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Datum: 2018-11-21 kl 13:00 -15:40 Paragrafer: § 310 - 331 
 
Plats: Nämndrummet Hova 
 
Underskrifter 
 
 
Carina Gullberg 
Ordförande 

 
 
Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

 
Justeringens 
plats och tid:  
 
Justeras 
 
 
Björn Thodenius Per-Arne Brandberg 
 

 
Beslutande Carina Gullberg (S), Ordförande 

Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Per-Arne Brandberg (S) 
Anja Nyström (S) 
Roland Karlsson (C) 
Eric Mellberg (M) 
Gunnar Bohlin (M), Ej § 319 
Bengt O Hansson (RV) 
Ann-Christin Erlandsson (S), Tjänstgörande ersättare 

 
Ersättare 

 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
Christian Carlström (S) 
Stig Svensson (SD) 
 

Övriga Maria Andersson, Verksamhetschef, Skola och kultur, § 314 
Magnus Persson, VD, Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB, § 315 
Arvo Niiholm, Personal och Lönechef, Personalavd/Lönekontor, § 316-319 
Katarina Widell, Vård- och omsorgschef, Kommunledningskontoret, § 320-322 
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 VA-plan 2016-2026 Askevik KS 2017/465 

 Föredragande: Michael Nordin  

   

§ 5 Ändring av skolskjutsreglemente KS 2018/574 

 Föredragande: Maria Andersson  

   

§ 6 Återställning av boendet för ensamkommande barn Villagatan KS 2018/645 

 Föredragande: Magnus Persson  

   

§ 7 Svar på medborgarförslag om samordning av anskaffandet av 
vikarier 

KS 2014/566 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 8 Regler för partistöd mandatperioden 2019-2022 KS 2018/648 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 9 Partistöd 2019-2022 KS 2018/665 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 10 Tolkning av rätt till arvode för dialogmöte KS 2018/681 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 11 Taxa för äldreomsorgen 2019 KS 2018/324 

 Föredragande: Katarina Widell  
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§ 12 Taxa för LSS år 2019 KS 2018/324 

 Föredragande: Katarina Widell  

   

§ 13 Utdelning ur Yngve Hedins fond 2018 KS 2018/707 

 Föredragande: Katarina Widell  

   

§ 14 Samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

KS 2018/600 

   

§ 15 Svar på revisorernas översiktliga granskning av delårsrapport KS 2018/290 

   

§ 16 Vänerstipendiet - nomineringar 2018 och nya rutiner KS 2018/663 

   

§ 17 Sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunstyrelsen 

KS 2018/320 

   

§ 18 Information från Skaraborgs Kommunalförbund  KS 2018/1 

   

§ 19 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 20 Delgivningar KS 2018/1 

   

§ 21 Delgivning - Information om IM programmet KS 2016/440 

   

§ 22 Delgivning - Information Slutrapport Utmanande Avstamp 2  KS 2015/168 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 310

  

Val av justerare   

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

 

  

  

  

  

  

  

  

 Kopia till 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 311

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Gunnar Bohlin (M) anmäler jäv under § 319 tolkning av rätt till arvode för dialogmöte. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 312

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 313

  

VA-plan 2016-2026 Askevik KS 2017/465  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar om upprättande av verksamhetsområde enligt 

dokumentet Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Askevik, 

Gullspångs kommun.   

  

Projektet ryms inom befintlig ram för VA-kollektivet (9 mnkr enligt beslut av 

kommunfullmäktige). 

 

  

 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 tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-15 § 4. 

  

Kommunfullmäktige för Mariestads och Gullspångs kommuner har antagit VA-plan 

2016-2026. I enlighet med VA-planen ska arbetet med att förse områdena Askevik och 

Moviken med kommunala vatten- och spillvattentjänster påbörjas 2017 och slutföras 

under 2019. Den första tidsplanen pekar på att projektet troligtvis behöver fortsätta in 

på första kvartalet 2020. 

