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Datum: 2019-03-06 kl 13:00 
 
Plats: Nämndrummet Hova 
 
Ordförande 
Carina Gullberg 

Sekreterare 
Britt-Marie Nilsson 

 
Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder 
kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post info@gullspang.se 
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§ 4 Avtal om ersättning för vägrätt gällande E20 KS 2016/652 

 
Föredragande: Ulrika Åberg 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att acceptera förslag till avtal om ersättning för vägrätt och ge i 
uppdrag till kommunledningskontoret att underteckna och återsända avtal till Trafikverket. 
  
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen uppdrag att bevaka kommunens intresse gällande 
Hova 2:94 och Hova 2:95 samt ge delegation till NN att ingå eventuellt avtal om köp. 
 
 
Bakgrund 
Trafikverket innehar med vägrätt den mark som behövs för vägföretaget E20 förbi Hova enligt 
fastställd vägplan. Förslag på avtal gällande ersättning för vägrätt har inkommit till Gullspångs 
kommun. 
  
För upplåtelsen av vägrätt betalar Trafikverket 2 581 417 kr till Gullspångs kommun enligt förslag till 
avtal. 
 
 
Representanter för kommunstyrelsen samt tjänstemän träffade Trafikverkets representanter 2019-
02-18 gällande bland annat överlåtelse av fastigheterna Hova 2:94 och Hova 2:95. 
 
 
Vid mötet klargjordes att Gullspångs kommun inte kan köpa in fastigheterna i enlighet med den 
värdering som tagits fram av Svefa.  Gullspångs kommun bedömer att värderingen avviker mycket 
från det markpris som kommunen kan ta ut vid vidareförsäljning av fastigheterna. 
 
 
Trafikverket å sin sida utgår från gjord värdering och kan inte avvika från denna. 
 
 
Kommunen och Trafikverket blev överens om att kommunen inte köper in fastigheterna enligt 
värderingen, och Trafikverket kommer istället att lägga ut fastigheterna på den öppna marknaden. 
Kommunen kan då delta i eventuell budgivning på tomterna. Hela förfarandet bedöms kunna ta upp 
till sex månader. 
 
 
Trafikverket har inte för avsikt att förändra markanvändningen innan försäljning av fastigheterna, 
vilket möjliggör för Lisas krog att fortsatt använda den grusade ytan som parkering/ställplatser för 
lastbilar etc. 
 
 
Förvaltningen kan bevaka kommunens intresse vid anbudsförfarandet ur ett samhällsperspektiv men 
då det kan bli kort om tid för ett beslut om köp behöver rätten att avtala om markköp delegeras till 
NN. 
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Bilagor 
- Kommunstyrelsen 2019-01-16 (2019-01-16 KS §7).doc 
- Vägrättsavtal.pdf 
- Tjänsteskrivelse avtal om ersättning.docx 
- Tjänsteskrivelse överlåtelse av fastigheterna  Hova 2_94 och Hova 2_95. docx.docx 
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§ 5 Svar på motion om frukt i skolan KS 2015/680 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med nedanstående 
komplettering av tidigare svar: 
 
 
Komplettering till yttrande 
Att kunna erbjuda en extra frukt under skoldagen skulle främst medföra ett extra energitillskott som 
möjliggör en jämnare blod-sockernivå under dagen, detta borde då resultera i en lugnare miljö samt 
ett bättre studieresultat. Kostnader för detta införande beräknas uppgå till 200 tkr per år för råvara 
samt arbetskostnader beräknat på de elever som idag är inskrivna i skolan åk 1-3. 
 
 
Skolfrukt i grundskolan åk 1-3 utöver ordinarie måltidsuppdrag inryms inte i kostens nuvarande 
livsmedelsbudget. 
 
 
 
 
Bakgrund 
Sarah Johansson (FI) och Lii Bergman (FI) har 2015-11-13 lämnat in en motion om frukt i skolan. 
  
En frukt under skoldagen för att hjälpa till att lägga grunden för hälsosamma vanor samt ge ett extra 
energitillskott som kan öka fokus på skolarbetet stämmer väl överens med Livsmedelsverket 
rekommendationer på 500 gr frukt och grönsaker/dag. 
  
Kostenheten arbetar utifrån dessa rekommendationer genom att servera grönsaker och frukt i våra 
salladsbufféer med den i samband med den dagliga lunchserveringen som skall motsvara 30 % av det 
dagliga energibehovet. 
  
Till fritids- och förskolebarn serveras även frukost och mellanmål. 
  
