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§ 47 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Anja Nyström (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 48 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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§ 49 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Carina Gullberg (S) anmäler jäv under punkt 13 avtal med Kooperativet Laxen 
gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning.  
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§ 50 Dnr 2020-00014 618 

Feriepraktik 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner feriepraktiken 2020. 

Feriepraktiken gäller för ungdomar folkbokförda i Gullspångs kommun. 

Årets två perioder av feriepraktik sträcker sig över vecka 26, 27 och 28 samt vecka 
31, 32 och 33. Ungdomarna erbjuds en av perioderna. 

 

Fördelningen av platserna görs enligt följande: 

1. Äldsta gruppen som ej tidigare har haft feriepraktik. Ungdomar som fyllt 18 år 
uppmanas att i första hand söka regelrätt sommarjobb. 

2. De som lämnat år 1 på gymnasiet alt annan aktivitet. 

3. Ungdomar som lämnat år 9. 

Det kommer att finnas ett jämställdhetsperspektiv vid placeringar samt att 
verksamheten ska utvärderas. 

Ersättningen är 50 kr/timme (inkl. semesterersättning). 

 

De arbetsplatser som kommer att vara tillgängliga finns inom kommunen, 
kommunala bolag samt föreningar. 

  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor informerar om feriepraktik 2020.  

Bakgrund 
Arbetsmarknadsenheten (del av VISA) har sedan dryga 10-talet år administrerat 
upplägget med feriepraktik för ungdomar i Gullspångs kommun. AME hanterar 
kontakter med arbetsplatser, anställningsbeslut och övrig dokumentation. Inför år 
2020 feriepraktik såg vi själva ett behov av en uppdatera och anpassa vår riktlinjer 
utifrån de behov och önskemål som vi möter idag i kontakten med ungdomarna 
och de arbetsplatserna som tar emot ungdomarna.  Vi har också tagit hänsyn till 
de ekonomiska ramarna som vi har att förhålla oss till. Idag bekostas 
feriepraktikplatserna med medel från Tillväxtverket. 

Barnkonsekvensanalys 
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Alla ungdomar i de aktuella åldrarna kan komma i fråga för feriepraktik.  

Jämställdhetsanalys 

Riktar sig till både flickor och pojkar              

Sammanfattande bedömning 

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 25/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-24, feriepraktik 2020, skriven av Mikael Fransson 

Missivbrev gällande förfrågan om platser inför feriepraktik 2020 

KF § 59/2012 feriearbete 2012 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Katarina Keijser 
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§ 51 Dnr 2019-00501 000 

Inrättande av körgård i Skagersvik 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar VISA- enheten att anlägga en körgård för att ge 
personer, utan körkort i vuxenålder, möjlighet att lära sig framföra ett fordon. 
Kostnaden tas ur driftbudgetens ram samt projektmedel. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, informerar om inrättande körgård i 
Skagersvik. 

 

Bo Hagström (C), tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskott med instämmande av 
Jan Hassel (S), Hanna Jansson (FI), Nour Beyed (L) och Anita Ahlgren (L).   

 

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

Bakgrund 
Färre och färre ungdomar väljer att ta körkort visar statistik på riksnivå. Detta har 
regeringen varit uppmärksam på och 2013 påbörjade regeringen ett arbete utifrån 
Motion 2013/14: Ub495. Denna motion utmynnade 2018 i bl.a. möjligheten att ta 
CSN-lån för att motivera och möjliggöra för fler unga att ta körkort.  

Många arbetstillfällen kräver att arbetssökande ska ha ett B-körkort för att dessa 
ska vara anställningsbara. Hos de arbetsgivare som inte kräver körkort, så kan den 
arbetssökande ändå vara i behov av ett körkort för att kunna ta sig till och från 
arbetsplatsen.  

Körkort kan också möjliggöra för fler att bo kvar i kommunen och arbeta i annan 
kommun. 

Allt detta sammantaget gör det viktigt för individer att ha körkortet för att bli mer 
attraktiva och anställningsbara på arbetsmarknaden. Att motivera invånarna att 
skriva in sig på en körkortsutbildning/trafikskola där de kan ta körkort skulle 
därmed kunna minska arbetslösheten i Gullspångs kommun.  
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I Gullspångs kommun saknas det en körskola, vilket gör att ungdomar och övriga 
invånare behöver åka till närliggande orter för att skriva in sig på körskolor för att 
studera och övningsköra där. 

