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Datum: 2018-12-12 kl 13:00-17:00 Paragrafer: § 332 - 359 
 
Plats: Nämndrummet Hova 
 
Underskrifter 
 
 
Carina Gullberg                   Bo Hagström 
Ordförande                          Ordförande 

 
 
Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

Ej § 337, § 345                     § 337, § 345 
  
 
Justeras 
 
 
Björn Thodenius Per-Arne Brandberg Victor Albertsson Tidestedt 
                                                                                                                              § 345 

 
Beslutande Carina Gullberg (S), Ordförande, ej § 337, § 345 

Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande, ej § 345 
Jan Hassel (S) 
Per-Arne Brandberg (S) 
Roland Karlsson (C) 
Eric Mellberg (M) 
Gunnar Bohlin (M) 
Bengt O Hansson (RV) 
Ann-Christin Erlandsson (S), Tjänstgörande ersättare 
Victor Albertsson Tidestedt (M), Tjänstgörande ersättare 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Tjänstgörande ersättare § 337, § 341-343, § 345-
359, kl  16:00-17:00, ej tjänstgörande ersättare § 332-336, § 338-340, kl 13:00-16:00 
Sarah Johansson (FI), Tjänstgörande ersättare 

 
Ersättare 

 
Stig Svensson (SD) 
 

Övriga Anders Hultén Olofsson, Miljöinspektör, Miljö- och bygg, § 336 
Åsa Furustam, Miljöingenjör, Miljö- och bygg, § 336 
Birgit Götenstedt Dahllöf, Kooperativet Laxen, § 337 
Mikael Fransson, Verksamhetschef integration, studier och arbete, 
Kommunledningskontoret, § 337 
Katarina Widell, Vård- och omsorgschef, Kommunledningskontoret, § 337 
Lena Norrström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 339 
Elin Asp, Stabschef, Kommunledningskontoret, § 341 
Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 341 
Maria Andersson, Verksamhetschef, Skola och kultur, § 341 
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
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Per-Arne Olofsson, RV 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4  Friskvården 2019 KS 2018/603 

 Föredragande: Sofia Eklind  

   

§ 5 Regeringskansliet M2018/01322/R- Remiss undantag för 
tillstånds- och anmälningsplikt 

KS 2018/619 

 Föredragande: Åsa Furustam, Anders Hultén Olofsson kl 13:30  

   

§ 6 Avtal med Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, 
arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning 

KS 2018/719 

 Föredragande: Katarina Widell, Mikael Fransson, Birgit 
Götenstedt Dahllöf kl 14:00 

 

   

§ 7 Löneväxling KS 2018/683 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 8 Reviderade riktlinjer för investeringsbidrag KS 2018/686 

 Föredragande: Lena Norrström  

   

§ 9 Ej verkställda beslut  KS 2017/756 

   

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

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

 

   

§ 11 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden KS 2018/742 
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§ 12 Förnyelse av samarbetsavtal inom MTG för 
säkerhetssamordnarfunktionen 

KS 2018/710 

   

§ 13 Ansökan om arrangörsstöd KS 2018/50 

   

§ 14 Svar på fördjupad revisonsgranskning av kommunstyrelsens 
styrning av Hova utveckling AB 

KS 2018/669 

   

§ 15 Information från Skaraborgs kommunalförbund  KS 2018/1 

   

§ 16 Valärende - Nominering av ledamöter till  styrelsen för 
Kommuninvest ekonomisk förening 

KS 2018/637 

   

§ 17 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 18 Delgivningar KS 2018/1 

   

§ 19 Delgivning-Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och 
föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge”, ärendenr: NV-02386-17 

KS 2018/705 

   

§ 20 Delgivning - Svar på remiss Kategorisering av cykelnätet, dnr 
2018/114888 

KS 2018/679 

   

§ 21 Delgivning - Gullspångs kommun på andra plats i Bästa Tillväxt 
2018 

KS 2018/722 

   

§ 22 Delgivning - Detaljbudget 2019 nämnden för 
ekonomiadministration 

KS 2017/603 

   

§ 23 Delgivning - Internkontrollplan 2019 - nämnden för 
ekonomiadministration, dnr EKN 2018/00010 

KS 2018/724 

   

§ 24 Delgivning - Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens 
investeringsbudget i Gullspångs kommun 

KS 2017/330 
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§ 25 Delgivning - Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens 
driftbudget i Gullspångs kommun 

KS 2018/326 

   

§ 26 Delgivning - Skogsstyrelsen ärendenr SK-406-2018, SK 407-2018, 
Biotopskyddsområde på fastigheten Gullspång Gunnarstorp 1:2 

KS 2018/741 

   

§ 27 Delgivning  - Information om justerad anvisningsmodell och 
andelstal i Västra Götalands län 2019. Dnr 851-39900-2018 