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-09-24 § 226. 
Elever ska ges en näringsrik och balanserad kost i skolan. Elever ska känna matglädje och må bra av 
den mat som serveras i skolan. Måltiderna i skolan ger alla barn och elever möjlighet till bra 
matvanor och är en viktig del av folkhälsoarbetet. Elever som äter skollunch har bättre 
förutsättningar att lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft och med den kom 
också ett tydligt krav på att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfria utan även näringsriktiga. 
Att maten i skolan ska vara kostnadsfri är en viktig del av den svenska skolverksamheten. En 
diskussion har förts både nationellt och i Gullspångs kommun huruvida kommunen kan stå för frukt 
under dagen eller ej. En beräkning gjordes under 2017, och då visade man att det skulle innebära ca 
600 kr/barn/elev och år om verksamheten skulle införa en gratis frukt per dag. Vi vet idag att barn 
och unga äter för lite grönsaker och frukt så det finns ett tydligt argument för varför skolan skulle 
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kunna bistå med frukt. Dessutom kan man tänka sig att det finns en pedagogisk vinst med att skapa 
en trevlig och mysig fruktstund, åtminstone i de lägre åldrarna. 
Vi är positiva till att införa gratis frukt, och skulle gärna se att kostenheten undersöker om det är 
möjligt att genomföra i tex årskurserna förskoleklass, samt åk 1-3. 
  
  
 
 
 
 
Bilagor 

- Motion om frukt i skolan.pdf 
- bra-mat-i-skolan.pdf 
- TU Frukt i skolan 180924 (002).docx 
- Barn- utbildning och kulturnämnden september 2018 (2018-09-24 BUK §226).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §212).doc 
- Tjänsteskrivelse remissvar motion frukt i skolan.docx 
- Kostnads uträkning motion frukt 2019.xlsx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §22).doc 
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§ 6 Reviderat reglemente för folkhälsorådet KS 2018/769 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för 
Folkhälsorådet. 
 
 
Bakgrund 

Reglemente för Folkhälsorådet är antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27 § 10 Ett förslag till 
revidering av reglementet finns framtaget. Det rödmarkerade i reglementet är nytt och det som 
föreslås tas bort är överstruket. 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-19 (2018-12-19 Ksau §243).doc 
- Förslag till reglemente för Folkhälsorådet.docx 
- Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för Folkhälsorådet.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §25).doc 
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§ 7 Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2019 KS 2019/58 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsmål för 2019 
 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har antagit en rad mål som sedan bryts ner i verksamhetsmål i de olika 
nämnderna. Under året jobbar verksamheterna med aktiviteter för att uppfylla verksamhetsmålen. 
Uppföljning av verksamhetsmålen görs i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 
Målen i kommunfullmäktige är framtagna utifrån vår värdegrund och framtidsberättelse 2020. 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2019.pptx 
- Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens verksamhetsmål 2019.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §23).doc 
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§ 8 Internkontrollredovisning 2018/interkontrollplan 2019 - 
kommunstyrelsens verksamheter 

KS 2019/80 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2018. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2019. 
 
 
1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 
2. Information till allmänheten 
3. Kontroll att avtal följs upp 
4. Tankning och körjournal av leasingbilar 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen följer årligen upp internkontrollen inom sina verksamheter. För 2018 fanns 
följande fem punkter beslutade 
  
1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 
2. Information till allmänheten 
3. Kontroll att avtal följs upp 
4. Kontroll av bisyssla 
5. Kontroll av övertid 
  
  
1.Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 
Till hjälp att följa upp denna punkt har kommunen ett ärendehanteringssystem. Tio slumpvis utvalda 
ärenden valdes ut för att säkerställa att ärendena har beretts och hanterats på ett tillfredställande 
sätt. Se fil Internkontroll 2018 ärenden och avtal. 
  
  
2. Information till allmänheten Information till allmänheten sker direkt utifrån kommunens hemsida, 
kommunens konton i sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube men även via 
tidningar, radio, och TV med mera. Kommunen arrangerar även informationsmöten i specifika frågor 
och har personliga kontakter. Vi lägger löpande ut nyheter, pressmeddelanden och annonser 
beroende på informationens karaktär. Under våren genomfördes en enkätundersökning för att ta 
reda på vad medborgana vill ha information om och i vilka kanaler. Enkätsvaren har gett oss underlag 
vart och vad vi ska kommunicera framöver. Vi kunde också konstatera att behovet av information är 
stort och att det vi gjort hittills inte alltid räcker för att medborgarna ska känna sig välinformerade. 
Exempel: De vill få mer information om politiska beslut, planer, satsningar, evenemang och 
besöksmål. De vill få det via hemsidan, lokaltidningen, Facebook och Hova/Gullspångs Nytt. En 
kommunikationsmall togs därför fram och spreds i organisationen för att få medarbetarna att tänka 
kommunikation i varje enskilt ärende. Enkäten kan inte ses som heltäckande eller statistiskt 
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säkerställd då svarsfrekvensen var låg i förhållande till totala antalet medborgare, men den kan ses 
som en fingervisning om hur medborgarna ser på kommunens information. Antalet nyheter som 
lagts ut på kommunens hemsida under 2018 är 124 stycken, 120 stycken inlägg har gjorts på 
kommunens officiella Facebooksida och 45 inlägg på kommunens officiella Instagramsida. Utöver 
dessa konton i sociala medier så har verksamheterna flera egna konton där de löpande informerar 
sina målgrupper. 
munens officiella Facebooksida och 45 inlägg på kommunens officiella Instagramsida. Utöver dessa 
konton i sociala medier så har verksamheterna flera egna konton där de löpande informerar sina 
målgrupper. 
  
