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Datum: 2018-11-07 kl 13:00 -17:40 Paragrafer: § 310 - 343 
 
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, § 310-328 kl 13:00-17:30 
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) 
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare § 324-334, kl 15:45-17:40, ej 
tjänstgörande ersättare § 310-333 kl 13:00-15:45 
Sarah Johansson (FI), Tjänstgörande ersättare § 310-323, kl 13:00-15:45 
Stig Svensson (SD), Tjänstgörande ersättare 

 
Ersättare 

 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), § 310-319, kl 13:00-14:30 
 

Övriga Michael Nordin, Teknisk chef, § 313 
Sofia Eklind, PA-konsult, § 314 
Elin Asp, Stabschef, Kommunledningskontoret, § 315 
Lena Norrström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 316 
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontoret, § 317 
Ulrika Åberg, Plan- och markansvarig, Kommunledningskontoret, § 318-319 
Katarina Widell, Vård- och omsorgschef, Kommunledningskontoret, § 320-323 
Maria Andersson, Verksamhetschef, Skola och kultur, § 323-324 
Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 323-331 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 Motion fyra årstider KS 2018/319 

 Föredragande: Michael Nordin  

   

§ 5 Rehabiliteringspolicy KS 2018/606 

 Föredragande: Sofia Eklind  

   

§ 6 Byte av ärendehanteringssystem KS 2018/610 

 Föredragande: Elin Asp  

   

§ 7 Gestaltning av Badängsparken KS 2018/581 

 Föredragande: Lena Norrström  

   

§ 8 Redovisning av kommunens investeringskostnader för Hova 
hotell 

KS 2016/575 

 Föredragande: Jim Gustavsson  

   

§ 9 Detaljplan Göta Holme KS 2015/532 

   

§ 10 Detaljplan Gallernäset 1:19 granskning KS 2016/9 

   

§ 11 Ansökan om förtur till trygghetsboende (sekretessärende) KS 2018/651 

 Föredragande: Katarina Widell  

   

§ 12 Flyttning av verksamheten inom socialpsykiatrin KS 2018/18 

 Föredragande: Katarina Widell  
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§ 13 Avveckling av HVB för ensamkommande barn KS 2018/5 

 Föredragande: Katarina Widell  

   

§ 14 Delårsrapport 2018 förslag på åtgärder för budget i balans KS 2018/290 

 Föredragande: Anders Bernhall, Katarina Widell, Maria 
Anderson, Elisabeth Olsson 

 

   

§ 15 Investeringsmedel för extra kostnader barn, utbildning- och 
kulturnämnden 2018 

KS 2018/371 

 Föredragande: Maria Andersson  

   

§ 16 Kommunfullmäktiges beställningar 2019 KS 2018/362 

   

§ 17 Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2019 KS 2017/603 

   

§ 18 Finansiella mål budgetåret 2019 KS 2018/359 

   

§ 19 Driftbudget 2019 KS 2017/603 

 Föredragande: Anders Bernhall  

   

§ 20 Budgetplan 2020-2021 KS 2018/360 

   

§ 21 Investeringsbudget 2019 KS 2018/128 

   

§ 22 Investeringsplan 2020-2023 KS 2018/361 

   

§ 23 Information från Skaraborgs kommunalförbund  KS 2018/1 

   

§ 24 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 25 Delgivningar KS 2018/1 
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§ 26 Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg - 
Delårsrapport 2018-08-31 

KS 2018/627 

   

§ 27 Delgivning - MSB uppföljning av kommunernas 
tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för 2017, dnr 2018-00280 

KS 2018/630 

   

§ 28 Delgivning - Beslut om strandskyddsdispens - Ledningsrätt, 
VA/Tekniska nämnden, Mariestad Sjötorp 3:2 m,fl 

KS 2018/636 

   

§ 29 Delgivning - Meddelande från SKL gällande kompetenssatsning 
för förtroendevalda och tjänstemän  

KS 2018/597 

   

§ 30 Delgivning - MSB statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder 
för ökad kommunal ledningsförmåga i Gullspångs kommun, dnr 
2016-00935 

KS 2016/185 

   

§ 31 Delgivning - Delårsrapport 2018 samt Budget och 
verksamhetsplan 2019-2021, Tolkförmedling Väst 

KS 2018/485 

   

§ 32 Delgivning - Beslut om projektmedel Tillväxtverket 2018-001499 
för projektet ”Gullspångskraft” 

KS 2018/511 

   

§ 33 Sveriges Kommuner och Landsting - Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL 18) 

KS 2018/595 

   

§ 34 Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”, 
dnr M2017/02054/Nm. Dnr KS 2018/ 

KS 2018/705 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 310

  

Val av justerare   

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

KS § 311

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 312

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av ärendena: 

- Sveriges Kommuner och Landsting - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 

pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18). Dnr KS 2018/595. 

  

- Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 

landsbygdsutveckling i strandnära läge”, dnr M2017/02054/Nm. Dnr KS 2018/705 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 313

  

Motion fyra årstider KS 2018/319  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen kommer att uppfyllas i samband med 

antagande av skötselplanen och anser därmed motionen besvarad. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Michael Nordin, teknisk chef, 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 tekniska nämnden 2018-09-11 § 163. 

  

Eric Mellberg (M) har inlämnat en motion ”fyra årstider” till kommunfullmäktige i 

Gullspång (KS 2018/319). Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för 

beredning. 