  

Verksamhet teknik har under 2017 utfört utredningsarbete och tillsammans med 

konsult tagit fram kostnadsunderlag för att utföra byggnationen. Projekteringen gäller 

ledningsnät för vatten och spillvatten till fastigheter både i Mariestads kommun och 

Gullspångs kommun. 

  

Förslaget innebär att områdena kopplas till befintligt ledningsnät i Sjötorp, Mariestads 

kommun, och att Gullspångs kommun betalar dels anläggandet av VA-anläggningen i 

Gullspångs kommun och dels en anläggningsavgift till Mariestads kommun. Denna 

avgift är beroende av VA-taxans utveckling och uppskattas till 300 000 kr  

Verksamhetsområde i Gullspångs kommun: 4,5 miljoner kr – 5,3 miljoner kr, utöver 

detta en anläggningsavgift om 0,3 miljoner kr till Mariestads kommun. 

  

Projektet ryms inom befintlig ram för VA-kollektivet (9 mnkr enligt beslut av 

kommunfullmäktige). 
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 Bilagor 
- Komplettering till beslut 2018-01-15  Tnau § 4 verksamhetsområde för den allmänna 

VA-anläggningen i Askevik, Gullspångs kommun.pdf 

- Tekniska nämndens arbetsutskott, tnau § 2018-01-15 kommunalt VA i områdena 

Askevik och Moviken, Mariestads och Gullspångs kommuner.pdf 

- KS § 117, Mariestads kommun dnr 2018_00059, igångsättningstillstånd för 

anläggande av överföringsledningar till Askevik och Moviken.pdf 

- Kf § 19, Mariestads kommun, Verksamhetsområde för den allmänna VA-

anläggningen i Askevik och Moviken.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §206).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 314

  

Ändring av skolskjutsreglemente KS 2018/574  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterade Skolskjutsreglemente enligt bilaga. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Maria Andersson, barn-, utbildning- och kulturchef, 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 i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-09-24 § 223. 

  

Gullspångs kommun följer ett skolskjutsreglemente där det framgår vilka elever som 

har rätt till skolskjuts, eller skoltaxi (särskild skolskjuts). I reglementet framgår att 

vilka regler som gäller för skolskjuts, hur man som vårdnadshavare kan ansöka om 

skolskjuts vid särskilda skäl, och information om kommunens ansvar. Förändringar 

kommer att ske från och med 1 januari 2019 vilket gått ut till berörda, i brevform. 

  

  

En uppdaterad version innehåller fler klargörande delar för vårdnadshavarna, och en 

tydlig rutin för hur man ska ansöka om skolskjuts vid särskilda behov. 

  

Skolskjutsar är en stor kostnad för Gullspångs kommun, och det är viktigt att vi har 

rutiner som är tydliga och som följs. 

  

Under året har kostnaderna för skolskjutsar skjutit i höjd. Anledningen är att det inte 

funnits ett tillräckligt tydligt reglemente för detta. Besluten ska ske enligt reglementet 

och inte riskerar att bli godtyckligt. Kommunen har inget ansvar att ordna med 

skolskjutsar till och från gymnasiet. Det måste bli tydligt till vårdnadshavare att 

kommunen endast betalar ett busskort inte ordnar med taxiresor eller extra insatta 

kollektivtrafik. Vidare kommer informationen att stå samlat och enhetligt på hemsidan. 

Regalerna kommer att gälla från och med 2019-01-01. Informationen har gått ut till 

samtliga vårdnadshavare. 

  

 Bilagor 
- Barn- utbildning och kulturnämnden september 2018 (2018-09-24 BUK §223).doc 
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- TU Skolskjutsreglemente 180916 (004).docx 

- Skolskjutsreglement ny 180924.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §210).doc 

- Skolskjutsreglemente ny version 181119.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 315

  

Återställning av boendet för ensamkommande barn Villagatan KS 2018/645  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Gullspångsbostäders äskande om ersättning för 

avvikande återställningskostnader om 100 000 kr plus moms, tas ur reserverade medel 

för EKB. 

