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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2019-01-01-
2020-12-31 

KS 2018/464 

 Föredragande: Mikael Fransson  

   

§ 5 Utökad borgen för Skagerns Energi AB KS 2017/187 

 Föredragande: Magnus Persson  

   

§ 6 Medarbetarpolicy KS 2018/242 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 7 Tolkning rätt till arvode KS 2017/886 

   

§ 8 Arvodesreglemente KS 2017/685 

   

§ 9 Instruktion för kommunchefen i Gullspångs kommun KS 2018/402 

   

§ 10 Revisionsrapport över årsredovisning 2017, granskning av 
bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 

KS 2018/397 

   

§ 11 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars 
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende 
derivat 

KS 2018/126 

   

§ 12 Information -  Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet 
Östra Skaraborg 

KS 2018/514 
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§ 13 Information om lägesbild med anledning av värme och torka KS 2018/524 

 Föredragande: Elin Asp 15:00  

   

§ 14 Slutlig avstämning kommunal ledningsplats KS 2016/185 

 Föredragande: Per Ahlström   

   

§ 15 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 16 Delgivningar  KS 2018/1 

   

§ 17 Delgivning - Prognos 2 ekonomisk uppföljning och uppföljning av 
nämndens mål dnr 2018.MBN12 

KS 2018/290 

   

§ 18 Delgivning-  Bygglov för ändrad användning av affärshus till HVB-
hem gällande fastigheten Otterbäcken 8:54 

KS 2018/473 

   

§ 19 Delgivning - Vänerhamn AB årsredovisning 2017 och protokoll 
från årsstämma  

KS 2018/307 

   

§ 20 Delgivning - Gullspång Hova 4:45 - ansökan om förhandsbesked 
tillbyggnad av ladugård, lagerlokal och kontor, dnr 
2018.MBN1254 

KS 2018/477 

   

§ 21 Delgivning - Rapport från Hova utvecklingsbolag  KS 2018/17 

   

§ 22 Delgivning - Rapport om myndigheters och kommuners 
genomförande av åtgärdsprogram 2016-2021 

KS 2018/481 

   

§ 23 Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2018 prognos 2,  
tekniska nämnden, dnr 2018/0006 

KS 2017/330 

   

§ 24 Delgivning- Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, dnr 
2018/0005 

KS 2018/326 

   

§ 25 Delgivning- Torp och tull i tidigmoderna Hova, rapporter från KS 2018/523 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 229
  

Val av justerare   

 Beslut 
 Björn Thodenius (M) och Per-Arne Brandberg (S) justerar protokollet 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 230
  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 231
  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 232
  

Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg 2019-01-01-
2020-12-31 

KS 2018/464  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun tecknar ett nytt Samverkansavtal 
för vuxenutbildning i Skaraborg, ryms inom befintlig budgetram. 
  
  
  
 

  

 Behandling på sammanträdet 
 
Mikael Fransson, verksamhetschef VISA informerar om ärendet.  
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 
Det finns starka skäl för att fortsätta arbetet med samverkansmodell inom 
kommunalförbundet Skaraborg. Det finns vinster utifrån individ- och ett 
branschperspektiv när det gäller utbildnings- och kompetensbehov. Arbetslivet 
begränsas inte av kommungränser och utifrån branschers behov av kompetens är det 
viktigt att vissa utbildningar beslutas om utifrån ett Skarborgsperspektiv. Genom att 
dela upp stadsbidraget i en gemensam skaraborgsk del och en kommunal del 
tillgodoses både regionala och lokalt kommunala behov. En gemensam finansiering 
säkerställer att alla invånare i Skaraborg har möjlighet att ansöka på lika villkor till ett 
brett utbud av yrkesutbildningar oavsett hur mycket medel den enskilda kommunen har 
medel för att kunna bevilja enskilda individer en yrkesutbildning på gymnasial nivå. 
Målsättning är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig och 
marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda till att de kommunala 
resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat 
genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser och av 
intresserade studerande. En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, 
näringslivet och offentlig verksamhet. 
  