  

Motionen innehåller följande förslag: 

- Skötselplaner för våra publika ytor 

- Identifiera alternativa aktörer i lokalsamhället 

- Göra fleråriga avtal för att slippa ”plötsliga utryckningar” 

- Tänk fyra årstider 

- Vi politiker anger inriktningen, vilket visar respekt för detta viktiga arbete och inte 

bara något i marginalen 

- Dagsaktuellt är också vårstädningen i våra samhällen, konventionella lösningar finns. 

Vem tar kommandot? 

-Vi pratar attraktion, välkomnande och försköning, lets do it! 

  

Verksamhet teknik har tagit del av motionen. Motionen föreslår ett antal olika åtgärder 

som berör lite olika funktioner inom kommunen. Verksamhet teknik har följande svar 

på de punkter som direkt berör vår verksamhet. 

  

Vad gäller skötselplaner så har tekniska nämnden som mål att under 2018 ta fram en 

skötselplan för grönytorna i Gullspångs kommun. Arbetet med detta pågår och slutförs 

under året, för att därefter lyftas för antagande i Tekniska nämnden. Skötselplanen 

kommer att innehålla aktiviteter för alla årstider och bedöms vara i linje med motionen 

både när det gäller skötselnivåer och kontinuitet. 
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Verksamhet teknik har påbörjat samarbeten med andra aktörer i samhället för drift och 

skötsel vilket väntas få effekt 2019. Verksamhet teknik arbetar ständigt med 

verksamhetsutveckling och med att förnya och förfina våra metoder. Vi har som mål att 

skapa trygga och säkra utomhusmiljöer. 

  

 Bilagor 
- Yttrande - Motion fyra årstider, tekniska nämnden § 163.pdf 

- Motion fyra årstider.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §195).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 314

  

Rehabiliteringspolicy KS 2018/606  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar i rehabiliteringspolicyn. 

  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta den nya rehabiliteringspolicyn. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Sofia Eklind, PA konsult, informerar om ärendet. 

  

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter redaktionella ändringar. 

 

  

 Bakgrund 
På grund av nya lagar inom rehabiliteringen så har hela rehabiliteringsprocessen, andra 

dokument och blanketter inom rehabiliteringen setts över och uppdaterats. 

Rehabiliteringspolicyn har i och med detta också uppdaterats. 

Det som är rödmarkerat är tillagt. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse rehabiliteringspolicy 2018.docx 

- Förslag till ny rehabiliteringspolicy.docx 

- Förebyggande rehabiliteringsarbete i Gullspångs kommun.docx 

- Process karta rehab NY.docx 

- Rehabilitering i Gullspångs kommun vägledning.docx 

- Personalutskott 2018-09-24 (2018-09-24 Pu §29).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 315

  

Byte av ärendehanteringssystem KS 2018/610  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att byta 

ärendehanteringssystem genom en omfördelning inom Kommunstyrelsens ram för 

2019 med 280 000 kronor. 

 

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Gullspångs kommun använder idag Formpipe W3D3 som leverantör av 

ärendehanteringssystem. I ärendehanteringssystemet finns alla diarieförda handlingar 

och sammanträdeshandlingar. Systemet används av tjänstemän och 

förtroendevalda. Töreboda och Mariestads kommuner använder ett gemensamt 

ärendehanteringssystem (Visma Ciceron) för samma ändamål. Formpipe har aviserat 

att de kommer att upphöra med en del av sin tjänst som Gullspångs kommun använder 

sig av. Det avser den delen som de förtroendevalda använder sig av i sina surfplattor. 

Det innebär att man tvingas att uppgradera till Formpipes nya tjänst för att kunna 

behålla samma funktionalitet. Uppgraderingen medför en kostnad för Gullspångs 

kommun på 75 000 kronor. Årsavgiften till Formpipe är idag cirka 240 000 kronor. Att 

investera 75 000 kronor i nuvarande system samt fortsätta att betala 240 000 kronor i 

årsavgift anser inte förvaltningen är kostnadseffektivt. Förvaltningen har därför 

undersökt möjligheten att byta system och därmed få en lägre årskostnad. Motsvarande 

årsavgift om vi skulle byta till Ciceron blir cirka 120 000 kronor. Att byta system från 

Formpipe till Ciceron skulle kosta cirka 400 000 kronor i engångsavgift. Vilken skulle 

vara intjänad inom drygt 2 år om man jämför med att ligga kvar på samma årsavgift 

som kommunen betalar till Formpipe idag. 

 

 

Det finns många fördelar med att ha samma system inom MTG, förutom att vi kan 

nyttja MTG-IT för serverdriften så behöver de förtroendevalda som sitter i flera 

nämnder enbart lära sig ett system när det gäller möteshandlingar och protokoll. De 

tjänstemän som jobbar i alla tre kommunerna slipper att hantera olika 

ärendehanteringssystem för tjänsteskrivelser och sammanträdeshandlingar. En annan 

fördel är också att vi kan utveckla samarbetet mellan kommunernas administration i 
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framtiden. Vi har idag en liten personalstyrka som hanterar mötesadministrationen 

vilket gör den sårbar vid sjukdom och semestrar. Om vi har samma system så kan man 

lättare ta tillfällig hjälp över kommungränserna vilket skulle innebära en mer robust 

organisation. Vill man vidareutveckla systemet och utbilda personal i nya 

användningsområden inom systemet så kan detta ske gemensamt till en lägre kostnad 

än om var och en gör det i egen regi. Det underlättar således samarbetet om vi har 

samma leverantör av ärendehanteringssystem inom MTG. Det nya avtalet har föregåtts 

av en direktupphandling där både Formpipe och Visma (Ciceron) har varit med. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse nytt ärendehanteringssystem  .docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §193).doc 

 

  

 Kopia till 
Elin Asp 

Gunnel Gottfridsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 316

  

Gestaltning av Badängsparken KS 2018/581  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 60 tkr ur investeringskontot 91111 utveckling 

småbåtshamn i en första etapp till staket och grillplats. Staketet markerar parkområdet, 

avgränsar bilparkering från närliggande lekplats samt begränsar biltrafik ut på grönytor. 