KS 2018/698 

   

§ 28 Delgivning - Länsstyrelsen i  Västra Götaland har beviljats 1 195 
000 kr av Havs och Vattenmyndigheten Dnr 3681-2018, till 
projektet ”GRAP2,” 

KS 2017/401 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 332

  

Val av justerare   

 Beslut 
Björn Thodenius (M), Per-Arne Brandberg (S) och Victor Albertsson Tidestedt (M) § 

345 justerar protokollet. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 333

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Carina Gullberg (S) deltar inte i beslutet under § 337 avtal med Kooperativet Laxen 

gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning. KS 2018/719 

  

Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) anmäler jäv under § 345 svar på 

fördjupad revisionsgranskning av kommunstyrelsens styrning av Hova 

Utvecklingsbolag AB. KS 2018/669 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 334

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

  

Kommunstyrelsen godkänner att Per-Arne Olofsson (RV) får delta på dagens 

sammanträde. Per-Arne Olofsson (RV) är invald som ersättare i kommunstyrelsen från 

och med mandatperioden 2019. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 335

  

 Friskvården 2019 KS 2018/603  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om en årsavgift 25 000 kr/år (enligt vårt tidigare avtal) samt 

80 kr per hanterat kvitto att inrymmas inom budget. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Sofia Eklind, personalkonsult, informerar om ärendet. 

  

 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats på personalutskottet 2018-11-06 § 36 då fick Sofia Eklind, 

personalkonsult, i uppdrag att ta fram ett underlag för de olika förslagen som kom upp 

under diskussion. 

  

Gullspångs kommun har använt sig av friskvårdstjänsten Actiway under 2018. Under 

innevarande år har 137 medarbetare anmält sitt intresse för friskvårdsbidraget vilket 

kan jämföras med 37 medarbetare året innan. Enligt friskvårdsenkäten som gjordes 

efter sommaren 2018 har medarbetare som använder sig av friskvården ökat med 40 %. 

Actiway är ett bra verktyg för att kunna administrera vilka som använder sig av 

friskvården. Vi får en bra statistik på t ex hur mycket pengar som använts till friskvård, 

vilka tjänster/aktiviteter som används mest osv. Vi vet också att de aktiviteter som 

används är godkända enligt skatteverkets regler. 

Actiway har varit kostnadsfritt under 2018. 2019 kommer Actiway att kosta 25 000 

kr/år. Om vi inte använder oss av Actiway kommer Gullspångs kommun ändå att ha en 

stor administrationskostnad för de kvitton som går från medarbetare till chef vidare till 

löneadministratör och som sedan läggs in i systemet. Vi behöver också lägga tid på att 

ta fram statistik och i vissa fall även kontrollera reglerna gentemot skatteverket. 

Det finns en tydlig fördel för Gullspångs kommun att använda sig av ett administrativt 

stöd som är utvecklat för hanteringen av friskvård och som därmed är rationellt och 

ändamålsenligt. Alternativet är att skapa egna rutiner för detta. Det sistnämnda blir som 

tidigare framförts inte billigare för kommunen. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse friskvården 2019.docx 

- Kostnadskalkyl friskvårdsbidrag.docx 

- Friskvårdsutvärdering hösten 2018.docx 

- Personalutskott 2018-09-24 (2018-09-24 Pu §26).doc 

- Personalutskott 2018-11-06 (2018-11-06 Pu §36).doc 

- Tjänsteskrivelse, tillägg till friskvårdsbidrag 2019.docx 
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 Kopia till 
Arvo Niiholm 

Sofia Eklind 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 336

  

Regeringskansliet M2018/01322/R- Remiss undantag för 

tillstånds- och anmälningsplikt 

KS 2018/619  

 Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens följande 

synpunkter angående remissen från Naturvårdsverket om undantag från tillstånds- och 

anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall: 

  

• I redovisningen saknas en hänvisning till Jordbruksverkets prövning av förbränning 

av animaliska biprodukter. 

  

• Gullspångs kommun har flera komplicerade avfallsärenden. I många fall handlar det 

om utfyllnad av mark som kan betraktas som deponier. Redovisningen från 

Naturvårdsverket innebär ingen lättnad i prövningen för dessa verksamheter. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Anders Hultén Olofsson, miljöinspektör, och Åsa Furustam, miljöinspektör, informerar 

om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Naturvårdsverket har skickat en remiss till Gullspångs kommun. Naturvårdsverket har 

gjort en utredning av vilka verksamheter som kan undantas från tillstånds- eller 

anmälningsplikt. Miljö- byggnadsnämnden har nu fått tillfälle att skicka synpunkter till 

Gullspångs kommun som sedan ska svara på remissen. 