 

 

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Magnus Persson, VD Gullspångsbostäder AB, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, med ändringen att ”118 

750 inklusive moms” ändras till ”100 000 kr plus moms”. 

  

 

  

 Bakgrund 
I samband med ökad migration har Gullspångs kommun av Gullspångsbostäder låtit 

hyra lokaler om 230 m2 för etablering av EKB-hem vid Villagatan 20 och 22, från och 

med 2012-09-01. Ytterligare 1 st lägenhet har sammanlänkats med 

lokalhyreskontraktet via tillskapat trapphus mellan våningsplan. Kontraktstiden löper 

mot sitt slut och delar av lokalerna skall återställas till ursprungligt skick för att åter 

ingå i Gullspångsbostäders lägenhetsbestånd. 

 

 

När delar av ovan nämnt hyreskontrakt ska återställas finner Gullspångsbostäder det 

orimligt att bolaget ska bära alla återställningskostnader för att få lägenheterna till 

ursprungligt skick. 

 

 

Åtgärder som återställa bjälklag mellan våningsplan, återskapa rum efter rivning av 

trapphus, nytt kök, demontering av brandlarm och passagesystem, återställa trapphuset, 

är några av de poster som Gullspångsbostäder inte anser vara  primära 

återställningskostnader snarare avvikande återställningskostnader. 

  

  

 Bilagor 
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- Tjänsteskrivelse äskande om medl för att återställa delar av  EKB Villagatan, skriven 

av Magnus Persson.doc 

- Styrelseprotokoll 2018-10-01 § 1098.pdf 

- Bilaga återställningskostnader Villag 22.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §207).doc 

 

  

 Kopia till 
Gullspångsbostäder AB 

Katarina Widell 

Gunnel Gottfridsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 316

  

Svar på medborgarförslag om samordning av anskaffandet av 

vikarier 

KS 2014/566  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt yttrande nedan 

och att det därmed är besvarat. 

  

Yttrande 

  

Sedan tidigare har personalkontoret på uppdrag av personalutskottet arbetat med att se 

över möjligheterna att starta upp en personalpool för att kunna tillgodose 

verksamheternas vikariebehov. Under hösten 2015 startade vård- och 

omsorgsverksamheten upp en korttidspool. Korttidspoolen startade upp i liten skala 

men har vuxit under tiden och blivit en bemanningspool. Även en långtidspool har 

införts, där vikariat som pågår under längre tid hanteras. Vid en genomgång av 

vikariatsbehovet, både av kortare vikariat på grund av sjukdom m.m. och längre 

vikariat visade det sig att behovet var så pass stort att en lösning var att var att erbjuda 

ett antal vikarier en fast anställning för att arbeta i långtidspoolen. Det var en del i att 

arbetet med att lösa personalförsörjningen. 

 

 

Ambitionen är att bemanningsenheten som idag hanterar korttids- och långtidspoolen 

för vård- och omsorgsverksamhet på sikt även skall innefatta övriga verksamheter i 

kommunen där det finns ett återkommande vikariatsbehov. Som exempel på detta har 

diskussioner genomförts med kostverksamheten och med förskole- och skolverk- 

samheten. Det har dock inte lett fram till ett resultat att de nämnda verksamheterna 

ingår i en gemensam bemanningsenhet. 

 

 

Administrationen kring personalpoolen sköts av bemanningsenheten som administrerar 

hanteringen av vikarier som ska bokas in utifrån de behov som verksamheterna har. 

Hanteringen sker genom system med inbokning för vikarier via sms m.m. 