Innan åtgärder vidtas ska ett dialogmöte med boende genomföras. 

  

  

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

Lena Norrström, samhällsplanerare informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
2016 gavs förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en gestaltningsplan för 

Badängsparken i Otterbäcken. Gestaltningsplanen föreslogs arbetas fram i samverkan 

med föreningar i Otterbäcken som har erhållit projektmedel från Leader för att utveckla 

samhället. 

 

 

I ett prioriteringsläge mellan större anläggningar som nyttjas vid ett fåtal tillfällen 

under året och mindre åtgärder som bidrar till parkens struktur och helhetsintryck 

föreslår förvaltningen att den sistnämnda typen av insatser får en högre prioritering.  

Målet med gestaltningsplanen har varit att skapa en park som ”håller ihop” och ger ett 

tydligare intryck av att vara genomtänkt. Den lokala utvecklingsgruppens främsta 

önskemål för badängsparken är anläggandet av scen samt ett utegym. Det är 

kostsamma investeringar som inte ryms inom deras egen projektbudget. Förvaltningen 

behöver tydligare direktiv om insatsernas omfattning och budget från kommunens sida. 

 

 

Nya byggnationer i badängsparken kommer medföra ett ökat behov av resurser för 

drift. Genomförs åtgärderna i gestaltningsförslaget etappvis kan förvaltningen följa upp 

hur väl kommunen tycks ha kapacitet att sköta och hålla nya anläggningar i fortsatt gott 

skick. Vid för stora insatser finns risken att underhållet inte hinns med vilket motverkar 

målet med att skapa ett trivsamt och vackert parkområde. 
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 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §194).doc 

- Tjänsteskrivelse gestaltning av  Badängsparken, skriven av Lena Norrström.docx 

- Utpekade brister 1, Gestaltning badängsparken.pdf 

- Staket, Gestaltningsförslag badängsparken.pdf 

 

  

 Kopia till 
Lena Norrström 

Gunnel Gottfridsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 317

  

Redovisning av kommunens investeringskostnader för Hova 

hotell 

KS 2016/575  

 Beslut 
1. Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av 

investeringskostnader för projekt Hova hotell. 

  

2. Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsansvarig får i uppdrag att se över om det 

finns möjlighet att överföra en del av kommunens investeringskostnader för projekt 

Hova hotell till ventilationsarbetet. 

  

3. Kommunstyrelsen beslutar att be Utvecklingsbolaget att lämna en redovisning 

av sina investeringskostnader för iordningställande av projekt Hova hotell. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, informerar om ärendet. 

 

  

 Bakgrund 
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, har lämnat nedanstående redovisning daterad 

2018-10-10. 

  

Gullspångs kommun fattade den 2017-04-26 beslut att ge tekniska nämnden i uppdrag 

att renovera fastigheten del av Hova 60:1 genom att tilldela kommunstyrelsen extra 

fastighetsunderhåll/investering på 3 500 tkr. Samt att utreda möjligheten enligt Lumber 

& Karle modellen i samverkan med företagare. 

Kommunen tecknade ett hyresavtal med Hova utveckling AB som i sin tur tecknade 

avtal med den blivande entreprenören. Hyresavtalets utformning förutsatte att Hova 

utveckling AB själva skulle stå för en del av investeringarna som enligt kalkyler skulle 

motsvara ett värde om 2 660tkr. Samtidigt skulle kommunen via verksamhet teknik 

utföra renoveringsarbeten för den anslagna summan om 3 500tkr. Den entreprenör som 

Hova utveckling AB tecknat avtal med har själv bidragit med egna investeringar i 

köksutrustning, inredning och teknikinstallationer. 

 

 

Projektet har genomförts och hotellet drivs idag under namnet Briq hotell och de 

serverar dagligen lunch och kan ta emot nattgäster helt i enlighet med intentionerna i 

beslutet om renovering och anlitande av entreprenör. 

 

 

Kostnaderna för renoveringen har överskridit budget med ca 1800tkr. Generellt kan 

sägas att det som skapat den största skadan är en olyckligt vald brandkonsult och de 

åtgärder som tvingats fram utefter de brandcellsindelningar som tillkommit. I projektets 
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inledning var brandskyddet medtaget och i projekteringen upptäcktes inga större 

problem vare sig hos verksamhet tekniks del eller hos Hova utveckling AB. 

Bygglovsfrågan hamnade tyvärr mellan stolarna i projektet och då brandskyddet gicks 

igenom av RÖS uppmärksammades att de gjorde annorlunda bedömningar mot vår 

brandkonsult. Kostnaderna för kommunens entreprenad är grovt fördelade enligt nedan, 

byggsanktionsavgiften ligger bokförd i driften och en diskussion kring fördelning av 

kostnader pågår fortfarande. 

