Delegationsordningen behöver revideras med anledning av ny kommunallag (2017:725) som trädde i
kraft den 1 januari 2018 samt ny dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

Några smärre ändringar har också gjorts bland annat under fastighetsärenden har titeln ändrats till
plan- och markansvarig.

De ändringar som har gjorts är rödmarkerade och det som ska tas bort är understruket.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.docx
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen med föreslagna ändringar.docx
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen .docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §116).doc
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§8

Kommunfullmäktiges beställningar 2019

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/362

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kommunfullmäktiges beställningar
2019 enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunfullmäktiges beställningar 2018 har antagits av kommunfullmäktige 2017-06-21 § 84.
Förslaget är att kommunfullmäktiges beställningar för år 2019 är desamma som för år 2018.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §29).doc
- Kommunfullmäktige beställningar 2019.pdf
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§9

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2019

Kallelse
2018-05-23

KS 2017/603

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats, 22,49 kronor för år
2019.

Bakgrund
Gullspångs kommunala uppdebitering 2018 uppgår till 22,49 kronor. Utdebiteringen föreslås vara
oförändrad år 2019.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §30).doc

12/30

Kallelse
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Kommunstyrelsen

§ 10

Finansiella mål budgetåret 2019

KS 2018/359

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande finansiella mål:
1. Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.
2. Årets resultat skall vara 1.9 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.
4. Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.
5. Soliditeten ska årligen förbättras.
6. Amorteringstakten är 2 miljoner.

Bakgrund
Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag till finansiella mål för budgetåret
2019.

Bilagor
- Finansiella mål 2019.docx
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §31).doc
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§ 11

Driftbudget 2019

Kallelse
2018-05-23

KS 2017/603

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till driftbudget
2019.

Bakgrund
Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat ett förslag till driftbudget för år 2019.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §32).doc
- Budget och verksamhet 2019, bilaga.pdf
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§ 12

Budgetplan 2020-2021

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/360

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa preliminära budgetramar för åren 20202021 enligt bilaga.

Bakgrund
Ett förslag till budgetplan för 2020-2021 finns framtaget.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §33).doc
- Budgetplan 2020-2021, bilaga.pdf
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§ 13

Investeringsbudget 2019

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/128

Bakgrund
Förslag till investeringsram för år 2019 finns framtaget (15,0 mnkr).
Övriga redovisade objekt får beslutas av kommunfullmäktige separat.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §34).doc
- Investeringsbudget 2019, bilaga.pdf
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§ 14

Investeringsplan 2020-2023

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/361

Bakgrund
Ett förslag till investeringsplan 2020-2023 finns framtaget (15 mnkr).

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §35).doc
- Investeringsplan 2020-2023, bilaga.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 15

Justering av avgifterna i VA- taxan i Gullspång för år 2019
dnr 2018/ 00143

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/329

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar brukningsavgifterna
(§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +3 procent fr. o m 2019-01-01.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2018-04-17 § 81.
De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet
finansieras till 100 % av taxans avgifter. Inför år 2018 tilldelades 9 000 tkr i investeringsmedel för
reinvesteringar på VA-anläggningar, detta för att uppnå en förnyelsetakt i enlighet med det som
föreslås i VA-planen. Investeringarna ger upphov till 200 tkr i avskrivningar/år och 150 tkr i
räntekostnader/år. De ökade kapitalkostnaderna om totalt 350 tkr motsvarar ca 3 % av dagens
omsättning. För att verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som
investeringsvolymerna genererar krävs alltså en intäktsökning för verksamheten motsvarande ca 3 %
per år. I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga anläggningar och
driftskostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör bedömningen att de sänkta
driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i arbetssätt finansierar generella
kostnadsökningar varför ingen ytterligare intäktsökning krävs. Med bakgrund av detta föreslår
verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +3 %.

Bilagor
- Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2019 dnr 2018- 00143.pdf
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §36).doc
- Taxa vatten och avlopp 2019, bilaga.pdf
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§ 16

Delegationsbeslut

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

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.