  

 Bilagor 
- Samverkansavtal för vuxenutbildningen 2019-2020.doc 
- Bilaga 1 ekonomiska villkor och förutsättningar.doc 
- Bilaga 2 kvalitet.doc 
- Samverkan avtal Vuxenutbildning 201806-14.docx 
- Tjänsteskrivelse, Skaraborgs kommunalförbund förslag till beslut om hållbar modell 
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för samverkan avseende vuxenutbildningen i Skaraborg.docx 
- Protokollsutdrag § 7 Skaraborgs kommunalförbund förslag till beslut om hållbar 
modell för samverkan avseende vuxenutbildningen i Skaraborg (Yrkesbyrån.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §135).doc 
 

  

 Kopia till 
Skaraborgs Kommunalförbund 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 233
  

Utökad borgen för Skagerns Energi AB KS 2017/187  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras 
med Skagerns Energi budget för 2018. 
  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000:-, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

  

 Behandling på sammanträdet 
 
 
Magnus Persson, VD Skagerns Energi, informerar om ärendet.  
 
 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget men med följande 
ändring i beslutet: 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns Energi 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000:-, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 

  

 Bakgrund 
Skagerns  Energi AB har tidigare beslut om 25 000 000:- i borgensram detta i samband 
med fiberutbyggnad i tätorterna för enskilda hushåll. 
  
Ekonomin på fibernätsverksamheten behöver stärkas ytterligare med fler abonnenter. 
Genom  erbjudande om anslutning av företag och flerfamiljshus kan detta uppnås. 
  
Amnegårdens panncentral behöver ytterligare medel för säkra en stabil drift. Pumpar 
och nytt tryckhållningskärl för kulvertnätet behövs för att uppnå detta. 
  
För att möjliggöra anslutning av företag och flerfamiljshus samt driftssäkra 
Amnegårdens panncentral behöver ytterligare medel tillföras. Med ett utrymme i 
borgensram om 5 000 000:-kr kan detta genomföras. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen gällande borgensram 2018 till Skagerns Energi 
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AB.doc 
- Skagerns Energi AB 2018-04-25 § 174 beslut om ökad borgensram.pdf 
- Tjänsteskrivelse till Skagerns Energi AB styrelse gällande borgensram 2018 till 
Skagerns Energi.doc 
- Kommunfullmäktige 2017-04-26 (2017-04-26 KF §54).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §138).doc 
- Komplettering ökad borgensram till Skagerns Energi AB, skriven av Magnus 
Persson.doc 
 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 234
  

Medarbetarpolicy KS 2018/242  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige    
                           
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget om medarbetarpolicy antas. 
 

  

 Behandling på sammanträdet 
 
 
Arvo Niiholm, personal- och lönechef, informerar om ärendet. 
 
Sarah Johansson (FI) yrkar att på sidan 2  ändras rubriken till ”Gullspångs kommuns 
invånare” och andra meningen ändras Gullspångsbornas  till ”invånarna”.   
  
  
 Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker förslaget. 
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp personalutskottets förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter redaktionella ändringar. 
 

  

 Bakgrund 
Personalchefen fick i uppdrag vid föregående personalutskott att förtydliga den 
framtagna medarbetarpolicyn. Dels att fokus skall vara tydligare när det gäller vilka 
verksamheten är till för, dvs. Gullspångsborna, dels att samtliga medarbetare skall 
skriva på att de har tagit del av medarbetarpolicyn. 
Medarbetarpolicyn är framtagen med tanke på, att i samband med nyanställning av 
medarbetare, skall den ingå som en viktig del i introduktionen. Kommunens värde- 
grund är en del i introduktionen och finns också omnämnd i medarbetarpolicyn.  
Medarbetarpolicyns syfte är att vara tydlig, enkel och kortfattad. Den uttrycker ett 
tydligt fokus på att verksamheterna är till för Gullspångsborna.  Den överlämnas i 
samband med introduktionen av nya medarbetare och skall skrivas under av den nye 
medarbetaren. Men även tidigare anställda medarbetare skall skriva under 
medarbetarpolicyn. Information om medarbetarpolicyn skall genomföras  på arbets-
platsträffar för samtliga medarbetare. Medarbetarpolicyn vidgar vår värdegrund genom 
att ta med jämställdhet och mångfald, ett hållbart medarbetarengagemang och att varje 
medarbetare verkar för en hållbar miljö. 
  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse medarbetarpolicy 2018 2.docx 
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- Medarbetarpolicy 2018 2.docx 
- Personalutskott (2018-04-04 Pu §13).doc 
- Personalutskott 2018-05-23 (2018-05-23 Pu §18).doc 
 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 235
  