  

Naturvårdsverket bedömer att det kan vara lämpligt att följande verksamheter omfattas 

av allmänna regler istället för tillstånds- eller anmälningsplikt: 

- Mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallsslag inför återvinning 

- Användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål 

- Biologisk behandling av vissa avfallsslag 

- Förbränning av vissa avfallsslag   

  

Bedömning 

Förbränning av animaliska biprodukter omfattas både av tillståndsplikt och 

anmälningsplikt enligt Miljöprövningsförordningen och en prövning av 

Jordbruksverket. I redovisningen från Naturvårdsverket nämns ingenting om 

Jordbruksverkets prövning. Verksamhet miljö och bygg anser att detta ska finnas med. 

  

Verksamhet miljö och bygg bedömer att den redovisningen som Naturvårdsverket har 
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remitterat, inte innebär någon lättnad i prövningen för verksamheter som använder 

avfall för anläggningsändamål. Det är framförallt dessa typer av verksamheter som 

innebär problem inom Gullspångs kommun. 

  

 Bilagor 
- Skrivelse från verksamhet miljö och bygg  Fastighet  Ärende 2018 MBN2089.pdf 

- 180924 Remissmissiv Verksamheter som kan undantas från tillstånds och 

anmälningsplikt.pdf 

- Naturvårdsverkets rapport Verksamheter som kan undantas från tillstånds och 

anmälningsplikt.pdf 

 

  

 Kopia till 
Miljö- och energidepartementet 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 337

  

Avtal med Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, 

arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning 

KS 2018/719  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om nytt ettårigt huvudavtal samt tilläggsavtal med 

Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller 

arbetsträning, med avtalsstart 2019-02-01, bilaga sammanfattning av utnyttjandet av 

tjänsten. 

  

Carina Gullberg (S) deltar inte i beslutet. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, Birgit Götenstedt, Dahllöf, Kooperativet Laxen, 

Mikael Fransson, verksamhetschef VISA 

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

  

Ann-Christin Erlandsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. 

  

Per-Arne Brandberg (S) yrkar att ärendet ska kompletteras med en enklare 

sammanfattning av utnyttjandet av tjänsten. 

  

Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

  

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att teckna avtal med Kooperativet Laxen 

gällande 2107-04-01 – 2017-12-31. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en 

uppföljning och utvärdering. 

 

 

AhlmKompetenstjänst fick uppdraget att följa upp samverkan med kooperativet, 

nyttan, kommunens kostnader och åtaganden och jämföra detta med om motsvarande 

skulle genomföras i kommunens regi, se hur andra kommuner samarbetar med 

kooperativ samt ge förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. 

 

 

AhlmKompetenstjänsts uppföljning behandlades på Kommunstyrelsen 2017-12-13. 

Utredaren hade rekommendationer inför antagandet av nya avtal med kooperativet. 

Utifrån dessa rekommendationer togs ett nytt förslag till avtal fram och beslut fattades 

av KS 2018-01-17 om ett ettårigt avtal. 
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Avtalet har nu löpt i snart ett år. I en uppföljning har framkommit från både IFO och 

VISA att man är nöjda med avtalet och att behovet kvarstår om köp av platser för 

arbetsträning/rehabilitering. 

  

Förvaltningen har konsulterat upphandlingsenheten i Mariestad som menar att ett nytt 

ettårigt avtal där det i upphandlingsdokumentationen tydligt framgår varför vi valt att 

göra direktupphandling, är fullt möjligt. Sett till lagkravet är detta tillräckligt eftersom 

avtalen hamnar under direktupphandlingsgränsen för en ettårsperiod och det inte finns 

några andra kända aktörer inom verksamhetsområdet. 

  

Förvaltningen föreslår att ett nytt ettårigt huvudavtal och tilläggsavtal tecknas med 

Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller 

arbetsträning from 2019-02-01. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse Avtal 2019 med Kooperativet Laxen gällande platser för arbete.docx 

- Huvudavtal 2019 mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen.docx 

- Tilläggsavtal 2019 mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen gällande 

deltagare i kooperativets verksamhet.docx 

- Dokumentation av direktupphandlingar Laxen 2019.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §228).doc 

 

  

 Kopia till 
Kooperativet Laxen 

Katarina Widell 

Mikael Fransson 

Elisabeth Olsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 338

  

Löneväxling KS 2018/683  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att löneväxling till pensionsförsäkring skall erbjudas som en 

möjlighet för tillsvidareanställd personal i Gullspångs kommun. Detta gäller från och 

med 1 januari 2019. 

  

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Möjligheten att som arbetsgivare kunna erbjuda löneväxling vid nyrekrytering blir allt 

viktigare. Det efterfrågas alltmer vid nyrekrytering, men även för de som är anställda 

sedan tidigare i kommunen. Alltfler kommuner ger sina medarbetare denna möjlighet. 