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Arvo Niiholm, lönechef- och personalchef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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 Bakgrund 
Wolfgang Brauer, har 2014-09-23 inkommit med ett medborgarförslag gällande 

kommunens vikarieanskaffning och förslagit att kommunen bör ta efter Laxå och 

Kumla kommuns sätt att arbeta med detta. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag - vikarieanskaffning.docx 

- Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §209).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 317

  

Regler för partistöd mandatperioden 2019-2022 KS 2018/648  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för partistöd för mandatperioden 2019-

2022. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Arvo Niiholm, löne- och personalchef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp arvodeskommitténs förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   

 

  

 Bakgrund 
Arvodeskommittén har behandlat ärendet 2018-10-25 § 10. 

  

Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 fattat beslut om nya regler gällande 

partistöd. 

  

Med anledning av ny kommunallag (2017:725) behöver reglerna uppdateras. 

  

I nuvarande regler har arvodeskommittén i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett 

förslag till partistöd. 

Förslag till förändring 

Föreslås att fullmäktige efter förslag från arvodeskommittén beslutar om partistödets 

omfattning och formerna, detta sker en gång per mandatperiod. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse regler för partistöd 2019-2022.docx 

- REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD.docx 

- Regler gällande partistöd antagna av kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.doc 

- Arvodeskommittén 2018-10-25 (2018-10-25 Ak §10).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 318

  

Partistöd 2019-2022 KS 2018/665  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara oförändrat för mandatperioden 

2019-2022 med ett grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 

kr per mandat och år och räknas upp med konsumentprisindex från år 2020. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Arvo Niiholm, löne- och personalchef, informerar om ärendet. 

  

Per-Arne Brandberg (S) yrkar att partistödet höjs med konsumentprisindex från och 

med år 2020. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp arvodeskommitténs förslag och Per-Arne 

Brandbergs (S) ändringsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arvodeskommitténs förslag med tillägg av Per-Arnes ändringsyrkande. 

 

  

 Bakgrund 
Arvodeskommittén har behandlat ärendet 2018-10-25 § 11. 

  

Kommunfullmäktige har 2015-01-26 gett arvodeskommittén i uppdrag att inför varje 

budgetår ta fram förslag till partistöd. 

1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet 

med vad som föreskrivs i Kommunallagen 4 kap. 29 § med ett grundstöd på 7 000 kr 

per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och år.   

2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska 

partistödet utbetalas ett år efter att representationen upphört.   

3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till 

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.   

4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige. 

Redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 29 § andra stycket kommunal-lagen 

ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas in till kommun-fullmäktige senast 

den 30 juni efter redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och 

granskningsrapport enligt 4 kap. § 29 inte lämnats in till kommunfullmäktige senast 

den 30 juni utbetalas inget stöd för nästkommande period.                                   

5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till 

partiet, det kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter. 

Arvodeskommittén har 2018-10-25 § 5 lämnat förslaget att partistödet för 
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mandatperioden 2019-2022 ska vara  oförändrat.   

6. Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det, detta sker en 

gång per mandatperiod. 

   

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse partistöd 2019-2022.docx 

- Arvodeskommittén 2018-10-25 (2018-10-25 Ak §11).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 319

  

Tolkning av rätt till arvode för dialogmöte KS 2018/681  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesarvode inte utgår på grund av 

att sammanträdesprotokoll inte har bifogats ansökan.  

  

På grund av jäv deltar inte Gunnar Bohlin (M) i handläggningen i detta ärende. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Arvo Niiholm, löne- och personalchef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp arvodeskommitténs förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter ändringen att följande mening 

tas bort ”och ersättning utgår endast för protokollfört sammanträde enligt 

arvodesreglementet § 13”. 

 

  

 Bakgrund 
Arvodeskommittén har behandlat ärendet 2018-10-25 § 13. 

  

Arvodeskommittén har att tolka om rätt till sammanträdesersättning föreligger för 

deltagande i dialogmöte 2018-09-17 med tekniska. 