 

 

Byggkostnader inkl. målning, sanering och städ 3 050tkr 

Hiss 300tkr 

Ventilationsarbeten 170tkr 

El data och brandlarm 1 000tkr 

Golv och kakel 120tkr 

Rörinstallationer 590tkr 

Brandkonsult 45tkr 

Projektledning 50tkr      

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, information och redovisning av investeringar projekt Hova hotell, 

skriven av Jim Gustavsson.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §189).doc 

 

  

 Kopia till 
Jim Gustavsson 

Utvecklingsbolaget 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 318

  

Detaljplan Göta Holme KS 2015/532  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Göta Holme. 

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Ulrika Åberg, plan- och markansvarig, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 § 208 att ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram detaljplan för Göta holme i Gullspång. 

  

Planområdet är idag redan ianspråktaget för den markanvändning detaljplanen syftar 

till, men enbart tidsbegränsade eller inga bygglov har kunnat lämnas. 

Detaljplaneläggning krävs för att möjliggöra en utveckling av området som turistmål 

och rekreationsområde. 

  

Planen syftar även till att möjliggöra att den husbilsuppställningsplats som finns inom 

planområdet kan utvecklas. Mark som inte tidigare varit planlagd ingår i planområdet 

och planläggs främst för parkändamål. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse.docx 

- Plankarta A2.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §188).doc 

- Granskningsutlåtande.pdf 

- Planbeskrivning Antagandehandling.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 319

  

Detaljplan Gallernäset 1:19 granskning KS 2016/9  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 ställs ut för 

granskning. 

  

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Ulrika Åberg, plan- och markansvarig, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Förslag till detaljplan för Gallernäset 1:19 som omnämnts Södra Otterbäcken har varit 

föremål för detaljplanearbete under en längre tid. Förslag till detaljplan har varit utsänt 

för samråd under höst/vinter 2017 och har nu justerats efter inkomna synpunkter. 

Förslag till detaljplan ska nu ställas ut för granskning enligt PBL 2010:900. 

  

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggande av bostäder i södra 

Otterbäcken, samt möjliggöra utveckling av befintlig campingplats. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse granskning detaljplan för Gallernäset 1.19, (Södra Otterbäcken).docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §187).doc 

- Planbeskrivning granskning.pdf 

- Plankarta A1.pdf 

- Samrådsredogörelse.pdf 

 

  

 Kopia till 
Ulrika Åberg 

  

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-11-07 

 

19/51 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 320

  

Ansökan om förtur till trygghetsboende (sekretessärende) KS 2018/651  

  

  

   

  

 

  

 Bakgrund 
  

 

  

  

  

  

 Kopia till 
Susanne Ljungberg 

Kerstin Gustavsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 321

  

Flyttning av verksamheten inom socialpsykiatrin KS 2018/18  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag att flytta 

verksamheten inom socialpsykiatrin från Bergsgatan till lokaler på Villagatan. 

  

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att se över kommunens 

behov av fastigheten. 

 

  

 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 på vård- och omsorgsnämnden 2018-09-03 § 284. 

  

Socialpsykiatrins verksamheter utgår i dagsläget från läkarvillan på Bergsgatan 2. 

  

Huset är stort med en tillbyggd del samt källare. Huset är i stort behov av renovering då 

man inte gjort något med detta under flera år, vilket skulle medföra betydande belopp i 

budget. Bland annat behöver köket totalrenoveras, alla fönster behöver bytas och 

samtliga badrum är i stort behov av renovering. Byggnaden värms upp med olja och 

eftersom huset är dåligt isolerat går det åt extra mycket olja under de kalla perioderna 

av året, från oktober till maj. Verksamheten socialpsykiatrin har inte kunskap att själva 

underhålla huset så som bör, utan detta bör i sådant fall läggas ut på annan verksamhet, 

entreprenad, upphandling. Hela huset används i dagsläget inte heller, då antalet brukare 

som är inne i huset har minskat då vi utökat vår dagliga sysselsättning utanför huset. 

  

Förslaget från verksamheten är att få överta några av EKB:s lägenheter/lokaler på 

Villagatan i Gullspång. Dessa lokaler är mer ändamålsenliga vår verksamhet och inte i 

behov av den omfattande renovering som krävs på Bergsgatan. En flytt skulle innebära 

att verksamheten får betala hyra till Gullspångsbostäder AB, vilket är en merkostnad 

för verksamheten vilket krävs att det läggs på i budgeten, men att kommunen ska 

renovera läkarvillan bör vara en större kostnad för kommunen i helhet. En flytt från 

Bergsgatan innebär att kommunen kan avyttra fastigheten. 

  

Barnkonsekvensanalys  
Beslutet berör inte barn och ungdomar. 
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Jämställdhetsanalys  
Beslutet berör endast personer som tillhör målgruppen som har rätt till insatser insatser 

inom socialpsykiatrin och det görs inga skillnader avseende kön, etnicitet eller ålder. 