Kommunerna i vår närhet, Mariestad, Töreboda och Karlsborg har infört denna 

möjlighet. Detsamma gäller för flertalet kommuner i Skaraborg. Det blir en viktig del i 

att kunna konkurrera om arbetskraft nu och framöver. När vi rekryterar medarbetare 

från en annan kommun som har infört löneväxling, ställer medarbetaren krav på att den 

löneväxling man har sedan tidigare skall fortsätta att gälla vid anställningen i 

Gullspångs kommun. 

 Att erbjuda löneväxling för sina medarbetare är idag en naturlig del i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. 

 Nedan beskrivs de förutsättningar som skall gälla vid ett införande av löneväxling i 

Gullspångs kommun. 

 Samtliga tillsvidareanställda skall ges möjlighet att löneväxla via ett överenskommet 

månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband 

med nyanställning eller vid ett annat tillfälle. Det överenskomna beloppet betalas i 

form av en premie till en tjänstepensionsförsäkring.  Lösningen skall vara kostnads-

neutral för arbetsgivaren. I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som 

löneväxlar ett särskilt belopp som motsvarar skillnaden mellan de sociala avgifter som 

skulle betalats vid kontant utbetalning och den särskilda löneskatt som betalas på 

premien. Den totala premien utgörs därmed av det överenskomna bruttolöneavdraget 

och detta särskilda belopp. För närvarande är procentsatsen ca 6 %. 

 Ett exempel: 

Den anställde avstår 1000 kr i lön. Arbetsgivaren betalar in 1060 kr i tjänstepension. 

För att en löneväxling skall rekommenderas behöver den överstiga en viss brytpunkt. 

Det framgår av nedanstående beskrivning. 

Inkomstbasbelopp 2018 = 62 500 kr 
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Brytpunkten för att tjäna in allmän pension är en årsinkomst om 8,07 inkomstbas-

belopp = 504 375 kronor per år  (42 031 kronor per månad) 

Löneväxling är inte förmånligt om lönen efter växlingen är lägre än brytpunkten. Detta 

eftersom det under brytpunkten minskar socialförsäkringsförmånerna som t.ex. statlig 

pension, sjukpenning och föräldrapenning. 

Förvaltningen tar fram information om möjligheten till löneväxling och rutiner för hur 

det praktiskt skall gå till. Grunden är att det är medarbetaren som väljer var och hur den 

vill löneväxla. Avtal görs mellan medarbetaren och det pensionsbolag som denne har 

valt för sitt sparande. Löneväxling kan endast göras på framtida ersättningar. 

Gullspångs kommun har inget ansvar för det sparande som medarbetaren väljer. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse löneväxling 2018.docx 

- Personalutskott 2018-11-06 (2018-11-06 Pu §37).doc 

 

  

 Kopia till 
Lönekontoret 

Arvo Niiholm 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-12-12 

 

17/43 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 339

  

Reviderade riktlinjer för investeringsbidrag KS 2018/686  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade versionen av kommunens 

Riktlinjer för investeringsbidrag. 

 

  

 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 
Vid kommunfullmäktige den 27 februari 2017 antogs nya riktlinjer för 

investeringsbidrag i kommunen. Riktlinjerna har nu legat till grund för handläggningen 

av inkomna ansökningar om investeringsbidrag sedan dess. Efter ett år med riktlinjerna 

har förvaltningen upplevt ett antal otydligheter och brister i riktlinjerna och lägger 

därmed fram ett förslag på ändringar för att komma till rätta med detta. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse förslag till revidering i riktlinjerna för investeringsbidrag (002).docx 

- Justerad, Redogörelse, förslag på revidering av Riktlinjerna för 

investeringsbidrag.docx 

- 2a justering efter KSAU,  Markerade förändringar, Riktlinjer för 

investeringsbidrag.docx 

- 2a justering efter KSAU, Förslag ny version 2018.  Riktlinjer för 

investeringsbidrag.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §225).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-12-12 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 340

  

Ej verkställda beslut  KS 2017/756  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om att två beslut enligt LSS inte är 

verkställda gällande beviljande av kontaktpersoner. 

  

Kommunstyrelsen överlämnar informationen till kommunfullmäktige och revisorerna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har 2018-11-12 § 284 behandlat ärendet. 

  

Delgivning av ej verkställda beslut enligt LSS.  För kvartal två och kvartal tre finns två 

beslut som inte är verkställda gällande beviljade kontaktpersoner. 

  

 Bilagor 
- Ej verkställda beslut vård- och omsorgsnämnden 2018-11-12 § 284.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-12-12 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 341

  

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

 Beslut 
1. Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om de redovisade möjliga 

besparingsförslagen och genomförda åtgärder. 