  

 Bilagor 
- Arvodeskommittén 2018-10-25 (2018-10-25 Ak §13).doc 

- Ansökan om arvode för dialogmöte tekniska.pdf 

 

  

 Kopia till 
Gunnar Bohlin 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 320

  

Taxa för äldreomsorgen 2019 KS 2018/324  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar om att taxor och avgifter för 2019 avseende verksamhet 

inom Vård- och omsorgsnämnden regleras med en höjning motsvarande 2,2 % enligt 

konsumentprisindex, enligt bilaga. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om att höja taxan för hemtjänst till Socialstyrelsens 

beslutade maxnivå från och med 2019. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, 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 i vård- och omsorgsnämnden 2018-10-08 § 305.   

  

Avgifter inom vård och omsorg ändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige tar då beslut 

om avgifter i november. I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut med sitt 

meddelandeblad för beräkning av avgifter inom äldreomsorgen. Där står bland annat 

prisbasbelopp, minimibelopp, maxtaxa m.m. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-

11-27 ska avgifter inom äldreomsorgen uppräknas enligt konsumentprisindex. Enligt 

aktuella rapporter så kommer konsumentprisindex beräknat på 2018 regleras med 2,2 

%. Gullspångs kommun har valt att lägga avgifter för hemtjänst under Socialstyrelsens 

beslutade maxnivå. För 2018 är kommunens avgift 1 897 kr/månad vilket är 147 kronor 

lägre än Socialstyrelsens maxbelopp. Hemvården har under flera år redovisat ett stort 

ekonomiskt underskott. En höjning av maxtaxan till ”riksnivå” är en del av 

förvaltningens förslag till åtgärder. Kommunen har idag totalt ca 140 personer som 

betalar omvårdnadsavgift och hemtjänstavgift. Av dessa 140 personer betalar ca 85 

personer maxtaxa. Beräknat på dessa uppgifter skulle en höjning innebära en ökning av 

intäkterna med ca 150 tkr för 2019. 

  

 Bilagor 
- Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2019.docx 

- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2018 (2018-10-08 VON §305).doc 

- Tjänsteskrivelse taxor och avgifter vård- och omsorg.docx 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §215).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 321

  

Taxa för LSS år 2019 KS 2018/324  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att behålla 2018 års taxa för avgifter IFO och LSS även 

2019 enligt bilaga. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsnämnden förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-11-12 § 335. 

  

Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS 

i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Efter omvärlds-

bevakning med närliggande kommuner föreslås att ingen höjning 2019. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, taxa IFO och LSS 2019.docx 

- Taxa för  IFO och LSS 2019.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 322

  

Utdelning ur Yngve Hedins fond 2018 KS 2018/707  

 Beslut 
Kommunstyrelsen att beslutar om utdelning med 15 600 kronor ur Yngve Hedins fond 

enligt bilaga. 

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-11-12 § 336. 

  

Kommunen förvaltar att flertal stiftelser och fonder vars avkastning årligen ska delas 

ut. Vård- och omsorgsverksamheten   har tagit fram ett förslag på utdelning för Yngve 

Hedins fond. På grund av den låga avkastningen delas det bara till barnfamiljer och 

verksamheten. 

  

  

 Bilagor 
- TS Ansökan ur Yngve Hedins Fond 2018.pdf 

- Vård- och omsorgsnämnden sekretess november 2018 (2018-11-12 VON §336).doc 

 

  

 Kopia till 
Ekonomikontoret 

Berit Gustavsson 

Iwa Johansson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 323

  

Samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda 

och Gullspångs kommuner 

KS 2018/600  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

1. Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun tillsammans med Töreboda 

och Mariestads kommuner ska skapa en gemensam HR-organisation med säte 

i Mariestad. 

  

2. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till samverkansavtal där 

formerna för och finansieringen av den gemensamma organisationen regleras. 

Kostnadsfördelningen utgår ifrån principen 15-25-60 procent mellan de tre 

kommunerna. 

  

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att teckna ovan nämnda 

samverkansavtal. 

  

4. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter redaktionella 

ändringar. 