Tolkning rätt till arvode KS 2017/886  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arvodeskommitténs tolkning att arvode inte skall utgå 
för de angivna mötena enligt de inlämnade blanketterna och där ersättning för arvode 
har begärts. Ersättning för de angivna mötena ingår i årsarvodet. 
  
  
 

  

 Behandling på sammanträdet 
 
Arvo Niiholm personal/lönechef informerar om ärendet. 
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats på arvodeskommitténs sammanträde 2018-05-16 § 6. 
  
Tolkning rätt till arvode finns med som en punkt på dagens sammanträde. 

  

 Bilagor 
- Meddelande till Sven-Erik Roslund och Arvo Niiholm.txt 
- Arvodeskommittén 2018-05-16 (2018-05-16 Ak §6).doc 
- Ansökan om arvodesersättning från Suzanne Michaelsen Gunnarsson.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §139).doc 
 

  

 Kopia till 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 236
  

Arvodesreglemente KS 2017/685  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till arvodesreglemente som 
gäller från 2019, bilaga. 
  
Reservation 
Bo Hagström (C) och Roland Karlsson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

  

 Behandling på sammanträdet 
  
Arvo Niiholm, personal/lönechef, informerar om ärendet. 
  
Bo Hagström (C) yrkar att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ändras till 40 % av 
ordförandearvodet. 
  
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
ändringen att under § 4 tas meningen ”ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte 
överstiga belopp som motsvarar kommunalrådsarvode” bort samt Bo Hagströms (C) 
yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
  
 

  

 Bakgrund 
Förslag till nytt arvodesreglemente har behandlats på arvodeskommitténs sammanträde 
2018-05-16 § 5 och beslutade då enligt nedan:   
Arvodeskommittén beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 
arvodesreglemente och att jämföra med Mariestads kommuns reglemente när det gäller 
vad som ingår i förrättning enligt §§ 9 och 10. Arvodeskommittén beslutar att § 13 
arvoden för sammanträden skall revideras. Ersättning vid förlorad arbetsinkomst § 4 
ses över. Förvaltningen får även uppdrag att revidera reseräkningsblanketten för en 
tydligare rapportering av resor och traktamente.   
  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-06-20 § 140 behandlat arvodeskommitténs 
förslag till arvodesreglemente och föreslagit en del ändringar.   
  

  

 Bilagor 
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- Arvodeskommittén 2018-05-16 (2018-05-16 Ak §5).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §140).doc 
- Arvodesreglemente för förtroendevalda förslag 2019 rev efter ksau § 140 markerade 
med grönt.docx 
- Bilaga till arvodesreglemente belopp 2019 rev efter beslut i ksau § 140.xlsx 
 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 237
  

Instruktion för kommunchefen i Gullspångs kommun KS 2018/402  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna instruktion för kommunchefen i Gullspångs 
kommun. 
  
  
 

  

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

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats på personalutskottet 2018-05-23 § 21 som beslutade att 
uppdragsbeskrivningen skulle omarbetas och tas upp på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts nästa sammanträde. 
  
Från och med den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I 
lagen står det att kommunstyrelsen ska fastställa hur kommunchefen ska leda 
förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommunchefens övriga uppgifter 
genom en instruktion 
Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan förtroendevalda och 
kommunchefen. 
  
Personalutskottet beslutar att uppdragsbeskrivningen omarbetas och tas upp på nästa 
KSAU. 
  