 

 

2. Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om nedanstående genomförda och 

planerade åtgärder inom verksamheten EKB utifrån ändrat regelverk från 2017 och det 

stora ekonomiska underskottet år 2018: 

  

- Med anledning av det stora ekonomiska underskottet  som verksamheten EKB 

aviserat för 2018 beslutade Vård och omsorgsnämnden den 8 oktober att: 

- Ungdomar på stödboende (med PUT, TUT samt svenska medborgare) som fyllt 20 år 

ska skrivas ut ur verksamheten de har möjlighet att bli självförsörjande genom 

studiemedel. 

- Asylsökande ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen ska skrivas ut ur 

verksamheten om inte särskilda vårdskäl finns. 

- De erbjuds ett kollektivt boende genom kommunens försorg och hamnar inte på 

gatan. HVB-verksamheten avvecklas då det saknas underlag att bedriva verksamheten 

vidare, antalet barn minskat och inga under 16 år. 

- Samtliga ekonomiska beslut skulle ske genom vård- och omsorgschef. 

  

3. Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att fortsätta att arbeta för att nå 

en budget i balans. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

 Anders Bernhall, ekonomichef informerar om: 

- Konjunkturen avmattas 

- Utvecklingen av skatter och bidrag planar ut 

- Demografisk utveckling 

- Befolkningsutveckling 

- Välfärdsmedel (Riksdagen beslutade 2017 om statsbidrag till kommuner och 

landsting)  

 

 

Elisabeth Olsson, kommunchef,  Elin Asp, stabschef, Mikael Fransson, 

verksamhetschef VISA, Maria Andersson, verksamhetschef skola och kultur och 

Katarina Widell, vård- och omsorgschef redovisar möjliga förslag till besparing inom 

sina respektive verksamheter. 

  

Katarina Widell, redovisar genomförda och planerade åtgärder inom verksamheten 

EKB. 
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Med anledning av det stora ekonomiska underskottet som verksamheten EKB aviserat 

för 2018 beslutade Vård och omsorgsnämnden den 8 oktober att: 

Ungdomar på stödboende (med PUT, TUT samt svenska medborgare) som fyllt 20 år 

ska skrivas ut ur verksamheten de har möjlighet att bli självförsörjande genom 

studiemedel. 

Asylsökande ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen ska skrivas ut ur 

verksamheten om inte särskilda vårdskäl finns. De erbjuds ett kollektivt boende genom 

kommunens försorg och hamnar inte på gatan.  

HVB-verksamheten avvecklas då det saknas underlag att bedriva verksamheten vidare, 

antalet barn minskat och inga under 16 år. 

Samtliga ekonomiska beslut skulle ske genom vård- och omsorgschef. 

  

Elisabeth Olsson informerar om medel från tillväxtverket, omställningsstöd från 

Migrationsverket, förbättrad prognos kommunstyrelsen, söka Ludvikamoms 2016-2018 

och likvärdighetsbidrag från Skolverket. 

  

  

  

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07 § 323 att verksamheterna arbetar vidare för att 

nå en budget i balans och att förslagen redovisas på kommunstyrelsen den 12 

december. 

  

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 

Protokoll 
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Utdragsbestyrkande 

 

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. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2018.docx 

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

- Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun BILAGA.docx 

- Kommunstyrelsen 2018-11-07 (2018-11-07 KS §323).doc 

 

  

 Kopia till 
Katarina Widell 

Elisabeth Olsson 

Maria Andersson 

Anders Bernhall 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 342

  

Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden KS 2018/742  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att i reglementet för vård- och omsorgsnämnden lägga till 

punkten uthyrning av lägenheter i trygghetsboende på Amnegården och Mogården. 

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
När kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 § 229 behandlade ärendet om tillägg i 

delegationsordningen för vård- och omsorgsnämnden gällande hantering av kö och 

individuell bedömning av förtur till trygghetsboende, konstaterades att ett tillägg 

behöver göras i vård- och omsorgsnämnden reglemente gällande denna hantering. 

  

När nytt reglemente är framtaget kan vård- och omsorgsnämnden själva besluta om att i 

delegationsordningen lägga till hanteringen av kö och individuell bedömning av förtur 

till trygghetsboende. 

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §232).doc 

- Reviderat reglemente för Vård- och omsorgsnämnden.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 343

  

Förnyelse av samarbetsavtal inom MTG för 

säkerhetssamordnarfunktionen 

KS 2018/710  

 Beslut 
Kommunstyrelsen fattar beslut om nytt samarbetsavtal med MTG-kommunerna om 

gemensam säkerhetssamordningsfunktion. 

  

  

 

  

 Behandling på kommunstyrelsen 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Samarbetsavtalet som reglerar förutsättningarna för MTG-kommunernas gemensamma 

säkerhetssamordnarfunktion löper ut 31 december 2018. Ett nytt avtal måste ingås av 

respektive kommuns kommunstyrelse om samarbetet ska fortsätta. 