  

  

 Bilagor 
- Vård- och omsorgsnämnden september 2018 (2018-09-03 VON §284).doc 

- Tjänsteskrivelse flyttning av bergsgatan.docx 

- Tjänsteskrivelse, kostnader och behov Eken 17, Bergsgatan, skriven av Jim 

Gustavsson.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §190).doc 

- Bilaga Hyresavtal Villagatan 22, skriven av Katarina Widell.docx 

- Tjänsteskrivelse, kostnader och behov Eken 17, Bergsgatan, skriven av Jim 

Gustavsson.docx 

 

  

 Kopia till 
Katarina Widell 

Elisabeth Olsson 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-11-07 

 

22/51 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 322

  

Avveckling av HVB för ensamkommande barn KS 2018/5  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla HVB (Hem för vård och 

boende) Östergatan. 

 

  

 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 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2018-09-03 § 826. 

  

2014-11-27 beslutade Kommunfullmäktige att bevilja verksamheten EKB att starta 

ytterligare ett boende samt utöka träningslägenheter för ensamkommande barn. 

Anledningen var ökade flyktingströmmar och att kommunen stod i begrepp att skriva 

ett nytt avtal med Migrationsverket. 

 

 

Med stöd av kommunfullmäktiges beslut startade  HVB Östergatan. De tidigare 

boendena var HVB på Långgatan i Hova och på Villagatan i Gullspång. 

 

 

Verksamheten inom EKB har under 2018 genomgått flera större förändringar som 

bland annat inneburit att HVB (Villagatan och Älgaråsvägen)  har avvecklats, 

stödboenden har slagits ihop och personal har sagts upp. Tre av fyra föreståndare har 

sagt upp sig och ledningen består idag av en heltid föreståndare för stödboende och en 

halvtid föreståndare på HVB. Inom verksamheten för EKB  finns 21 asylsökande 

ungdomar som väntar på beslut från Migrationsverket gällande tillfälliga 

uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Två ungdomar med permanenta 

uppehållstillstånd har fått glädjande beslut gällande familjeåterföreningar och kommer 

lämna verksamheten när familjerna anlänt till Sverige. Ytterligare en 

familjeåterförening förväntas ske inom kort. Sju ungdomar har idag svenskt 

medborgarskap och ytterligare två förväntas inom kort att bli svenska medborgare. 

Kommunen har avtal med Töreboda och Skara kommuner om placeringar av 

ensamkommande barn, men dessa har minskat i antal. 

De ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta bedriva ett HVB i egen regi saknas 
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och minskar nu i rask takt i och med familjeåterföreningar och att ungdomarna blir 

äldre. 

 

 

Under hösten 2018 måste verksamheten påbörja avvecklingen av HVB Östergatan. I 

dagsläget bor inga ungdomar under 16 år på HVB Östergatan. De ungdomar som är 

mellan 16 och 18 år kommer att erbjudas stödboende eller familjehem. Antalet 

anställda på HVB Östergatan är sju. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 3 september att ge förvaltningen i uppdrag 

att presentera ett förslag till plan för avveckling av HVB Östergatan samt att 

kommunstyrelsen informeras om det aktuella läget och fattar därtill erforderliga beslut. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör barn och ungdomar som har vårdbeslut i form av boende på HVB 

Östergatan. De kommer erbjudas alternativa boenden utifrån sina behov och personliga 

mognad. 

 

 

Jämställdhetsanalys 

Beslutet berör både pojkar och flickor, män och kvinnor, boende och personal. För barn 

och ungdomar ska eventuella skillnader ske utifrån deras personliga behov. För 

personal ska kön, ålder eller etnicitet inte påverka eventuella beslut utan arbetsrättslig 

ordning ska gälla. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse avveckling av HVB för ensamkommande barn.docx 

- EKB nuläge.docx 

- Vård- och omsorgsnämnden september 2018 (2018-09-03 VON §286).doc 

- Tjänsteskrivelse information EKB.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §191).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 323

  

Delårsrapport 2018 förslag på åtgärder för budget i balans KS 2018/290  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna arbetar vidare för att nå en budget i 

balans och att förslagen redovisas på kommunstyrelsen den 12 december. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet och redovisar ett förslag till 

åtgärder för att nå ett nollresultat. 

Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ärendet.  

  

  

 

  

 Bakgrund 
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2018 och visar resultat och ställning 

för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för 

kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En 

finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk 

hushållning. Beträffande den förväntade ekonomiska utvecklingen av skatter och 

bidrag grundar sig prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) som publicerades i augusti månad. 

  

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat 

resultatmål på 6,2 mnkr vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skatter och bidrag 

(resultatet år 2017 uppgick till 9,3 mnkr eller 3,0 % av skatter och bidrag). 

  

Utfallet i delårsbokslutet visar ett negativt resultat på -1,6 mnkr vilket motsvarar ett 

resultatmål på -0,5%. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma 

tidpunkt uppgick till +26,5 mnkr. 

  

Prognos för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till -7,7 mnkr vilket 

motsvarar en negativ budgetavvikelse på -13,9 mnkr. Den främsta orsaken till det 

prognostiserade resultatet beror på stora förväntade budgetavvikelser inom Vård och 

omsorgsnämnd samt Barn- utbildning och kulturnämnd. Sammantaget prognostiserar 

samtliga verksamheter ett förväntat underskott uppgående till -17,6 mnkr. 

Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 17,7 mnkr (6,3 mnkr). 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-03 § 296 att ge kommunchefen i uppdrag att till 

nästa kommunstyrelsemöte den 7 november redovisa förslag på åtgärder för att nå en 

budget i balans. 
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 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2018.docx 

- Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun - kommunstyrelsen 2018-10-03.pdf 

- Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun BILAGA.docx 

- Kommunstyrelsen 2018-10-03 (2018-10-03 KS §296).doc 

 

  

 Kopia till 
Katarina Widell 

Elisabeth Olsson 

Maria Andersson 

Anders Bernhall 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 324

  

Investeringsmedel för extra kostnader barn, utbildning- och 

kulturnämnden 2018 

KS 2018/371  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om att investeringen hanteras inom ramen 

för statsbidrag. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Maria Andersson, barn-, utbildning- och kulturchef, informerar om att investeringen 

hanteras inom ramen för statsbidrag. 

  

 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-19 § 186 som 

beslutade att ansöka hos Kommunstyrelsen om nedanstående extra medel för 

investeringar.   

  

Barn, utbildning och kulturchef har informerat om att investeringsmedlen som 

tilldelades under 2018 inte kommer att räcka för att skapa likvärdiga skolor i 

Gullspångs kommun.   

  

Verksamheten behöver 300 tkr extra för att kunna sätta in interaktiva projektorer i alla 

klassrum så att alla elever i alla årskurser får tillgång till denna resurs. Interaktiva 

projektorer har installerats på Gullstensskolan 7-9, och för att vi ska ge alla elever 

likvärdiga möjligheter till digitalisering så behöver verksamheten installera interaktiva 

projektorer även på Regnbågsskolan och Gullstensskolan yngre.   

  

Barn-, utbildning och kulturchef vill inte installera sämre projektorer, för att inom 

några år sedan behöva byta ut dessa mot mer utvecklade interaktiva. Vi vet att 

utvecklingen går fort, och då behöver vi ge alla elever på alla Gullspångs skolor denna 

möjlighet. 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-08-15 § 156 kommunchefen i uppdrag att 

undersöka om det finns pengar kvar i 2018 års investeringsbudget utav de 2 mnkr. 

Kommunchefen har därefter skrivit en tjänsteskrivelse 2018-09-11. 

  

 Bilagor 
- TU Investeringsmedel extra 180507.docx 

- Barn- utbildning och kulturnämnden juni 2018 (2018-06-19 BUK §186).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §156).doc 

- Tjänsteskrivelse 2018-09-11, investeringsmedel för extra kostnader barn-, utbildning- 
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och kulturnämnden 2018-redovisning av återstående investeringsmedel 2018.docx 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 325

  

Kommunfullmäktiges beställningar 2019 KS 2018/362  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att begreppet kommunfullmäktiges beställning ändras till 

kommunfullmäktiges mål och att begreppet leveransåtagande ändras till 

verksamhetsmål. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunfullmäktiges mål 2019 enligt bilaga. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter ändringen att 

begreppet kommunfullmäktiges beställning ändras till kommunfullmäktiges mål och att 

begreppet leveransåtagande ändras till verksamhetsmål. 

 

  

 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. 

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11 § 92 beslutat om att anta kommunfullmäktiges 

beställningar 2019. Efter detta har det varit kommunval och kommunfullmäktige ska då 

fastställa beslut om budget och tillhörande beställningar. 

  

Ändrade begrepp för beställningar/mål 

Politik och verksamhet arbetade under 2017 med att ta fram förslag beställningar som 

bättre motsvarade visionerna i Framtidsberättelsen. Syftet var att ge en tydligare 

styrning av verksamheterna. 

  

Arbetet ledde till ett förslag med ett minskat antal beställningar som följs av ett mindre 

antal leveransåtaganden. Leveransåtagandena är mätbara och bygger på nationell 

statistik som bättre möjliggör jämförelser med andra kommuner och över tid. 

 

 

Efter detta har ekonomicheferna i MTG fått ett uppdrag att göra styrningssystemen mer 

lika varandra för att underlätta samarbetet mellan kommunerna. En del i detta är att 

hitta gemensamma begrepp. För Gullspångs kommun innebär detta att man föreslår att 
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det övergripande målet ändras från kommunfullmäktiges beställning till 

kommunfullmäktiges mål och att leveransåtagande ändras till verksamhetsmål. 

  

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §92).doc 

- Bilaga till KF § 92.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §196).doc 

- Tjänsteskrivelse, ändrade målbegrepp, skriven av Elisabeth Olsson.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 326

  

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2019 KS 2017/603  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats, 22,49 

kr för år 2019. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Gullspångs kommunala uppdebitering 2018 uppgår till 22,49 kronor. Utdebiteringen 

föreslås vara oförändrad år 2019. 

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11 § 93 beslutat om oförändrad skattesats, 22, 49 kr 

för år 2019. 

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §93).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §197).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 327

  

Finansiella mål budgetåret 2019 KS 2018/359  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande finansiella mål:   

  

1. Gullspångs kommun har en stabil ekonomi. 

2.  Årets resultat skall vara 1,5 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.   

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

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

budgetåret 2019.Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag till 

finansiella mål för budgetåret 2019. 

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11 § 94 beslutat om finansiella mål budgetåret 2019. 

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §94).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §198).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 328

  

Driftbudget 2019 KS 2017/603  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftbudget 2019 enligt tidigare beslut i 

kommunfullmäktige i juni efter följande ramjusteringar: 

  

Vård- och omsorgsnämnden ramhöjning med 3 000 tkr till äldreomsorgen och LSS 

varav 100 tkr ska användas till arbetsskor till personal inom äldreomsorgen. 