De av Skaraborgs trafikskolor som kontaktats vad gäller avsaknaden av en 
trafikskola i Gullspångs kommun, uttryckte att de trodde att det berodde på att 
många trafikskolor inte hade möjligheten att växa, då det inte fanns tillräckligt 
med utbildad personal att anställa. 

 

På VISA och av Arbetsförmedlingen ovanstående problematik uppmärksammats 
och man arbetar ständigt med att motivera till och uppmuntra arbetssökande att 
ta körkort. En grupp, som kanske p.g.a. ekonomi, låg självkänsla, avsaknad av 
vuxenstöd och socialt arv tar inte körkort trots att de är medvetna om att det kan 
ha stor betydelse. Utifrån den erfarenheten och med ganska liten investering 
önskar VISA att själva utveckla ett koncept där man motiverar invånarna att skriva 
in sig på trafikskolan och ta körkort. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ungdomar från 16 år kan komma i fråga. Åtgärden skapar förutsättningar att 
längre fram i livet att ta körkort. 

 

Jämställdhetsanalys 

Alla kommer att behandlas på samma vis; ungdomar, äldre, kvinnor och män 

             

Sammanfattande bedömning 

Ett inhägnat område skulle ge kommunen möjligheten att verka för ökad 
kompetens kring fordon och framförande av fordon för de målgrupper där det 
finns ett behov av detta. Upplägget med inhägnat område gör det till ett mer 
riskfritt alternativ än om man skulle göra detta på eller i anslutning till allmän väg. 
En säkerhetsaspekt som är viktig för såväl deltagare som kommunanställda.  

 

Syftet med det inhägnade området är att introducera deltagare för processen att 
ta körkort. Att väcka ett intresse genom att öka kompetensen kring fordon och 
framförandet av fordon. Målet med introduktionen ämnas bli en motivator som 
vidare leder till att fler invånare i kommunen vågar ta steget att skriva in sig på 
körskolan och inte ser det som en svår och ouppnåelig uppgift att ta körkort.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 23/2020 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-22, inrättande av körgård i Skagersvik, skriven av Mikael 
Fransson 

Utlåtande från transportstyrelsen 

Utlåtande från polisen 

Utlåtande från samhällsföreningen. 

Utlåtande miljö och byggnadsnämnden 

Budget 

Ritning och Teknisk beskrivning 

Försäkringar 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Henrik Lindgren 
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§ 52 Dnr 2019-00541 615 

Fritidsbanken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar VISA- enheten att starta en Fritidsbank för att för att ge 
kommunens alla invånare och föreningar en bättre möjlighet till en friskare livsstil 
och fritid och ett större återbruk för miljön samt främja integrationen av våra 
nyanlända.  

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor, och Malin Hjalmarsson, projektledare, 
informerar om fritidsbanken. 

 

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

Bakgrund 
Under året 2019 har VISA- enheten i Gullspångs kommun drivit ett projekt via 
Länsstyrelsen, att flera i kommunen ska finnas med i föreningslivet. Ganska snart 
framkom en tydlig bild om att många unga idag i vår kommun inte har en aktiv 
fritid alls, eller begränsad. Att starta en Fritidsbank i Gullspångs kommun skulle 
möjliggöra för fler familjer, unga och äldre att få chansen att välja en aktiv fritid, då 
det inte kostar något att låna av Fritidsbanken.  

I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och 
friluftsutrustning som inte längre används. Det kan vara skridskorna som är 
urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För 
den som vill prova på nya idrotter och friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva 
aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam historia att köpa 
utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön. 
Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner, 
föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 
dagar. Erfarenheten visar att man genom Fritidsbanken når nya målgrupper som 
tidigare inte har engagerat sig i föreningsverksamhet och att man, genom att 
prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare till organiserad idrott och 
friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom 
rätten att bruka varumärket. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband 
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med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en 
tillgång för turismen. Kostnaden omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig.  