 

  

 Bakgrund 
Kommuncheferna för MTG-kommunerna fick i januari 2018 uppdrag av MTG 

styrgrupp att låta utreda frågan om att skapa en gemensam HR-organisation för de tre 

samverkanskommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Uppdraget att 

genomföra utredningen gavs till konsultföretaget Public Partner i Stockholm. 

Utredningen genomfördes februari - mars 2018 och resultatet presenterades i april 

2018. 

  

Enligt utredningen föreligger goda förutsättningar för att slå samman de tre HR-

organisationerna, där en direkt konsekvens av denna sammanslagning är en högre 

kvalitets- och servicegrad gentemot verksamheterna, då ur ett HR-strategiskt 

perspektiv. Enligt utredningen föreslås därför att Mariestads, Töreboda och Gullspångs 

kommuner beslutar att skapa en gemensam HR-organisation med organisatorisk 

hemvist i Mariestad. 
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MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 31 maj 2018 att rekommendera fullmäktige i 

MTG-kommunerna att ställa sig bakom förslaget till gemensam HR-organisation, att ge 

Mariestads kommun i uppdrag att upprätta den nya organisationen samt att 

kommuncheferna, med HR-chefen, tar fram erforderligt beslutsunderlag samt 

samverkansavtal för att organisationen ska kunna träda i kraft den 1 januari 2019. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, samverkansavtal gemensam HR-funktion, Mariestads, Töreboda och 

Gullspångs kommuner.docx 

- Kostnadsfördelning HR MTG.docx 

- Överenskommelse om servicenivå MTG slutlig.docx 

- Beslutsunderlag KF gemensam HR MTG 2018 mk2.docx 

- Gemensam HR MTG - slutrapport april 2018.docx 

- Personalutskott 2018-09-24 (2018-09-24 Pu §31).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §219).doc 

- Samverkansavtalet MTG HR - ändring utifrån önskemål i MTG Styrgrupp.docx 

- Personalchef årsbudget 2018.docx 

- Budget MTG HR 2019.pdf 

- Anteckningar MTG-styrgrupp 2018-11-01, se punkt 6.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 324

  

Svar på revisorernas översiktliga granskning av delårsrapport KS 2018/290  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att svara revisionen att kommunen kommer att ta 

revisionens synpunkter i beaktande inför årsbokslut och kommande delårsrapporter. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

  

 Bakgrund 
Revisionen har granskat kommunens delårsrapport och funnit att rapporten i allt 

väsentligt är förenlig med de mål som fullmäktige fattat beslut om, såväl de finansiella 

som för verksamheten. 

 

 

Revisorerna konstaterar att verksamheterna visar på ett underskott och att balanskravet 

inte kommer att uppfyllas för 2018. 

 

 

Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utreda vad som kan göras för 

att uppnå balans. Uppdraget redovisades den 7 november och visade på möjligheter att 

nå ett nollresultat. 

 

 

I revisionsrapporten påpekar man att den sammanställda redovisningen saknar en 

redovisning för de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Man rekommenderar att kommunen ser över så att gränsvärdena inte överskrids inför 

delårsbokslut kommande år. 

 

 

Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande inför årsbokslut och 

kommande delårsrapporter. 

  

  

  

 Bilagor 
- Översiktlig granskning av delårsrapport.pdf 

- Revisorernas bedömning av delårsrapport.pdf 

- Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-08-31.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §220).doc 
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- Tjänsteskrivelse svar till revisionen angående delårsbokslut 2018.docx 

 

  

 Kopia till 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige delgivning 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 325

  

Vänerstipendiet - nomineringar 2018 och nya rutiner KS 2018/663  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Förvaltningsgruppen för bevarande av 

Gullspångslaxen-, och öringsbeståndet som mottagare till Vänerstipendiet. 

Kommunchefen får i uppdrag att skriva en motivering till nomineringen. 

  

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en 

fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna 

gärningar som främja kunskaperna om Vänern. 