  

Kommunstyrelsen ramminskning med -1 000 tkr inom administration, påskynda 

digitalisering, översyn av lokalkostnader och lokalanvändning. 

  

Barn-, utbildning- och kulturnämnden ramminskning med -1 000 tkr inom 

administration, påskynda digitalisering, översyn av lokalkostnader och 

lokalanvändning. 

  

Vård- och omsorgsnämnden ramminskning med -1 000 tkr inom administration, 

påskynda digitalisering, översyn av lokalkostnader och lokalanvändning. 

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om reviderad budget 2019, och förändrade 

budgetförutsättningar. 

  

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl 16:28-16:44. 

  

Kommunstyrelsen diskuterar fram ett gemensamt förslag på ramjusteringar för budget 

2019. Budgetförslaget bygger på det tidigare beslutet i kommunfullmäktige i juni 

framlagd av Socialdemokraterna och Centern. 

  

  

 

  

 Bakgrund 
I juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget för 2019. Efter detta har det varit 

kommunalval och kommunfullmäktige ska då fastställa beslut om budget och 

tillhörande beställningar.   

  

Sedan beslutet i juni har förutsättningarna förändrats, vilket beskrivs i bifogad skrivelse 

från ekonomichefen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-10-17 § 199 beslutat att årets resultat ska 

vara 1,5%, resultat för prognososäkerheten redovisar nu enligt SKL prognos i 

september 471 tkr tabellen behöver därmed uppdateras.  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse fastställande av budget, skriven av Elisabeth Olsson.docx 

- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §95).doc 

- Bilaga 1 KF § 95.pdf 

- Bilaga 2 KF § 95.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §199).doc 

- Reviderad budget 2019 förslag till kommunstyrelsen 2018-11-07.docx 

- Budget och verksamhet 2019 socialdemokraterna och Centerpartiet, reviderad 

resultatbudget 2019 utifrån tillkommande redovisade förändringar.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 329

  

Budgetplan 2020-2021 KS 2018/360  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa preliminära budgetramar för åren 2020-2021 

enligt bilaga. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

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

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11 § 96 beslutat att fastställa preliminära 

budgetramar för åren 2020-2021 enligt bilaga. 

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §96).doc 

- Bilaga till KF § 96.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §200).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 330

  

Investeringsbudget 2019 KS 2018/128  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

1.  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen på totalt 6 mnkr. 

Varav 4 mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen, bilaga. 

 

 

2.  Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att godkänna 

tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2019 inom 4 mnkr.  

     

3. Kommunfullmäktige beslutar att 9,0 mnkr läggs till VA-kollektivet för 

investeringar.  

  

4. Kommunfullmäktige beslutar att objekt som inte ryms i ovanstående ram beslutas 

separat av kommunfullmäktige. 

    

5. Kommunfullmäktige medger upplåning under 2018-2019 upp till 40 mnkr gällande 

tidigare beslutade investeringar, enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03- 26 § 39 

ombudgeteringar i samband med bokslut 2017.  

    

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
 

 

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Förslag till investeringsram för år 2019 finns framtaget (15,0 mnkr). 

Övriga redovisade objekt får beslutas av kommunfullmäktige separat. 

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11- § 97 beslutat om investeringsbudget 2019. 

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §97).doc 

- Bilaga till KF § 97.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §201).doc 
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 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 331

  

Investeringsplan 2020-2023 KS 2018/361  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

1. Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsplan på 6 mnkr för år 2020-2023, 

bilaga.     

  

2.  Kommunfullmäktige beslutar att 9,0 mnkr läggs till VA-kollektivet för 

investeringar.   

  

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

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

  

Kommunfullmäktige har 2018-06-11 § 98 beslutat om investeringsplan 2020-2023. 

  

 Bilagor 
- Kommunfullmäktige 2018-06-11 (2018-06-11 KF §98).doc 

- Bilaga till KF § 98.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17 (2018-10-17 Ksau §202).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 332

  

Information från Skaraborgs kommunalförbund  KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige informeras om protokoll från: 

  

Skaraborgs Kommunalförbund styrelsen 2018-09-14 

  

Skaraborgs Kommunalförbund förbundsfullmäktige 2018-09-25 

  

Skaraborgs Kommunalförbund styrelsen 2018-10-12 

  

 Bilagor 
- Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund förbundsfullmäktige 2018-09-25.pdf 

- Skaraborgs kommunalförbund sammanträdesprotokoll 201810.pdf 

- Skaraborgs Kommunalförbund, styrelsen, protokoll-2018-09-14.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 333

  

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 
- Meddelande.htm 

- Svar på remissyttrande Nätkoncession Hallsberg Moholm.pdf 

- Meddelande.htm 

- Remissyttrande 180911.pdf 

- Bilaga 2 Yttrande Koncession Kraftledning.pdf 

- Meddelande.htm 

- Vattenfall eldistribution AB genomför nu samråd om nätkoncession för linje i 

Hallsberg, Laxå, Gullspång, och Töreboda kommuner.pdf 

- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen november månad.doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 334

  

Delgivningar KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-09-25 

b) Lönenämnden protokoll 2018-09-28 

c) Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom kommunstyrelsen 2018-09-

20 

d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-10-09 

e) Uttalande ”Behöver kommunen vara rättvis?” från synskadades Riksförbund 

Skaraborg 

f) Tekniska nämnden protokoll 2018-10-16 

  

 Bilagor 
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-09-25.pdf 

- Lönenämnden protokoll 2018-09-28.pdf 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-10-09.pdf 

- Uttalande Behöver kommunen vara rättvis.docx 

- Tekniska nämnden protokoll 2018-10-16.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 335

  

Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg - 

Delårsrapport 2018-08-31 

KS 2018/627  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Samordningsförbundet Norra Skaraborg delårsrapport 2018-

08-31. 