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §141).doc 
- Instruktion för kommunchefen i Gullspångs kommun.docx 
- Personalutskott 2018-05-23 (2018-05-23 Pu §21).doc 
- Instruktion för kommunchefen.pdf 
 

  

 Kopia till 
Elisabeth Olsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 238
  

Revisionsrapport över årsredovisning 2017, granskning av 
bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 

KS 2018/397  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande enligt nedan. 
  
Revisionen bedömer i sin revisionsrapport att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och att den är upprättad i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 
  
De mest väsentliga slutsatserna sammanfattas i tre punkter: 
  
1. Årets resultat är högre föregående år och resultatet har till stor del påverkats positivt 
av det riktade statsbidraget avseende välfärdsmiljonerna. 
Förvaltningens kommentar: Detta stämmer med vår bild. Det har varit en svårighet att 
hantera alla statsbidrag, generella och riktade ur planerings- och redovisningssynpunkt. 
De är jämförelsestörande och det blir därför svårt att mäta kommunens reella resultat 
avseende ekonomi och verksamhetens kvantitet och kvalitet. Gullspångs kommun delar 
denna svårighet med många andra kommuner. Vår bedömning är att bokslutet i 
Gullspång ger en hyggligt rättvisande bild av både ekonomi och verksamhet men är 
svår att jämföra med tidigare år. 
 
 
2. Överskott inom flyktingverksamheten fonderas i så kallade flyktingfonder vilket inte 
är att betrakta som god redovisningssed. Riktlinjer för hanteringen är framtagna. 
Förvaltningens kommentar: Kommunen har en lång tradition av flyktingmottagande 
och det har funnits en stor försiktighet med de statliga bidragen i syfte att inte lasta 
över kostnader till framtiden, att ha en beredskap för upp- och nedgångar i 
mottagandet. Under 2017 togs en fördelningsprincip fram för de medel som gäller de 
kommunplacerade nyanlända (ej ensamkommande). Det gör att merparten av bidragen 
fördelas direkt ut i verksamheterna. Endast en mindre summa ”fonderas” för framtida 
omställning. Mottagandet av ensamkommande ungdomar förändrades drastiskt under 
2017 och verksamheten står nu i ett skede där den kommer att reduceras kraftigt. Nu 
kommer de sparade medlen till användning för att klara omställningen. Detta skulle 
annars ha drabbat ordinarie verksamhet. 
 
 
3. Verksamheterna har sammantaget ett positivt resultat men Vård-och 
omsorgsnämnden redovisar åter en stor negativ budgetavvikelse. Krav måste ställas att 
samtliga verksamheter ska klara sin budget. 
Förvaltningens kommentar: Ett stort genomgripande arbete har gjorts inom hela Vård 
och omsorg. Det har pågått under stora delar av 2017 efter krav från kommunstyrelsen 
och fortsätter även 2018. Man lyckades 2017 sänka ett prognosticerat underskott på -9 
mnkr till -2,3 mnkr. Detta krävde ett stort engagemang från samtliga medarbetare och 
chefer. Kontroll på ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna leverera en bra 
välfärd och trygghet åt de boende i kommunen och kommunstyrelsen följer 
utvecklingen vid tre fasta tillfällen per år. Vid behov görs tätare återrapporter. Ett 
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underskott ska följas av förslag på åtgärder. 
 
 
  
Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande i det fortsatta arbetet 
med kommunens ekonomi. 
  
 

  

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

  

 Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna i Gullspångs kommun har granskat kommunens 
årsredovisning för år 2017. I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av KPMG. 
Revisorerna begär kommunstyrelsens yttrande senast den 20 augusti 2018. 
  
  

  

 Bilagor 
- Revisionsrapport över årsredovisning 2017.pdf 
- Yttrande över revisionsrapport gällande årsredovisning 2018.docx 
- Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §145).doc 
 

  

 Kopia till 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 239
  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars 
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende derivat 

KS 2018/126  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
Att Gullspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juli 2009 
(”Borgensförbindelsen”), vari Gullspångs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
ansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Gullspångs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmaktbehållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 
  
Att Gullspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gullspångs 
kommun den 19 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras i det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 
  
Att Gullspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gullspångs 
kommun den 19 oktober 2011, vari Gullspångs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 
  
Att utse kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg och kommunchef Elisabeth 
Olsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut.   
  