  
3. Kontroll att avtal följs upp 
När ett avtal upprättas läggs ett bevakningsdatum in när det närmar sig tid för uppsägning, 
förlängning eller omförhandling i kommunens avtalsdatabas. Tio slumpvis utvalda avtal valdes ut för 
att säkerställa att avtalen har hanterats på ett tillfredställande sätt. Se fil Internkontroll 2018 ärenden 
och avtal. 
  
  
4. Uppföljning av bisyssla 
Antalet medarbetare med bisyssla uppgår till: 
Kommunledningskontor och personalkontor 6 stycken, 
VISA 2 stycken 
Kost 1 styck 
  
  
15 % av det totala antalet medarbetare i ovan nämnda verksamheter har en godkänd bisyssla. 
Information om policyn för bisyssla sker av chef till varje nyanställd, samt uppdateras årligen i 
medarbetarsamtalet eller i annat samtal med den anställde. 
  
  
5. Uppföljning av övertid 
Antalet arbetade övertids 
timmar uppgår till: 
Kommunledningskontor och personalkontor 27,5 timmar 
VISA 68 timmar 
Kost 223 timmar 
  
  
0,41 % av det totala antalet arbetade timmar är övertid. Varje chef följer löpande upp övertid för sina 
anställda. 
 
 
Internkontrollplan 2019 
Förvaltningens uppfattning är att tidigare utpekade områden för internkontroll 1-3 fortfarande är de 
absolut viktigaste för kommunstyrelsens egen verksamhet. Fallerar dessa riskerar man betydande 
konsekvenser för kommunens utveckling. 
  
  
Förslag på internkontrollpunkter 2019 
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4. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 
5. Information till allmänheten 
6. Kontroll att avtal följs upp 
  
  
Ser man till kommunen i stort så skulle det kunna vara intressant att följa upp olika personalrutiner 
som övertidsanvändning, rapportering av bisyssla, vikarieanskaffning eller annat. Dessa områden är 
dock inte av specifikt intresse för KS egen verksamhet. 
 
 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, internkontrollredovisning_internkontrollplan-kommunstyrelsens verksamhet 2018  
.docx 
- Internkontroll arbetsmatris 2019.docx 
- Internkontroll arbetsmatris 2018.docx 
- Internkontroll 2018 ärenden och avtal.xlsx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §26).doc 
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§ 9 Kommunens ändamål med och insyn i Hova 
Utvecklingsbolag 

KS 2019/81 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ändamål med sin andel i Hova Utvecklingsbolag är att 
skapa nya utvecklings-möjligheter i samhället genom Hova Utvecklingsbolag som en alternativ och 
fristående aktör. 
  
Kommunfullmäktige  beslutar att kommunens insyns- och uppsiktsplikt i Hova Utvecklingsbolag 
regleras genom att: 
  
  
• Hova Utvecklingsbolag informerar kontinuerligt om sin verksamhet genom att styrelseprotokoll och 
andra relevanta styrdokument inges till kommunen. Dokumenten delges kommunstyrelsen. 
  
  
• Minst en gång per år lämnar Hova Utvecklingsbolag en sammanfattande verksamhetsredovisning. 
Även denna delges kommunstyrelsen. 
  
  
• Kommunstyrelsen rapporterar minst en gång per år till kommunfullmäktige om verksamhet och 
utveckling för Hova Utvecklingsbolag och den roll kommunen haft i bolaget. 
 
 
Bakgrund 
I den fördjupade revisionsgranskning som gjordes hösten 2018 av kommunstyrelsens styrning och 
ägarroll framkom att kommunen behöver tydliggöra det kommunala ändamålet med Hova 
Utveckling AB, reglera fullmäktiges insyn i bolaget samt säkerställa kommunstyrelsens uppsikt över 
bolagets verksamhet. 
 
 
Utifrån detta föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kommunens ändamål med sin andel i Hova 
Utvecklingsbolag är att skapa nya utvecklingsmöjligheter i samhället genom Hova Utvecklingsbolag 
som en alternativ och fristående aktör. 
 