För att effektivisera och samordna resurserna hanteras stipendiet ur Jubileumsfonden 

för Vänern från och med 2018 i samverkan mellan Karlstads kommun och 

Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter: 

  

- Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur 

Jubileumsfonden för Vänern. 

- Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för 

Jubileumsfonden för Vänern. 

- Stipendiet delas ut vid Vänertinget som arrangeras av Vänersamarbetet. 

- Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med 

representanter från Vänersamarbetet. 

- Prissumman höjs till 20 000 kronor. 

  

Förslag på stipendiater ska skickas till Karlstads kommun senast den 31 december 

2018. Stipendiaten kommer sedan att få sitt stipendium vid Vänertinget som äger rum i 

slutet av mars 2019.  

  

 Bilagor 
- Donationsbrev.pdf 

- Vänerstipendiet nomineringar 2018.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §218).doc 
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 Kopia till 
Karlstads kommun 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 326

  

Sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott 

och kommunstyrelsen 

KS 2018/320  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2019 

  

Kommunstyrelsen onsdagar normalt kl 13.00 

16 januari 

6 februari 

6  mars 

3 april 

8 maj 

22 maj (budgetmöte) 

3 juni (måndag) 

28 augusti 

11 september 

2 oktober 

30 oktober 

20 november 

11 december 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar normalt kl 13.00 

17 januari 

13 februari 

13 mars 

17 april 

15 maj 

18 juni (tisdag) 

14 augusti 

19 september (torsdag) 

16 oktober 

6 november 

27 november 

18 december 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter följande ändringar: 

  

Kommunstyrelsen den 6 november ändras till 30 oktober. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 januari ändras till torsdag 17 januari, den 19 
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juni ändras till tisdag 18 juni, den 18 september ändras till torsdag 19 september, den 6 

november ändras kl 8.30 till kl 13.00. 

  

 

  

 Bakgrund 
Ett förslag till sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen finns framtaget. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för KSAU och KS  2019.docx 

- Sammanträdesplan KSAU, KS, KF 2019.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §216).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 327

  

Information från Skaraborgs Kommunalförbund  KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) rapporterar från Skaraborgs 

kommunalförbund. 

  

 

  

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

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 328

  

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 november månad.doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 329

  

Delgivningar KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-10-30 

b) Information från Länsstyrelsen om tillsyn av kommunala vattenuttag för 

dricksvatten, samt översyn av vattenskyddsområden 

c) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-11-06 

  

 Bilagor 
- Information från Länsstyrelsen om tillsyn av kommunala vattenuttag för dricksvatten 

samt översyn av vattenskyddsområden.docx 

- Miljö-och byggnadsnämndens protokoll 2018-10-30.pdf 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-11-06.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 330

  

Delgivning - Information om IM programmet KS 2016/440  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2018-10-23 § 244 informerats om 

nedanstående: 

  

Barn, utbildning och kulturchef och projektledare för IM språkintroduktion Maria 

Smedberg berättar om verksamheten och hur uppstarten har fungerat har. 

  

- Elevantalet är just nu 18 st. Det har rört på sig under hela den första månaden. Två 

elever är inskrivna på IM Språkintroduktion men har sin sysselsättning främst på SFI 

eftersom de nyss har kommit till Sverige. En elev har större delen av sin sysselsättning 

på praktikplats med elevassistent. 

 

 

- Personalen som är anställd är följande: 

Maria Smedberg, projektledare och ansvarig lärare svenska/engelska 

Lisa Magnusson, handledare och administratör 

Jan Wirén, lärare matematik 

Stefan Skärlund, teaterpedagog 

Lasse Pettersson, resurspedagog 

Elham Bazyan, studiehandledare 

Adonay Tekle Petros, studiehandledare 

 

 

- Veckan följer en struktur som ser ut som följer: 

Måndagar: uppstart och genomgång av veckan, samt omvärldskunskap. Eftermiddagen 

lektioner i matematik, svenska och engelska. 