 

  

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

  

 Bakgrund 
Gullspångs kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens 
upplånings-och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse och 
Gullspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 30 juli 2009. Eftersom ett 
borgensåtagande enlig lag endast är giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks 
behöver kommunfullmäktige i Gullspångs kommun fatta beslut om att 
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borgensförbindelsen alltjämt gäller samt underteckna en separat bekräftelse av 
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts med tio år. 
 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat separata avtal 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Gullspångs kommun 
undertecknade regressavtalet den 19 oktober 2011 och garantiavtalet den 19 oktober 
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna 
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
 
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet således bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste enbart en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen. 
  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal med 
Kommuninvest.docx 
- Meddelande från Advokatfirman Lindahl gällande felskrivning i beslutet.htm 
- Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 
kommunicera borgensförbindelse.pdf 
- Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §147).doc 
 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 240
  

Information -  Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet 
Östra Skaraborg 

KS 2018/514  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen informeras om Minnesanteckningar  2018-05-14 från 
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg. 
Gullspångs kommun är medlem i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, KÖS.  Rådet 
består av representanter från kommunerna (genom säkerhetssamordnare, informatörer, 
POSOM-samordnare), räddningstjänsten, försvarsmakten, polismyndigheten, 
sjukvården samt div. frivillig organisationer. Rådet sammanträder två gånger på per år, 
sammankallande är Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
  

  

 Bilagor 
- Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2018-05-
14.pdf 
- 180625 Tjänsteskrivelse minnesanteckingar från möte med Krishanteringsrådet Östra 
Skaraborg 2018-05-14.docx 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 241
  

Information om lägesbild med anledning av värme och torka KS 2018/524  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 

  

 Behandling på sammanträdet 
  
Elin Asp, stabschef, och Per Ahlström, säkerhetssamordnare, informerar om ärendet. 
 

  

 Bakgrund 
Per Ahlström, säkerhetssamordnare, har 2018-08-06 sammanställt en 
kommunövergripande lägesbild. Lägesbilden är sammanställd efter insamling av 
information från berörda kommunala verksamheter. Viss information har också 
inhämtas från LRF. Insamlingen av informationen har gjorts mellan 27 juli - 4 augusti. 
  
Kommunövergripande lägesbild med utgångspunkterna: 
  
- vilka är det största konsekvenserna i kommunen på kort och lång sikt 
- åtgärder på kort och lång sikt 
- resursinformation/behov på kort och lång sikt 
- kommunikationsbehov på kort och lång sikt 
- samverkande aktörer 
- sammanfattande bedömning av verksamheter 
  
Sedan ett par veckor tillbaka betraktar länsstyrelsen Västra Götaland situationen som 
en pågående samhällsstörning. En följd av det är att de har tillsatt en särskild stab för 
hantering av läget. Regionala samverkanskonferenser med bl.a. kommuner, landsting, 
myndigheter och intresseorganisationer hålls två gånger per vecka. Varje dag hålls 
också samverkansmöten med räddningstjänsterna för att hantera situationen. 
  
På lokal nivå sker en kommunövergripande samordning mellan berörda verksamheter. 
   
  

  

 Bilagor 
- Information om värme och torka inför kommunstyrelsemöte 15 augusti.docx 
- Kommunövergripande lägesbild.docx 
 

  

 Kopia till 
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Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 242
  

Slutlig avstämning kommunal ledningsplats KS 2016/185  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att titta på lämpliga rum 
för olika beslutsgrupper. 
  

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra de av MSB föreslagit åtgärder för att 
stärka de tekniska möjligheterna att utöva kommunal ledning från kommunhuset i 
Hova. Den totala kostnaden för kommunen beräknas till 1 285 000 kr, tas ur 2019 års 
budget. 
  
 

  

 Behandling på sammanträdet 
  
Per Ahlström, säkerhetssamordnare, informerar om ärendet. 
  
Carina Gullberg (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att titta på lämpliga rum för 
olika beslutsgrupper 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med ändringen att 
beloppet beräknas till 1 285 000 kr. 
 