 
I samråd med Hova Utvecklingsbolag föreslås att kommunens insyns- och uppsiktsplikt regleras på 
följande sätt: 
 
 
Hova Utvecklingsbolag informerar kontinuerligt om sin verksamhet genom att styrelseprotokoll och 
andra relevanta styrdokument inges till kommunen. Dessa delges kommunstyrelsen. Minst en gång 
per år lämnar Hova Utvecklingsbolag en sammanfattande verksamhetsredovisning. Även denna 
delges kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen rapporterar minst en gång per år till kommunfullmäktige om verksamhet och 
utveckling för Hova Utvecklingsbolag och den roll kommunen haft i bolaget. 
  
 
 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse ändamål och insyn i Hova Utvecklingsbolag AB.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §27).doc 
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§ 10 Uppdrag till Hova Utveckling AB gällande ”Handelsplats 
E20” 

KS 2019/93 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen är positiv till förslaget från Hova Utveckling AB och beslutar att teckna ett avtal 
med Hova Utveckling AB. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar teckna avtal med Hova Utvecklingsbolag AB för att under 2019 arbeta 
med utveckling av Handelsplats E20 och Hova centrum. 
 
 
Uppdraget finansieras genom de medel som kommunen avsatt för kommunutveckling. 
  
 
 
Bakgrund 
Hova Utveckling AB har i skrivelse 2019-02-11 erbjudit sig att ta ett helhetsgrepp och genomföra ett 
totalprojekt där både kommunen och privata näringsidkare ingår i en helhet gällande ”handelsplats 
E20”. De önskar att kommunstyrelsen avsätter 200 000 kr för att starta upp projektet. 
 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett förslag till uppdragsavtal mellan 
Gullspångs kommun och Hova Utveckling AB. 
 
 
Det finns behov finns av utveckling av Handelsplats E20 samt av Hova centrum. 
 
 
Gullspångs kommun är delägare i Hova utvecklingsbolag AB med ändamål att skapa nya 
utvecklingsmöjligheter i samhället som en alternativ och fristående aktör. 
 
 
Hova Utvecklings AB har en unik kompetens genom sin kännedom om och kontakt med näringslivet 
och genom att använda denna kan kommunen få utvecklingsmöjligheter. 
 
 
Utifrån ovanstående föreslås att ett avtal upprättas med Hova Utvecklingsbolag där de får uppdrag 
att under 2019 leda och genomföra ett projekt där kommunen och privata näringsidkare ingår för att 
alla krafter skall samverka gällande utveckling av Handelsplats E20 samt utveckling av Hova centrum. 
Projektet ska verka för att Hova långsiktigt och hållbart upprätthåller ett bra utbud till invånarna och 
besökare och att näringsidkarna håller över tid. 
 
 
Under tiden uppdraget gäller (2019) ska löpande information ges till kommunen om vilka resultat 
man uppnår och planerar. En skriftlig avrapportering vilka insatser och kontakter som tagits samt 
resultatet av dessa ska redovisas till kommunen efter slutfört uppdrag. 
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Alla planerade aktiviteter ska ha en finansieringsplan. 
 
 
Uppdraget ligger under direktupphandlingsgränsen och uppdraget konkurrensutsätts inte då inga 
kända aktörer finns med motsvarande kompetens. Bedömningen är att Hova Utveckling AB har en 
kompetens, förtroende och kontaktnätverk i Hova som ger unika möjligheter att genomföra 
uppdraget i samarbete med Gullspångs kommuns tjänstemän. 
 
 
Bilagor 
- Uppdrag till Hova Utveckling AB gällande _Handelsplats E20_.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §29).doc 
- Avtal mellan Gullspångs kommun och Hova Utveckling AB.docx 
- Dokumentation av direktupphandling HUAB.docx 
- Tjänsteskrivelse samhällsutveckling HUAB.docx 
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§ 11 Politiska uppdrag för kommunstyrelsens ordförande  KS 2019/103 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) har 
uppdrag inom Västra Götalandsregionen som ersättare i Regionfullmäktige och ledamot i Västtrafik 
AB:s styrelse (omfattar arvodet 5 %). 
 
 
Bakgrund 
Arvodesreglementet § 11 för Gullspångs kommun reglerar arvoden och uppdrag. Kommunstyrelsens 
ordförande arvoderas 100 %, om personen i fråga har andra politiska uppdrag ska det godkännas och 
prövas av kommunstyrelsen. 
 
 
Under förra mandatperioden fattade kommunstyrelsen ett sådant beslut. 
 
 
Bilagor 
- Politiska uppdrag för kommunstyrelsens ordförande.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §30).doc 
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§ 12 Information  från Skaraborgs Kommunalförbund 
förbundsfullmäktige protokoll 2019-01-25 

KS 2019/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen informeras om Skaraborgs Kommunalförbund förbundsfullmäktige protokoll 2019-
01-25. 
 