 

Att ingå i koncernen Fritidsbanken innebär att man är del av den kedja som finns i 
Sverige. Det kommer alltid att finnas ett gediget lager av utrustning att låna. Det 
kan vara ett par skridskor, en ridhjälm eller en cykel. En skateboard eller ett par 
gångstavar eller varför inte en flytväst? 

Det ska vara enkelt att låna, utrustningen ska inte skilja sig från någon annan och 
öppettiderna varierande så alla har chansen att ta del av det utbud som finns. Det 
finns ett samarbete med biblioteket i Hova så in och utlämning kan ske därigenom 
så alla invånare i kommunen har samma möjligheter till lån av Fritidsbanken. Ett 
nära samarbete med skolan kommer att finnas så att fler barn och unga kan vara 
med på sportlovsaktiviteter, att fler kan följa med och åka skidor, fler kan lära sig 
att åka skridskor. Det ska finnas något för alla! 

Fritidsbanken har lång erfarenhet av olika former av arbetsträning, praktik och 
tidsbegränsade tjänster kopplade till arbetsmarknads- politiska åtgärder. Generellt 
sett är det här väldigt positivt för alla parter. Fritidsbanken är en bra plats för 
arbetsträning där deltagarna kan växa i sin egen takt.  

 

Vi är vana att konsumera, inte minst till vår fritid. Hur mycket pengar vi spenderar 
på sport- och fritidsutrustning varierar, men det handlar om tusentals kronor varje 
år. Ju mer intresserade vi är, desto mer investerar vi. Mest pengar spenderas 
statistiskt sett på barnen. Dels för att de generellt är som mest aktiva i åldern 7-12 
år, men också för att de snabbt växer ur kläder, skor och utrustning. Men även vi 
vuxna lägger, i takt med rådande hälsotrend, allt mer pengar på vår träning. 
Fritidsbanken vill inte motverka konsumtion, utan motverka dåliga köp. När någon 
lagt stora pengar på utrustning som används en eller ett fåtal gånger är det ofta att 
betraktas som ett dåligt (eller onödigt dyrt) köp. Den som däremot vet att 
utrustningen kommer att användas flitigt kan känna sig trygg med att det är en 
vettig investering. Här behöver vi hjälpa folk att ändra ett beteende. Att instinktivt 
tänka ”Fritidsbanken” när det är skridskodag på skolan, så att de inte kastar sig 
iväg till närmaste sportaffär och köper första bästa par skridskor som endast blir 
använda vid ett tillfälle. Att de tänker ”Fritidsbanken” när de behöver en extra 
flytväst eller känner för att tälta i en skogsglänta. Kanske att de till och med tänker 
”Fritidsbanken” när familjen åker på den årliga fjällsemestern, därför att de kan 
låna toppenfin utrustning och därmed spara pengar och plats i förrådet. Men ju 
fler som lånar, lämnar och pratar om Fritidsbanken, desto högre upp i 
medvetandet hamnar vi och inom en snar framtid kanske det är lika naturligt för 
folk att låna sportutrustning som att låna en bok på biblioteket. 
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Barnkonsekvensanalys 

Fritidsbanken kommer samtliga barn i kommunen till del. 

Jämställdhetsanalys 

 Fritidsbanken vänder sig till män och kvinnor i alla åldrar             

Sammanfattande bedömning 

Syfte 

Vi vill starta en Fritidsbank i Gullspångs kommun för att så många invånare som 
möjligt ska ha tillgång till en aktiv fritid. Utrustning som inte längre används ska få 
nytt liv och alla - ung som gammal - ska kunna prova på olika aktiviteter utan att 
behöva köpa utrustning först.  

Färre och färre unga i kommunen är aktiva på sin fritid. Föreningars medlemsantal 
minskar och elev-ohälsan ökar. Att starta en Fritidsbank skulle öka chanser för fler 
kommuninvånare att få ett friskare och mer hälsosamt liv. 

 

Syftet är att så många invånare i Gullspångs kommun som möjligt ska ha tillgång 
till en aktiv fritid. Utrustning som inte längre används ska få nytt liv och alla - ung 
som gammal - ska kunna prova på olika aktiviteter utan att behöva köpa utrustning 
först. I vissa fall kommer det leda till att låntagare hittar en idrott eller annan 
aktivitet som de gillar och vill fortsätta med, kanske i organiserad form genom en 
förening, eller på egen hand. Då vet låntagaren att den inte köper något som 
senare ses om onödiga inköp utan att det snarare blir en bra investering när de 
skaffar sin egen utrustning.  