  

Förutsättningarna har till viss del förändrats jämfört med när nuvarande avtal ingicks. 

Den stora skillnaden är att nya uppgifter inom totalförsvaret lagts på kommunerna. 

Dessa har konkretiserats i en överenskommelse mellan SKL och MSB. I den tydliggörs 

kommunens uppgifter, statlig finansiering och övrigt stöd som ska lämnas från staten 

till kommunerna. I MTG-kommunerna finns ingen funktion som ansvarar för att driva 

frågorna. Förutsättningen finns dock att lägga det på säkerhetssamordnarfunktionen. 

  

Ett förslag till nytt samarbetsavtal har tagits fram som tar hänsyn till denna utveckling. 

Förslaget bygger i allt väsentligt på tidigare avtalsutformning men med ett par 

skillnader. 

  

- Säkerhetssamordningsfunktionens uppgifter renodlas mot uppgifter som ligger inom 

krisberedskapsområdet och inom civilt försvar.  

  

- Säkerhetssamordningsfunktionen får ansvar för att samordna det strategiska arbetet 

med informationssäkerhet. 

  

Avtalsförslaget bifogas som en separat bilaga. 

  

 Bilagor 
- 181111 Förnyelse samarbetsavtal säkerhetssamordnarfunktionen, 

tjänsteskrivelse.docx 

- 181111 Utkast avtal säkerhetssamordning, med markerade ändringar.docx 
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- 181111 Utkast avtal säkerhetssamordning (utan ändringar).docx 

- Anteckningar MTG-styrgrupp 2018-11-01, se punkt 3.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §226).doc 

 

  

 Kopia till 
Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

Säkerhetssamordnarna 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 344

  

Ansökan om arrangörsstöd KS 2018/50  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja PRO Otterbäcken 1 400 kr för arrangemanget 

Julcafé, vilket är vad som finns kvar i budgeten av 200 tkr. 

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
2018-11-19 inkom PRO Otterbäcken med en ansökan om arrangörsstöd för 

arrangemanget ”Julcafé – populär musik med Henrik Strömberg”. PRO Otterbäcken 

har ansökt om 5000kr och arrangemanget överensstämmer med kommunens riktlinjer 

för arrangörsstöd. Trots detta räcker inte pengarna som är kvar i budgeten, av en 

summa på 200 000kr är det nu endast 1400kr kvar. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse arrangörsstöd PRO Otterbäcken.docx 

- Ansökan om arrangörsstöd från PRO Otterbäcken till arrangemanget Julcafé - 

populärmusik med Henrik Strömberg.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §231).doc 

 

  

 Kopia till 
PRO Otterbäcken 

Karin Sääf 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 345

  

Svar på fördjupad revisonsgranskning av kommunstyrelsens 

styrning av Hova utveckling AB 

KS 2018/669  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till revisionen svara att kommunen tagit i 

beaktande revisionens synpunkter och kommer att säkerställa att styrdokument tas fram 

och att de ekonomiska gränssnitten tydliggörs genom utbildning och internkontroll. 

  

Samarbetet med Hova utveckling AB har varit ett nytt sätt att samarbeta med 

näringslivet i syfte att främja utvecklingen av kommunen. Kommunen är 

minoritetsägare i bolaget med 3-10 % ägande. Kommunen är väl medveten om att om 

kommunens andel i bolaget ökar till över 30 % så ställs högre krav. 

I och med att detta varit en helt ny oprövad samarbetsform har kommunen tagit 

exempel från andra kommuner och anammat deras upplägg.  Trots detta har Gullspångs 

kommun, enligt revisionen, inte i dokumenterade beslut nog tydliggjort syftet med sin 

ägarroll och hur man ska följa upp intentionerna. 

Bolaget startade för två år sedan. Under den tiden har fokus legat på att uppnå målet att 

tillsammans ge förutsättningar för en ny hotell- och restaurangrörelse som länge 

saknats i samhället och därmed befrämja utvecklingen i kommunen. 

Detta mål är nu uppnått och det har gått fort. Men sett i backspegeln kan man 

konstatera att vissa formalia inte ägnades nog omsorg. Men vi har lärt oss och nu 

kommer det att tas fram klargörande dokument som tydligare reglerar kommunens 

ändamål  med sitt ägande i bolaget. Detta innefattar krav på insyn och uppsikt. En 

allmän företagspolicy för kommunen ska också tas fram. 

För att få klarhet i de skattetekniska reglerna har Gullspångs kommun anlitat en jurist. 

Den interna kontrollen i kommunen förbättras genom att en fördjupad utbildning i 

momsredovisning har genomförts under november, som ett första steg. 

Kommunstyrelsen finner det svårt att i vissa stycken bemöta revisionens rapport då den 

bygger på olika utsagor som kommunstyrelsen inte alltid har samma uppfattning om. 