 
Bilagor 
- Skaraborgs Kommunalförbund förbundsfullmäktige protokoll 2019-01-25.pdf 
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§ 13 Riktlinjer kvarboende KS 2017/843 

 
Föredragande: Katarina Widell 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till riktlinje för 
kvarboende. 
 
 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-10 § 360. 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen gällande kvarboende har återremitterats 
till Vård- och omsorgsnämnden för komplettering med förslag på riktlinjer, se beslut från KSAU 2018-
11-07 § 213. Förvaltningen har utarbetat ett förslag, se bilaga. Nämnden har att ta ställning till om 
beslut om att avslag ska delegeras till verksamhetschef. 
 
 
Bilagor 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §213).doc 
- Riktlinje för kvarboende.docx 
- Tjänsteskrivelse förslag till riktlinjer för kvarboende..docx 
- Vård- och omsorgsnämnden (2018-12-10 VON §360).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §21).doc 
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§ 14  Lekplats Göta Holme KS 2015/532 

 
Föredragande: Kl 14:30 Michael Nordin, Johanna Karlsson  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fullfölja tidigare beslut att inom ramen 1 320 tkr bygga lekplats på 
Göta Holme samt att föra dialog med Lööf Foundation angående Linbanan. 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats av tekniska nämnden 2019-01-15 Tn § 6 och då beslutades att informera 
kommunstyrelsen om de förändringar som avses göras i projektet och överlåter till kommunstyrelsen 
att besluta om uppdraget ska fullföljas. 
 
 
Verksamhet teknik har tidigare erhållit uppdrag och budget från kommunstyrelsen i Gullspång att 
göra de åtgärder som krävs på Göta Holme för att fortsätta ha och utveckla den lekplatsen som finns 
på området. En konsultutredning genomfördes under år 2017 som påvisade att åtgärder behöver 
göras för att förhindra att lekande barn kan komma i kontakt med de markföroreningar som finns i 
området. Konsultutredningen föreslog att marken vid lekplatsen behövde fyllas upp med ett nytt 
lager material om ca 0,7 meter som skulle fungera som en säkerhetsmarginal till föroreningarna. 
Verksamhet teknik genomförde efter det en enklare förprojektering där man kostnadsberäknade tre 
olika alternativ. Ett av alternativen var uppfyllnad av marken enligt konsultens förslag och de två 
andra alternativ 
en bestod i åtgärder att förhindra åtkomst till markförereningarna genom ett tätskikt av konstgräs 
och/eller s.k. sviktpads (sviktande gummimaterial som är istället för fallsand som ska minska risken 
för skador vid fall från lekutrustning). De två alternativen med ett nytt tätskikt var mest tilltalande då 
befintlig lekplatsutrustning skulle kunna stå kvar samt av estetiska skäl. I redovisat förslag som också 
utgjorde underlag för kommunstyrelsens beslut att tilldela projektet 1 320 tkr ingick även ny 
lekutrustning för ca 270 tkr. 
 
 
Under en mer noggrann projektering har det framkommit att även vid vald åtgärd med ett tätskikt 
behövs viss utfyllnad av marken ske vilket påverkar marknivån så mycket att den gamla 
lekutrustningen inte kan användas i det läget den i dagsläget är monterad. Anläggning av 
lekutrustning på området måste ske utan att någon schaktning eller grävning sker i markföroreningar 
vilket gör att lekplatsen behöver byggas upp från början. Om återanvändning ska kunna ske av 
befintlig utrustning 
behöver marken fyllas likt det som föreslogs i konsultutredningen för att kunna gjuta fundament eller 
liknande. Vid en nybyggnation av lekplatsen från grunden behöver lekutrustning som inte kräver 
fastsättning i marken väljas. En sådant anläggande skiljer sig inte nämnvärt beroende på om 
markföroreningar finns eller inte. I bilagor finns inspirationsbilder på lekutrustning som är av en 
konstruktion som inte kräver fastsättning i marken. Verksamhet teknik bedömer att budgeten för 
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projektet medger en lekutrustning någonstans mellan den mindre och den större lekutrustningen i 
bilagorna. Verksamhet teknik har planerat att projektet ska vara klart våren 2019 och vill meddela 
kommunstyrelsen de förändringar som avses att göras i projektet för ett beslut om att fullfölja 
uppdraget. 
 
 
Bilagor 
- Inspiration mindre lekutrustning.pdf 
- Inspiration större lekutrustning.pdf 
- Tn § 6 lekplats Göta Holme, dnr 2017_00307.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §28).doc 
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§ 15 Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 
och slutredovisning av investeringsprojekt 2018 

KS 2019/111 

 
Föredragande: Anders Bernhall, Michael Nordin 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna förslag till ombudgeteringar av 
investeringsprojekt från 2018 till 2019 med totalt 11 112 tkr. 
  