Det är en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk. Det främjar såväl 
spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En 
Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet 
mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbank kommer att främja folkhälsan 
i kommunen samt verka för en bättre och hållbarare eko- miljö även ur ett 
folkhälsoperspektiv för ung som gammal i kommunen.   

    

Beslutsunderlag 
KSAU § 24/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-24, fritidsbanken, skriven av Mikael Fransson 

Bilaga 1. Fritidsbanken presentation 

Bilaga 2. Avtal fritidsbanken 
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Bilaga 3. Anmälan/formulär fritidsbanken 

Bilaga 4. Varumärkeshandbok 

Bilaga 5. Effekter 

Bilaga 6. Budget för fritidsbanken i Gullspångs kommun 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

Malin Hjalmarsson 
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§ 53 Dnr 2019-00428 299 

Flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i Hova 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra flytten 
av lönekontoret till kommunledningskontoret. 

Kostnaden för flytten tas ur tekniska nämndens investeringsbudget 2020 med 350 
tkr. 

Hanna Jansson (FI) deltar inte i beslutet. 

Reservation 

Björn Thodenius (M), Anita Ahlgren (L), Nour Beyed (L) och Stig Svensson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare och Magnus Persson, VD 
Gullspångsbostäder AB informerar om ärendet flytt av lönekontor till 
kommunledningskontoret i Hova. 

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Björn Thodenius(M) yrkar att beslutet ska avvaktas tills ny kommunchef har utsetts 
med instämmande av Anita Ahlgren (L), Nour Beyed (L) och Stig Svensson (SD). 

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

Hanna Jansson (FI) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 
Lönekontoret i Hova hyr idag lokaler av Gullspångs Bostäder AB. För att se över 
kostnader för lokaler samt för att frigöra lägenheter för uthyrning åt 
bostadsbolaget så ser förvaltningen nu över möjligheten att flytta ihop 
lönekontoret med kommunledningskontoret till Torggatan 19 i Hova. 

 

Kommunledningskontoret har många rum som inte nyttjas dagligen och de flesta 
rummen är stora nog för att rymma fler än en person. Fördelarna blir att 
personalen på lönekontoret då blir samlad i samma lokal istället för som nu i tre 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-03-04 

 

Sid 18(48) 
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olika. Det finns även en vinst i att man får fler kollegor samt större blandning av 
medarbetare från olika verksamheter. Att sitta i samma lokal har även andra 
fördelar så som att det behövs mindre antal skrivare, postsorteringsrum, 
dokumentförstörare, fikarum med mera.  

Kostnaden för flytten beräknas uppgå till 350 tkr och hyresnivån för lönenämnden 
beräknas uppgå till 488tkr per år. Flytten kommer således att betala sig inom ett 
år. Förslagsvis tas kostnaderna för flytten ur tekniskas investeringsbudget för 2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 26/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, flytt av lönekontor till kommunledningskontoret i 
Hova, skriven av Elin Asp, Jim Gustavsson 

Ekonomisk konsekvens för Gullspångsbostäder AB, 2019-06-12 

Protokoll från central samverkansgrupp 2020-01-16 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr 2020-00064 010 

Gullspångsbostäder AB:s undersökning om framtida boende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Magnus Persson, VD Gullspångsbostäder AB, informerar om Gullspångsbostäders 
AB:s undersökning om framtida boende.  

Bakgrund 
Gullspångsbostäder AB har tagit fram en "kartläggning av intresse för framtida 
bostäder i Gullspångs kommun, 2019". 

Beslutsunderlag 
Kartläggning av intresse för framtida bostäder i Gullspångs kommun, 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 55 Dnr 2020-00032 019 

Strategi Hållbara drivmedel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Strategi för hållbara drivmedel.  

Behandling på sammanträdet 
Björn Jonsson, samhällsplanerare, informerar om Strategi Hållbara drivmedel.  