  

 Bakgrund 
I lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I 
beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en ledningsplats för 
kommunledningen. 
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer kommuner för åtgärder i 
den teknik som bidrar till att öka ledningsförmågan. En väl fungerande ledningsplats 
med en robust teknik för ledning och samverkan är en viktig del i det för att stärka 
kommunens krisberedskap.   
 
 
MSB inventerar, efter ansökning från kommun, tekniska förutsättningar att bedriva 
kommunal ledning. Kommunens planering utgår från att kommunhuset i Hova används 
för kommunal ledning både vid civila kriser och vid höjd beredskap. En inventering har 
därför gjorts av kommunhuset och en rad åtgärdsförslag har lämnats. I bilaga finns alla 
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förslag redovisade. Nedan nämns de viktigaste åtgärdsområdena. 
 
 
Reservkraftsförsörjning (1 435 000 kr). Installation av fast reservkraft för att kunna 
hantera situationer när elförsörjningen är avbruten. Även värmecentralen som försörjer 
fastigheten med värme ansluts till reservkraften. Sådan fast reservkraft finns på 
ledningsplatserna i Mariestad och Töreboda. 
 
 
Lokaler och kommunikation (576 000 kr). Framförallt satsningar på förbättrade 
möjligheter till ledning och informationsdelning genom bättre teknisk utrustning i form 
av projektorer, konferenstelefoni, monitorer men också förstärkt tillträdesskydd. 
 
 
IT (414 000 kr). Automatisk släckutrustning liksom avbrottsfri kraftförsörjning 
installeras i nodrum i källarplan. Datanätverket i fastigheten byts ut. 
 
 
Kostnaderna för åtgärderna uppgår till 2 676 000 kr. 50 % av den totala kostnaden kan 
erhållas i statlig medfinansiering. 1 338 000 kr skulle därför behöva avsättas från 
kommunen. 
 
 
Det är endast i liten utsträckning möjligt att plocka russinen ur kakan, dvs att endast 
genomföra vissa åtgärder. För att medfinansieringen ska vara aktuell ser MSB att de 
flesta åtgärderna måste genomföras, inklusive satsning på fast reservkraft. Själva 
genomförandet av åtgärderna kan dock delas upp över flera år. 
 
 
Föreslagna satsningar stärker inte bara förmågan att leda i kris och vid höjd beredskap. 
Det skulle också innebära lite bättre förutsättningar för vardagligt arbete, framförallt 
med hänsyn till satsningar på sådant som monitorer och bättre konferenstelefoni. Dock 
inga revolutionerande förbättrade förutsättningar ska sägas. 
 
 
Satsningarna skulle också vara värdefull för att ge förutsättningar att arbeta även vid 
strömavbrott som inträffar i vardagssituationer. Det ska dock sägas att det redan idag 
finns möjlighet att koppla in ett mobilt reservkraftverk. Fast reservkraft är en smidigare 
lösning som förkortar avbrottstider, är mer driftsäkert och gör att mobila 
reservkraftverk kan användas till annat än kommunledningskontoret. 
 
 
Om kommunhuset försörjs med fast reservkraft kan man tänka sig att delar av lokalerna 
skulle kunna användas för så kallad trygghetspunkt, dvs en lokal för mat och husrum 
för kommuninvånare, vid en störning i elnätet som drabbar många privatpersoner. 
 
 
Just nu är det också aktuellt att byta ut datanätverket i kommunhuset till en uppskattad 
kostnad av 140 000 kr. Eftersom det är en åtgärd som finns med i MSB:s åtgärdsförslag 
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kan hälften av den kostnaden ersättas av staten om beslut fattas om att genomföra 
merparten av åtgärderna. 
 
 
MSB:s åtgärdsförslag och erbjudande om medfinansiering har en begränsad livslängd, 
2-3 år efter genomförd inventering. Innan den gränsen nås bör ett slutligt beslut tas om 
MSB:s åtgärdsförslag ska förkastas eller genomföras. 
  