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige godkänna tekniska nämndens slutredovisning 
av investeringsprojekt 2018. 
 
 
Bakgrund 

Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2018 till 43 028 tkr, inklusive ombudgeteringar 
från föregående år. Under året har 61 980 tkr bokförts i investeringsredovisningen. Överskridandet 
av investeringsbudgeten beror på att köp av Bikupan/Hova förskola inte fanns med i den av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten 2018 (redovisad investering uppgick till 28 450 
tkr). Av kvarvarande investeringsmedel, exklusive Bikupan/Hova förskola, föreslås 11 112 tkr 
ombudgeteras till år 2019.   
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2018 från Tekniska nämnden – 
Gullspång. 
 
 
Bilagor 
- Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2018-2019.pdf 
- Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2018-2019.pdf 
- Ombudgeteringar från teknisk nämnd.xlsx 
- Slutredovisning av investeringsprojekt från teknisk nämnd.pdf 
- Tjänsteskrivelse - ombudgetering från 2018 till 2019 Gullspång.docx 
- Ombudgetering investeringar från 2018 till 2019 Gullspång, rev 2019-02-14.pdf 
- Slutredovisade investeringsprojekt 2018 Gullspång.pdf 
- TN § 44 slutredovisning av investeringsprojekt 2018 för tekniska nämndens verksamheter i 
Gullspång.pdf 
- TN § 43 ombudgetering 2018-2019, drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens 
verksamheter i Gullspång.pdf 
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§ 16 Årsredovisning 2018 för Gullspångs kommun KS 2019/97 

 
Föredragande: Kl 15:00 Elisabeth Olsson, Anders Bernhall, Maria Andersson, Katarina Widell, Mikael 
Fransson, Michael Nordin  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om ianspråktagande ur flyktingfond 2018 enligt 
nedan 
Ensamkommande flyktingbarn 6 700 tkr 
Interkommunal ersättning skola 1 500 tkr 
Individ- och familjeomsorg 232 tkr 
Vård- och omsorgsnämnd 677 tkr 
Kostverksamhet 500 tkr 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Gullspångs 
kommun, inklusive ianspråktagande av resultatutjämningsreserv med 4 219 000 kronor. 
  
 
 
Bakgrund 
Medel från Migrationsverket finns reserverade i kommunens balansräkning för att täcka 
tillkommande kostnader för nyanlända/asylsökande/ensamkommande flyktingbarn. 
 
Vård- och omsorgsnämnden och Barn- utbildning och kulturnämnden har ansökt om att få ianspråkta 
del av dessa medel 2018. 
Medel har begärts för att täcka tillkommande kostnader för 
- Ensamkommande flyktingbarn 
- Interkommunal ersättning skola 
- Individ- och familjeomsorg 
- Vård- och omsorgsnämnd 
- Kostverksamhet 
Sammantagen föreslås att 9 609 tkr får ianspråktas (tidigare beslut under året om ianspråktagande ur 
fond med 2 100). Kvarvarande medel i flyktingfonden uppgår efter ianspråktagandet till 2 200 tkr. 
Flykting EKB: IB jan 2018 10 251, redovisning 8 932, UB 2018 1 319 
Flykting: IB jan 2018 3 658, redovisning 2 777, UB 2018 881 
Summa: IB 13 909, redovisning 11 709, UB 2018 2 200 
  
Gullspångs kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -4,2 mnkr, före ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserv, vilket är sämre än jämfört med föregående år (+9,3 mnkr år 2017). 
Resultatet motsvarar -1,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 10,4 mnkr sämre än 
det budgeterade resultatet. 
  
Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget uppvisar 
verksamheterna ett underskott som uppgår till -10,9 mnkr (+1,3 mnkr 2017).  Den verksamhet som 
redovisar störst underskott gentemot budget är Vård- och omsorgsnämnd med en negativ 
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budgetavvikelse uppgående till -9,5 mnkr (avvikelser inom främst äldreomsorgen). Även Barn- 
utbildning och kulturnämnd redovisar en negativ avvikelse uppgående till -5,3 mnkr. 
  
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 
6,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade skatter och bidrag. Det finansiella målet om en 
resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har inte uppnåtts. 
  
Under året har 62 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en betydligt högre nivå jämfört 
med föregående år (29 mnkr 2017). Bland större investeringsprojekt kan nämnas pågående 
renovering av Regnbågsskolan och Gullstensskolan samt köp av Hova förskola. Under året har nya lån 
motsvarande 30 mnkr tagits upp. Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har inte 
uppnåtts. 
  