Tisdagar: lektioner i matematik, svenska och engelska. 

Onsdagar: lektioner i matematik varvas med värdegrundsarbete. 

Torsdagar: lektioner i matematik, svenska och engelska. 

Fredagar: lektioner i matematik, svenska och engelska samt avslutande reflektion där 

eleverna skriver i egna loggböcker. 

- Framgångsfaktorer som vi tagit fasta på (enligt skolverkets rapporter om IM Språk): 

Gemensam uppstart varje morgon med frukost. 

Gemensam lunchtid, alltid med lärare. 

Gemensamt avslut och reflektion av veckan – ”vad har jag lärt mig” 

Hela skoldagar, inga håltimmar. 
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Tydligt fokus på att hitta praktikplatser som eleverna önskar. 

Integrera värdegrundsarbete i schema. 

Inget B-lag: egna datorer, fina lokaler med resurser. 

- Närvarande vuxna med respektfullt förhållningsätt. 

Motiverad personal som vill jobba med dessa ungdomar. 

Daglig kontakt med alla, även vid frånvaro. En rutin där man hör av sig om var man är 

och varför man ej kommer. 

Regelbunden kontakt med elevhälsa, alla elever är erbjudna hälsosamtal med 

skolsköterska. 

- Närvaro: flera elever har gått på IM i Mariestad och haft en mycket hög frånvaro. Vi 

upplever att vi har skapat en plats där man vill vara. 

- Öppet hus den 6 nov kl. 15.00 då alla är välkomna! 

  

  

 Bilagor 
- TU Rapport från IM språkintroduktion 181008.docx 

- Barn- utbildning och kulturnämnden oktober 2018 (2018-10-23 BUK §244).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-11-21 

 

36/38 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 331

  

Delgivning - Information Slutrapport Utmanande Avstamp 2  KS 2015/168  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2018-10-23 § 247 informerats om 

nedanstående: 

  

Utmanande avstamp 2 var ett treårigt samverkansprojekt i Gullspångs kommun som 

startade 1 september 2015. Projektägare har varit Gullspångs kommun och det har 

genomförts tillsammans med vårdcentralerna i kommunen och Västra 

Götalandsregionen har medverkat som delfinansiär genom sociala investeringsmedel. 

  

Syftet med projektet har varit att genom en tydlig samverkan mellan vårdcentralerna, 

familjecentrum, förskola/skola och socialtjänst förbättra förutsättningarna för barnen i 

Gullspångs kommun att gå ur grundskolan med godkända betyg. 

  

Målgruppen har varit barn som redan har eller riskerar att utveckla ett varaktigt 

normbrytande beteende och var i åldern 3-10 år och vars föräldrar uppfyllde något eller 

flera av följande kriterier hämtade från SKL:s Förändringskoncept: 

- Föräldrarna har egna svårigheter. 

-  Föräldrarna har svårigheter i relationen mellan sig och barnet  

- Föräldrarna har svårigheter med uppfostringsstrategier 

  

Projektet är nu avslutat men många viktiga slutsatser kommer hjälpa oss att organisera 

arbetet runt barn och unga i framtiden. Projektet Nära Vård Norra Skaraborg blir en 

naturlig övergång, dit erfarenheter kommer att föras. 

  

 Bilagor 
- TU Utmanande avstamp slutrapport  2018.docx 

- Statistik ESTER.docx 

- Enkätsvar.docx 

- Enkätsvar statistik.docx 

- Instruktionsbok 180930.docx 

- Identifiering samt initiering.docx 

- Slutrapport arbm.docx 

- Slutredovisning.pptx 

- Utmanande Avstamp 2 Slutredovisning 

- Barn- utbildning och kulturnämnden oktober 2018 (2018-10-23 BUK §247).doc 
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 Kopia till 
Akt 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

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

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Hova 

 

Underskrift: 

 Britt-Marie Nilsson 

 

 

 