Bilagor
- Delegationsbeslut utbetalning av föreningsbidrag 2, 2018.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen maj månad.doc

19/30

Kommunstyrelsen

§ 17

Delgivningar

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Lönenämndens protokoll 2018-04-06
b) Brev från Olshammars Utvecklingsförening med begäran om att hjälp att få full mobiltäckning i
Tivedenområdet
c) Folkuniversitets verksamhetsberättelse 2017
d) Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen 2018-04-27 § 32
fortsatt samverkan med Västra Götalands Bildningsförbund
e) Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen FAS 2018-04-19
f) Nationella minoriteter och minoritetsspråk, minoritetspolitikens utveckling 2017
g) Protokoll 2018-04-26 från Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionen
h) Minnesanteckningar 2018-04-24 från kommundialog mellan Gullspångs kommun och presidiet för
östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilagor
- Lönenämnden protokoll 2018-04-06.pdf
- Brev till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med begäran om att få full mobiltäckning i
Tivedenområdet.doc
- Folkuniversitetets verksamhetsberättelse 2017.pdf
- Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 april 2018 Fortsatt samverkan med Västra Götalands Bildningsförbund.pdf
- Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp inom kommunstyrelsen FAS 2018-0419.pdf
- Nationella minoriteter och minoritetsspråk, minoritetspolitikens utveckling 2017.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionens protokoll av 2018-04-26.pdf
- Presentation Gullspångs kommun.pdf
- Rapport - Omställningen - summering och lärdomar från 2017.pdf
- 2018-04-24 Gullspång Mötesanteckningar kommundialog mellan Gullspångs kommun och presidiet
för östra hälso- och sjukvårdsnämnden.pdf
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Kallelse
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Kommunstyrelsen

§ 18

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2018,
prognos 1, tekniska nämnden

KS 2017/330

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-04-17 § 77 uppföljning av
investeringsbudget 2018, prognos 1, tekniska nämnden.

Bilagor
- Prognos 1 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun, rev 2018-0417.pdf
- Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Gullspångs kommun ifrån tekniska dnr 201800006.pdf
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2018-05-23

Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1,
tekniska nämnden

KS 2018/326

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-04-17 § 76 uppföljning av driftbudget
2018, prognos 1.

Bilagor
- Prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget Gullspångs kommun.pdf
- Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Gullspång kommun dnr 2018-00005.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning - Information ramanalys 2019 och
investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden

Kallelse
2018-05-23

KS 2017/603

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-04-17 § 78 information ramanalys 2019
och investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden.

Bilagor
- Tekniska nämndens beslut § 78 information ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2021 för
tekniska nämnden Gullspång.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivning - Fördjupad revisionsgranskning av den interna
kontrollen i lönehanteringsprocessen

KS 2018/336

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Fördjupad revisionsgranskning av den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen.

Bilagor
- Svar på revisionsrapport intern kontroll i lönehanteringsprocessen, lönenämnden 2018-04-06 §
3.pdf
- Fördjupad revisionsgranskning av den interna kontrollen i lönehanteringsprocessen.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning - Prognos april investeringar tekniska nämnden

Kallelse
2018-05-23

KS 2017/330

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges prognos april investeringar tekniska nämnden.

Bilagor
- Inv 2018 Gullspång Prognos 2 April likviditetsprognos.xlsx
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Länsstyrelsen - Inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, dnr
203-15165-2018

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/378

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen, dnr 203-15165-2018

Bilagor
- Länsstyrelsen - Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen,
dnr 203-15165-2018.pdf

26/30

Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Informationsbrev till Västra Götalands
kommuner gällande att Länsstyrelsen tar över vissa av
Polisens djuruppgifter

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/379

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges informationsbrev till Västra Götalands kommuner gällande att
Länsstyrelsen tar över vissa av Polisens djuruppgifter

Bilagor
- Meddelande.htm
- Informationsbrev till Västra Götalands kommuner gällande att Länsstyrelsen tar över vissa av
Polisens djuruppgifter.docx
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla
kyrkplats protokoll 2018-04-16

Kallelse
2018-05-23

KS 2017/177

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2018-04-16.

Bilagor
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2018-04-16.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning - Statsbidrag från skolverket

Kallelse
2018-05-23

KS 2018/8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges om statsbidrag från skolverket.

Bilagor
- 1. Statistik Statsbidrag Skolverket 2017 .pdf
- Statistik Statsbidrag Skolverket 2017 .pdf
- Barn- utbildning och kulturnämnden april 2018 (2018-04-26 BUK §116).doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Boverket statsbidrag för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och
fritidshem

Kallelse
2018-05-23

KS 2014/509

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges statsbidrag från Boverket gällande upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem bidrag har beviljats med 4 438 973 kr för upprustning
av Regnbågsskolan i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Boverket Beslut enligt förordning 2015.552 om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av
utemiljöer vid skolor, .pdf
- Barn- utbildning och kulturnämnden april 2018 (2018-04-26 BUK §105).doc
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