Koncernen redovisar ett resultat uppgående till -3,5 mnkr. Gullspångsbostäder AB redovisar ett 
nollresultat och Skagerns Energi AB redovisar ett positivt resultat uppgående till 0,7 mnkr. 
 
 
Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från RUR är att 
balanskravsresultatet är negativt.  Ingående balans i kommunens resultatutjämningsreserv uppgick 
vid ingången till år 2018 till 25 535 tkr. Särskilda skäl i form av engångskostnader för verksamheten 
ensamkommande flyktingbarn åberopas varför 4 219 tkr ianspråktas. Utgående balans uppgår till 21 
316 tkr. 
  
  
  
  
 
 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - inapråktagande av medel ur flyktingfond 2018.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §18).doc 
- Årsredovisning 2018 - Gullspång till kommunstyrelsen.pdf 
- Årsredovisning 2018 - Gullspång BILAGA.pdf 
- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2018 Gullspång.docx 
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§ 17 Riktlinjer för exploateringsredovisning KS 2019/52 

 
Föredragande: Anders Bernhall 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
´Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsredovisning enligt förslag. 
 
 
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommun saknar riktlinjer för exploateringsredovisning. Syftet med riktlinjer för 
exploateringsredovisning är att skapa rutiner för hur dessa hanteras från det att investeringarna 
planeras från markköp och detaljplaneprocess, till dess att tillgångarna har omsatts eller överförts till 
anläggningsregistret. Syftet är även att skapa en rättvisande bild i redovisningen kring verkliga 
kostnader som objektet har gett upphov till. 
 
 
Framtagandet av riktlinjerna är gjorda i samråd med Töreboda kommun och Mariestads kommun. 
 
 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för exploateringsredovisning Gullspång.docx 
- Riktlinjer för exploateringsredovisning.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §17).doc 
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§ 18 Delegationsbeslut 2019 KS 2019/2 

 
Förslag till beslut 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista. 
  
  
  
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.                 
  
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende 
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
 
Bilagor 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen mars månad.doc 
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§ 19 Delgivningar 2019 KS 2019/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Hela Sverige ska leva balansrapport 4 Infrastruktur 
b) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-01-22 
c) Anteckningar från MTG-styrgrupp 2019-02-05 
d) IT-nämnden protokoll 2019-02-11 
e) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2019-02-11 
f) Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 2019-02-07 
g)  Hova Utvecklingsbolag AB protokoll från styrelsemöte 2018-11-21 
h) Anteckningar från MTG-styrgrupp 2019-02-05 
i) Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-02-12 
j) Hova utveckling  AB protokoll 2018-12-17 
k) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2019-01-30 
l) Tekniska nämnden protokoll 2019-02-20 
 
 
Bilagor 
- Anteckningar MTG-tyrgrupp 2018-12-18.docx 
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2019-01-22.pdf 
- Meddelande.htm 
- Hela Sverige ska leva balansrapport 4 infrastruktur i hela landet.pdf 
- Anteckningar MTG-styrgrupp 2019-02-05.pdf 
- IT-nämndens protokoll 2019-02-11.pdf 
- Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2019-02-11.pdf 
- Protokoll från samverkansgrupp för verksamheter inom KS 190207.pdf 
- Anteckningar MTG-tyrgrupp 2019-02-05.pdf 
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2019-02-12.pdf 
- Hova utveckling  AB protokoll 2018-12-17 .pdf 
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2019-01-30.pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2019-02-20.pdf 
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§ 20 Delgivning - Redovisning från Otterbäckens bandyklubb 
gällande inköp av ismaskin 

KS 2018/255 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna redovisningen från Otterbäckens bandyklubb. 
 
 
Bakgrund 
Otterbäckens Bandyklubb har redovisat inköpet av ismaskin (zamboni) som klubben har erhållit 
investeringsbidrag för under 2018. Klubben meddelar att de har fått tag på en begagnad ismaskin där 
de har lyckats förhandla ner priset till hälften om de erbjöd sig att köpa maskinen i befintligt skick. De 
har sedan lagt egen tid på att reparera maskinen och nu kör den ute på isen. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Redovisning inköp av ismaskin OBK..pdf 
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§ 21 Delgivning - Inskickat överklagande angående 
prospekteringstillstånd i Karlsborg söder om sjön Unden i 
Tiveden - mål nr 2721_17 

KS 2017/817 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna inskickat överklagande angående prospekteringstillstånd i 
Karlsborg söder om sjön Unden i Tiveden - mål nr 2721-17 
 
 
Bilagor 

- Yttrande angående prospekteringstillstånd i Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden - 
mål nr 2721-17.pdf 
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§ 22 Delgivning - Synpunkter från samråd - arbetsprogram med 
tidtabell och översikt över väsentliga frågor ny 
vattenförvaltningsplan 2021 

KS 2017/744 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna synpunkter från samråd - arbetsprogram med tidtabell och 
översikt över väsentliga frågor ny vattenförvaltningsplan 2021 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges synpunkter från samråd - arbetsprogram med tidtabell och översikt över 
väsentliga frågor ny vattenförvaltningsplan 2021. 
 