  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 180603 förstärkning av kommunhuset i Hova vad gäller kommunal 
ledningsplats.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §77).doc 
- Kommunal ledningsplats förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i 
Gullspångs kommun 2016-07-01.pdf 
 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 243
  

Delegationsbeslut KS 2018/2  

 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 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti månad.doc 
 

  

 Kopia till 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 244
  

Delgivningar  KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Ekonomirapporten maj 2018 
b) Töreboda kommunfullmäktige § 77/2018 kretsloppsavlopp i Töreboda och 
Gullspångs kommuner 
c) Nyhetsbrev 3 juni 2018 från SmåKom 
d) Räddningstjänsten direktionen protokoll 2018-05-31 
e) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-06-12 
f) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-06-12 
g) Anteckningar från sammanträde 2018-05-31 med MTG Skaraborgs styrgrupp 
h) Årsmötes protokoll 2018-05-10 från Skagerns fiskevårdsområdesförening 
i) Sveriges Kommuner och Landsting förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner 
och Landsting 
j) MTG Brå protokoll 2018-05-08 
k) SmåKom Nyhetsbrev 3 juli 2018 
l) Insamlingsstiftelsen Södra Råda protokoll 2018-06-07 
k) Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 2018-05-09 
  

  

 Bilagor 
- Nyhetsbrev 3 juni  2018 från SmåKom.htm 
- Protokoll 18-05-28- Kretsloppsavlopp i Töreboda och Gullspångs kommuner.pdf 
- Årsmöte protokoll Skagerns fiskevårdsområdesförening inkl. bilagor 18-05-10.pdf 
- Ekonomirapporten maj 2018 om kommunernas och landstingens ekonomi.pdf 
- Protokoll Räddningstjänstens Östra Skaraborg direktionens möte 2018-05-31.pdf 
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-06-12.pdf 
- Styrgrupp MTG anteckningar 2018-05-31.pdf 
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-06-12.pdf 
- 09-2018-SIGN-Förbundsavgift 2019.pdf 
- Brå styr protokoll 20180508.pdf 
- 180506 Brå styrgrupp.pptx 
- M  T UPPFÖLJNING ÅTAGANDEPLAN 2018.docx 
- Sammanfattning av beviljade insatser gällande vård och behandling och kriminalitet 
1.docx 
- Sammanställning BRÅ 2017.docx 
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- Tjänsteskrivelse vinr 2017.docx 
- 180222 Enkätformulär - medborgardialog - MTG.docx 
- M  T UPPFÖLJNING ÅTAGANDEPLAN 2018.docx 
- Sommarbrev 3 juli  2018 från SmåKom.htm 
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats  protokoll 18-06-07.pdf 
- Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 2018-05-09.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 245
  

Delgivning - Prognos 2 ekonomisk uppföljning och uppföljning 
av nämndens mål dnr 2018.MBN12 

KS 2018/290  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna Prognos 2 ekonomisk uppföljning och 
uppföljning av nämndens mål dnr 2018.MBN12. 

  

 Bilagor 
- 2018-06-12 MBN §78 Prognos 2.pdf 
- --_ Driftprognos 2 Miljö o Bygg detaljerad.xlsx 
- MBN-2018-12_17 Datum 2018-05-31   --_ Malprognos 2 (Miljo- 
byggnadsnamnd).pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 246
  

Delgivning-  Bygglov för ändrad användning av affärshus till 
HVB-hem gällande fastigheten Otterbäcken 8:54 

KS 2018/473  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information om bygglov för ändrad användning av affärshus 
till HVB-hem gällande fastigheten Otterbäcken 8:54. 

  

 Bilagor 
- Information om  bygglov för ändrad användning av affärshus till HVB-hem gällande 
fastigheten Otterbäcken 8.54.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 247
  

Delgivning - Vänerhamn AB årsredovisning 2017 och protokoll 
från årsstämma  

KS 2018/307  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänerhamn AB årsredovisning 2017 samt protokoll från 
årsstämma 2018-05-17. 