  

 Bilagor 
- Meddelande.htm 

- Delårsbokslut  2018-08-31 samordningsförbundet Norra Skaraborg.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 336

  

Delgivning - MSB uppföljning av kommunernas 

tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för 2017, dnr 2018-

00280 

KS 2018/630  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges MSB uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och 

tillsyn enligt LBE för 2017, dnr 2018-00280. 

  

 Bilagor 
- Meddelande.htm 

- Rapport årsuppföljning LBE 2017.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 337

  

Delgivning - Beslut om strandskyddsdispens - Ledningsrätt, 

VA/Tekniska nämnden, Mariestad Sjötorp 3:2 m,fl 

KS 2018/636  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-09-25 § 95, beslut 

om strandskyddsdispens - Ledningsrätt, VA/Tekniska nämnden, Mariestad Sjötorp 3:2 

m,fl. 

  

 Bilagor 
- Protokollsutdrag MBN § 95 2018-09-25.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 338

  

Delgivning - Meddelande från SKL gällande kompetenssatsning 

för förtroendevalda och tjänstemän  

KS 2018/597  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges meddelande 13/2018  från SKL gällande kompetenssatsning 

för förtroendevalda och tjänstemän. ärendenr 18/03884. 

  

 Bilagor 
- Meddelande.htm 

- Meddelande 13-2018 från SKLs styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda 

och tjänstemän för en ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och 

landsting..pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 339

  

Delgivning - MSB statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder 

för ökad kommunal ledningsförmåga i Gullspångs kommun, dnr 

2016-00935 

KS 2016/185  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna - MSB statsbidrag till tekniska 

förstärkningsåtgärder för ökad kommunal ledningsförmåga i Gullspångs kommun, dnr 

2016-00935. 

  

 Bilagor 
- Villkorsbilaga 2018.pdf 

- Beslut om statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder för ökad kommunal 

ledningsförmåga i Gullspångs kommun, MSB dnr 2016-00935 reservation 2018-28.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 340

  

Delgivning - Delårsrapport 2018 samt Budget och 

verksamhetsplan 2019-2021, Tolkförmedling Väst 

KS 2018/485  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Tolkförmedling Västs delårsrapport 2018 samt Budget och 

verksamhetsplan 2019-2021. 

  

 Bilagor 
- Delårsrapport 2018 samt Budget och verksamhetsplan 2019-2021.pdf 

- Budget och verksamhetsplan 2019-2021.pdf 

- Delårsrapport 2018.pdf 

- Revisorernas bedömning av delårsrapporten.pdf 

- Tjänsteutlåtande Delårsrapport 2018.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-11-07 

 

47/51 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 341

  

Delgivning - Beslut om projektmedel Tillväxtverket 2018-

001499 för projektet ”Gullspångskraft” 

KS 2018/511  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut om projektmedel  från Tillväxtverket 2018-001499 för 

projektet ”Gullspångskraft” för projekttiden 2018-01-01-2020-12-31. 

  

 Bilagor 
- Beslut om projektmedlel Tillväxtverket 2018-001499 för projekter _Gullspångs kraft_ 

.htm 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 342

  

Sveriges Kommuner och Landsting - Förslag till bestämmelser 

om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 

KS 2018/595  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings 

styrelses förslag beslutar Gullspångs kommun att anta bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18 med tillhörande bilaga. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2014-12-15  KF § 254 antagit förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 14) för att kunna tillämpas 

på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller 

senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare 

uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda. 

  

Sveriges Kommuner och landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 

till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-

KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-

KL i kommunen. OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda 

gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har 

varit det nu gällande OPF-KL (OPF-KL 14). I och med OPF-KL 18 tillförs 

bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda ska i 

huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda. OPF-KL är indelat i 

omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Bestämmelserna gäller inte för 

förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till 

visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 

förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. OPF-KL 18 är utformat för 

tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett 

lokalt antagande av bestämmelserna. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv 

omställning, med aktiva omställnings-insatser och tidsbegränsade ekonomiska 

omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i 

omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i 

stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på 
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livsinkomstprincipen. Det tillagda familje-skyddsregelverket är till största delen 

överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL. 

Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras 

separat av respektive huvudman. 

  

  

 Bilagor 
- Cirkulär 18031 förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension, samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).pdf 

- Cirkulär 18031 Bilaga 1 förslag till bestämmelse om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18).pdf 

- Cirkulär 18031 Bilaga 2 kommentarer till förslag till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf 

- Tjänsteskrivelse bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

2018.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 343

  

Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå 

ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”, 

dnr M2017/02054/Nm. Dnr KS 2018/ 

KS 2018/705  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att skriva ett yttrande 

gällande Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i 

reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”, dnr M2017/02054/Nm. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Regeringen vill vi miljö- och energidepartementet ha synpunkter på förslagen i 

Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om 

landsbygdsutveckling i strandnära läge”. 

  

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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