 
Bilagor 

- Synpunkterna är sammanställda - samråd om vattenförvaltning arbetsprogram med tidtabell och 
översikt över väsentliga frågor på väg mot ny vattenförvaltningsplan 2021.pdf 
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§ 23 Delgivning - Bygglov gällande nybyggnad av silos och 
container Otterbäcken 22:2, dnr 2018MBN912  

KS 2018/394 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna om bygglov gällande nybyggnad av silos och container 
Otterbäcken 22:2. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges bygglov gällande nybyggnad av silos och container Otterbäcken 22:2 
 
 
Bilagor 
- Beslut i Miljö och byggnadsnämnden § 4 2019-01-22 gällande Gullspång Otterbäcken 22.2 - 
nybyggnad av silos och container, dnr 2018MBN912.pdf 
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§ 24 Delgivning - Information om ändrad användning av 
postlokal til Gym Garvaren 15, dnr 2018.MBN2543 

KS 2018/740 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information om ändrad användning av postlokal till Gym Garvaren 15, dnr 
2018.MBN2543. 
 
 
Bilagor 
- Information om ändrad användning av postlokal till Gym Garvaren 15.pdf 
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§ 25 Delgivning- Information om ändrad användning av 
klubblokal till festlokal Brandstationen 3, Estenberga 2, 
dnr.2019.MBN 221 

KS 2019/89 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges ändrad användning av klubblokal till festlokal Brandstationen 3, Estenberga 
2, dnr.2019.MBN 221. 
 
 
Bilagor 

- Information om ändrad användning av klubblokal till festlokal Brandstationen 3, Estenberga 2, 
dnr.2019.MBN221.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 
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§ 26 Delgivning - Återkoppling från Trafikverket gällande remiss 
av förslag kategorisering av cykelnätet, ärendenr 
2018/114888 

KS 2018/679 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges återkoppling från Trafikverket gällande remiss av förslag kategorisering av 
cykelnätet, ärendenr 2018/114888. 
 
 
Bilagor 

- Yttrande kategorisering cykelvägnätet.docx 
- Meddelande.htm 
- Brev till kommuner Återkoppling remiss av Förslag kategorisering av cykelnätet.pdf 
- Förslag cykelvägskategorisering 2019-02-05.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 
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§ 27 Delgivning - Sveriges Kommuner och Landsting öppna 
jämförelser Trygghet och säkerhet 2018 

KS 2019/100 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser 
Trygghet och säkerhet 2018. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Definitioner_OJ2018_ToS.pdf 
- IndikatordatÖJ_ToS2018.xlsx 
- O¨J_trygghet-och-säkerhet-2018.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 

 

39/42 

 

§ 28 Delgivning -  Bygglov för Drivmedelsanläggning 
uppställning av pylonskylt, Hova 2:88, dnr 2019.MBN228 

KS 2019/112 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beviljat bygglov för Drivmedelsanläggning uppställning av pylonskylt, Hova 
2:88, dnr 2019.MBN228. 
 
 
Bilagor 
- Information bygglov för Drivmedelsanläggning uppställning av pylonskylt, Hova 2_88, dnr 
2019.MBN228.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 
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§ 29 Delgivning -Beslut om bygglov för rivning av 
förrådsbyggnad på Otterbäcken 22:2, dnr 2019.MBN89 

KS 2019/121 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut om bygglov för rivning av förrådsbyggnad på Otterbäcken 22:2, dnr 
2019.MBN89 
 
 
Bilagor 
- Information om rivning av förrådsbyggnad på Otterbäcken 22_2, Allmänna vägen 117, dnr 
2019.MBN89.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 
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§ 30 Delgivning - Information om tillbyggnad av ladugård - 
lagerlokal och kontor Hova 4:45, dnr 2018.MBN2597 

KS 2019/140 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges bygglov om tillbyggnad av ladugård - lagerlokal och kontor Hova 4:45, dnr 
2018.MBN2597. 
 
 
Bilagor 
- Information om tillbyggnad av ladugård - Lagerlokal och kontor Hova 4_45, dnr 2018.MBN2597.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2019-03-06 
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§ 31 Delgivning- Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 
Amnehärad 3:1 på fastigheten Åråshult 1:7 i Gullspångs 
kommun, dnr 431-45480-2018 

KS 2019/139 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens beslut dnr 431-45480-2018 tillstånd till ingrepp inom 
fornlämning RAÄ Amnehärad 3:1 på fastigheten Åråshult 1:7 i Gullspångs kommun. 
 
 
 
 