  

 Bilagor 
- Vänerhamn AB förslag till beslut om vinstutdelning i Vänerhamn AB.pdf 
- Vänerhamn AB årsredovisning 2017.pdf 
- Vänerhamn AB protokoll från årsstämma 2018-05-17.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 248
  

Delgivning - Gullspång Hova 4:45 - ansökan om förhandsbesked 
tillbyggnad av ladugård, lagerlokal och kontor, dnr 
2018.MBN1254 

KS 2018/477  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ansökan om förhandsbesked tillbyggnad av ladugård, 
lagerlokal och kontor, Gullspång Hova 4:45, dnr 2018.MBN1254 

  

 Bilagor 
- Gullspång Hova 4.45 - ansökan om förhandsbesked tillbyggnad av ladugård, 
lagerlokal och kontor, dnr 2018.MBN1254.pdf 
- Information till er som berörda grannar.sakägare om beslut från Verksamhet miljö 
och bygg. Dnr.2018.MBN1254.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 249
  

Delgivning - Rapport från Hova utvecklingsbolag  KS 2018/17  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Hova utvecklingsbolag har 2018-01-18 fått följande uppdrag av Gullspångs kommun: 
  
• kartläggning av företagens behov av externa tjänster, i Gullspångs kommun 
• en sammanställning av vad och i vilken omfattning 
• en analys av kartläggningen 
• förslag till hur man skulle kunna ge tillgång till lämpliga tjänster 
  
Därefter har Hova utvecklingsbolag 2018-05-02 lämnat en  ”rapport utredning externa 
tjänster till mindre och små företag i kommunen”. 

  

 Bilagor 
- Rapport utredning externa tjänster till mindre och små företag i kommunen.docx 
- Uppdrag utredning om externa tjänster, reviderat förslag.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §146).doc 
 

  

 Kopia till 
Kommunstyrelsen (delgivning) 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 250
  

Delgivning - Rapport om myndigheters och kommuners 
genomförande av åtgärdsprogram 2016-2021 

KS 2018/481  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: Rapport om myndigheters och kommuners genomförande av 
åtgärdsprogram 2016-2021. 

  

 Bilagor 
- Missiv återrapportering 2017.pdf 
- Sammanställning genomförda åtgärder 2017.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
 

 



 

  

 

Kommunstyrelsen 

Protokoll  

2018-08-15 

 

37/40 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 251
  

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2018 prognos 2,  
tekniska nämnden, dnr 2018/0006 

KS 2017/330  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges uppföljning av investeringsbudget 2018 prognos 2, tekniska 
nämnden. 

  

 Bilagor 
- Prognos 2 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2018.pdf 
- TN-§ 128 uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 2 .pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
 

 



 

  

 

Kommunstyrelsen 

Protokoll  

2018-08-15 

 

38/40 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 252
  

Delgivning- Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2, dnr 
2018/0005 

KS 2018/326  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges uppföljning av driftbudget 2018 tekniska nämnden, prognos 
2. 

  

 Bilagor 
- Prognos 2, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.pdf 
- TN-§ 127 uppföljning av driftbudget 2018, prognos 2 dnr 2018_0005.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
 

 



 

  

 

Kommunstyrelsen 

Protokoll  

2018-08-15 

 

39/40 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 253
  

Delgivning- Torp och tull i tidigmoderna Hova, rapporter från 
Arkeologikonsult 2018:3063 

KS 2018/523  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges  Torp och tull i tidigmoderna Hova en arkeologisk 
undersökning av RAÄ-nr Hova 61:1 och Hova 132, fastighet Hova 5:7, rapporter från 
Arkeologikonsult 2018:3063. 

  

 Bilagor 
- Torp och tull i tidigmoderna Hova en arkeologiskt undersökning av RAÄ nr Hova 
62.1 och Hova 132, fastighet 5.7, rapporter från Arkeologikonsult 2018.063.pdf 
 

  

 Kopia till 
Akt 
 

 



 

  

 

Kommunstyrelsen 

Protokoll  

2018-08-15 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har ti l lkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-08-15 

Datum då anslaget sätts upp:  Datum då anslaget tas ned:  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i  Hova 

 

Underskrift: 

 Britt-Marie Nilsson 

 

 

 