Sammanfattningsvis har samarbetet mellan Gullspångs kommun och Hova Utveckling 

AB nått det uppsatta målet med ett lyckat resultat. Det har varit en lärandeprocess och 

som kommun måste vi våga prova nya sätt att arbeta och genom detta gå före. 

  

På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) i 

handläggningen i detta ärende.   

  

 

  

 Behandling på sammanträdet 
  

Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
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Utdragsbestyrkande 

 

De förtroendevalda revisorerna i Gullspångs kommun, har genomfört en fördjupad 

revisionsgranskning av kommunstyrelsens styrning av Hova utveckling AB. I 

granskningen har de biträtts av KPMG. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 

Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten senast den 15 

december. 

  

 Bilagor 
- Fördjupad revisionsgranskning av kommunstyrelsens styrning av Hova utveckling 

AB.pdf 

- Revisionsrapport granskning av styrningen av Hova utveckling AB.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 (2018-11-28 Ksau §227).doc 

- Yttrande fördjupad granskning styrning av Hova Utvecklingsbolag.docx 

 

  

 Kopia till 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige delgivning 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 346

  

Information från Skaraborgs kommunalförbund  KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2018-11-08 från Skaraborgs Kommunalförbund 

styrelsen. 

  

 Bilagor 
- Protokoll 2018-11-08 Skaraborgs kommunalförbund .pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 347

  

Valärende - Nominering av ledamöter till  styrelsen för 

Kommuninvest ekonomisk förening 

KS 2018/637  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening 

nominera  följande: 

  

1. Carina Gullberg (S) 

  

2. Bo Hagström (C) 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i 

föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet 

av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 11 april 

2019. Nomineringen ska vara valberedningen för Kommuninvest tillhanda senast 

fredagen den 11 januari 2019. 

  

  

  

 Bilagor 
- Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk 

förening.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kommuninvest 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 348

  

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 december månad.doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 349

  

Delgivningar KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Protokoll från samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS, 

2018-11-11. 

b) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2018-10-25 

c) MTG-styrgrupp anteckningar från sammanträde 2018-11-01 

d) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2018-10-18 

e) Tekniska nämnden protokoll 2018-11-13 

f) Vänerns vattenvårdsförbund - Ny årsskrift och dokumentation från Vänerdagen 

g) Havs och vattenmyndigheten - Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens 

område för åren 2019-2021 

h) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktion 2018-11-26 

i) Nyhetsbrev från SmåKom 1 december 2018 

j) Styrelseprotokoll 2018-09-26 från Hova utvecklingsbolag AB 

k) Styrelseprotokoll 2018-10-31 från Hova utvecklingsbolag AB 

l) Protokoll 2018-10-25 från Samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelse 

FAS 

m) Protokoll 2018-11-15 från Samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelse 

FAS 

  

 Bilagor 
- Protokoll från direktionens oktobermötet.pdf 

- Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 20181115.pdf 

- Anteckningar MTG-styrgrupp 2018-11-01.docx 

- Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2018-10-18.pdf 

- Tekniska nämnden protokoll 2018-11-13.pdf 

- Rapport från Vänerns vattenvårdsförbund vad händer i Vänern 2018.pdf 

- Vänerns vattenvårdsförbund - Ny årsskrift och dokumentation från Vänerdagen.pdf 

- Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021.pdf 

- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktion 2018-11-26.pdf 

- Protokoll från styrelsemöte Hova Utvecklingsbolag AB 2018-10-31.pdf 

- Nytt från SmåKom 1 december 2018.htm 

- Styrelsemöte 2018-09-26.pdf 

- Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 20181025.pdf 

- Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 20181115.pdf 
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 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 350

  

Delgivning-Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och 

föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära 

läge”, ärendenr: NV-02386-17 

KS 2018/705  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges synpunkter från Gullspångs kommun gällande 

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

landsbygdsutveckling i strandnära läge”, ärende nr NV-02386-17 

  

 Bilagor 
- Yttrande LIS, skrivet av Elisabeth Olsson.docx 

- Yttrande LIS SKL.pdf 

- Yttrande LIS Småkom.pdf 

- Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag landsbygdsutveckling strandnara lage-2017-08-

28.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 351

  

Delgivning - Svar på remiss Kategorisering av cykelnätet, dnr 

2018/114888 

KS 2018/679  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges inskickat svar till Trafikverket gällande remiss kategorisering 

av cykelnät. 

  

 Bilagor 
- Förslag Kategorisering cykelnätet.pdf 

- Missiv Remiss Förslag Kategorisrering cykelnät.pdf 

- Remiss Kategorisering av cykelnätet.htm 

- Yttrande kategorisering cykelvägnätet.docx 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 352

  

Delgivning - Gullspångs kommun på andra plats i Bästa Tillväxt 

2018 

KS 2018/722  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att Gullspångs kommun  hamnat på andra plats i Bästa 

Tillväxt 2018. 

  

 Bilagor 
- Bästa Tillväxt 2018 - en snabbguide.pdf 

- Pressmeddelande - Tranemo får pris för bästa tillväxt i Västra Götalands län.pdf 

- Bästa tillväxt 2018 företag Gullspång.pdf 

- Bästa Tillväxt 2018 kommuners placering i respektive län.pdf 

- Grattis till andraplatsen i Bästa Tillväxt 2018 Gullspångs kommun har den näst bästa 

tillväxten i Västra Götalands län i 2018 års tillväxtindex.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 353

  

Delgivning - Detaljbudget 2019 nämnden för 

ekonomiadministration 

KS 2017/603  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna detaljbudget 2019 nämnden för 

ekonomiadministration, 2018-10-18 EKN § 72. 

  

 Bilagor 
- Detaljbudget 2019 nämnden för ekonomiadministration, 2018-10-18 EKN § 72.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 354

  

Delgivning - Internkontrollplan 2019 - nämnden för 

ekonomiadministration, dnr EKN 2018/00010 

KS 2018/724  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges internkontrollplan 2019 - nämnden för 

ekonomiadministration, dnr EKN 2018/00010. 

  

 Bilagor 
- Internkontroll plan 2019 - nämnden för ekonomiadministration,  2018-10-18 EKN § 

71.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 355

  

Delgivning - Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens 

investeringsbudget i Gullspångs kommun 

KS 2017/330  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från tekniska nämnden 2018-11-3, Tn § 209 prognos 4 

år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun, prognosen 

innebär ett budgetunderskridande med totalt 2932 tkr för tekniska nämndens budget. 

  

 Bilagor 
- Investeringsrapport Gullspång, prognos okto.pdf 

- Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 

dnr 2018- 00006.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 356

  

Delgivning - Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens 

driftbudget i Gullspångs kommun 

KS 2018/326  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-11-13, Tn § 208, prognos 4 

år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. Den 

skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -450 tkr. Den 

taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på + / - 0 tkr. 

  

 Bilagor 
- Prognos 4 2018 Gullspång, drift.pdf 

- Prognos 4 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun dnr 2018-

00005.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 357

  

Delgivning - Skogsstyrelsen ärendenr SK-406-2018, SK 407-

2018, Biotopskyddsområde på fastigheten Gullspång 

Gunnarstorp 1:2 

KS 2018/741  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Skogsstyrelsen ärendenr SK-406-2018, SK 407-

2018, gällande Biotopskyddsområde på fastigheten Gullspång Gunnarstorp 1:2. 

  

 Bilagor 
- Skogsstyrelsen ärendenr  SK 406-2018, Biotopskyddsområde på fastigheten 

Gullspång Gunnarstorp 1.2.pdf 

- Skogsstyrelsen ärendenr  SK 407-2018, Biotopskyddsområde på fastigheten 

Gullspång Gunnarstorp 1.2.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 358

  

Delgivning  - Information om justerad anvisningsmodell och 

andelstal i Västra Götalands län 2019. Dnr 851-39900-2018 

KS 2018/698  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsen i Västra Götalands län om justerad 

anvisningsmodell och andelstal i Västra Götalands län 2019. 

  

En justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn har tillkommit efter att 

regeringskansliet sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverkets 

regleringsbrev att justera modellen för att underlätta för kommunerna att omfördela sin 

andelar inom länet. Den justerade anvisningsmodellen öppnar upp för kommuner att 

omfördela hela   sin andel eller en del av sin andel till en annan mottagande kommun. 

  

  

 Bilagor 
- Brev Justerad anvisningsmodell andelstal 2019.pdf 

- Bilaga 1.pdf 

- Bilaga 2.pdf 

- Vård- och omsorgsnämnden november 2018 (2018-11-12 VON §333).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 359

  

Delgivning - Länsstyrelsen i  Västra Götaland har beviljats 1 195 

000 kr av Havs och Vattenmyndigheten Dnr 3681-2018, till 

projektet ”GRAP2,” 

KS 2017/401  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att lämna 

bidrag till Länsstyrelsen i Västra Götalands län med 1 1195 000 kronor för projektet 

”GRAP2, GullspångRiverActionPlan, etapp 2. 

  

Projektet syfte ära att initiera restaureringsåtgärder för att skyndsamt ökan 

produktionen av lax och öring. Projektet kommer att pågå under periodens 2018-11-12 

till 2019-12-31. 

  

 Bilagor 
- Dnr 3681-18, Lst Västra Götaland har beviljats 1 195 000 kr av Havs och 

Vattenmyndigheten.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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