 

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

Bakgrund 
Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i 
Skaraborg tagit fram en strukturbild som identifierar en gemensam fysisk 
planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om 
§38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för 
Skaraborgs kommuner, vilket denna strategi är ett första steg i.  

 

Strategi Hållbara drivmedel har varit ute på internremiss (22 mars 2019 – 3 maj 
2019) och sedan på internt samråd (30 sep 2019–2 dec 2019) i Skaraborgs 
kommunalförbunds 15 kommuner och skickas härmed ut för antagande. Målet är 
att samtliga 15 kommuner ska anta strategin innan sommaren då det planeras ett 
gemensamt pressmeddelande. I vilken politisk instans strategin ska antas är upp 
till varje kommun att avgöra med hänsyn till respektive reglemente. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Från en barnkonsekvensanalys påverkar detta ärende inte dessa aspekter utan är 
till för den totala helheten än någon specifik grupp eller område.  

Jämställdhetsanalys 

Ur en jämställdhetsanalys påverkar detta ärende inte dessa aspekter utan är till för 
den totala helheten än någon specifik grupp eller område. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 27/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-04, Strategi Hållbara drivmedel, skriven av Björn Jonsson 

Antagandehandling Strategi Hållbara drivmedel 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2020-00021 001 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens verksamhetsmål för 2020. 

 

 

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

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.  

Verksamhetsmål 2020 för kommunstyrelsen föreslås vara samma som för år 2019. 
Förutom för turistorganisationen verksamhetsmål som föreslås ändras från 5 % till 
1 % från och med år 2020. 

 

Nuvarande Turistorganisations verksamhetsmål är att öka antalet gästnätter med 
5 % (=målvärde). För att mäta antal gästnätter i Gullspångs kommun beställs 
gästnätsstatistik på SCB två gånger om året. I SCBs anläggningsregister för 
Gullspångs kommun finns 6 boendeanläggningar. I registret tas endast upp 
campingplatser och större boendeanläggningar som har minst 5 rum eller 9 
bäddar, eller minst 5 stugor eller 20 bäddar. 

 

Från och med turistår 2018 har det visat sig att målvärdet 5% är svårt att uppnå. 
Därför är förslaget att jobba utifrån ett mer realistiskt och nåbart styrmått på 1% 
baserat på följande argument: 
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- Antalet boendeanläggningar i vår kommun har varit stabilt sedan BriQ Hotell 
öppnades i Hova.  

- Några av de 6 boendeanläggningarna i registret har redan kommit upp till den 
nivå att deras gästnätter inte kan öka (mycket) mer.  

- Gullspångs gästnattsstatistik från SCB påverkas mycket av att ha ett fåtal 
anläggningar i registret. 

- Gästnattsstatistik publiceras i vår kommun endast under en 4-månaders period 
(maj till och med augusti). 

- Gästnattsstatistik är beroende av faktorer som inte turistorganisationen kan 
påverka såsom vädret.  

- Antalet gästnätter år 2018 var 33 429 och en 5% ökning för år 2019 blir då 1 670 
gästnätter och det är många med tanke på ovanstående argument. En 1 % ökning 
blir 330 gästnätter och är mer realistiskt att uppnå.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 28/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-24, kommunstyrelsens verksamhetsmål, skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, skriven av Agatha Lahaise 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2020 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Mikael Fransson 

Agatha Lahaise 

Tomas Karlsson 

Björn Jonsson 

Adam Johansson 
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§ 57 Dnr 2017-00233 000 

Antagande av "Historien om Tim" som målbild 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Historien om Tim” som målbild.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om antagande av "Historien 
om Tim" som målbild. 

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

Bakgrund 
VästKom:s styrelse har 2019-06-18 beslutat att anta ”Historien om Tim” som sin 
egen målbild och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera sina 
kommuner att fastställa samma målbild som sin egen. 

 

Därefter antog Skaraborgs kommunalförbund, förbundsdirektionen, 2019-12-06 § 
101 densamma och rekommenderade medlemskommunerna att anta densamma 
som sin egen målbild.  

 

Historien om Tim är en framtidsvision framtagen av Oslo kommun som på ett 
pedagogiskt och tydligt sätt påvisar möjligheterna som finns kring användning av 
teknik och IT inom offentlig sektor. Visionen påvisar effektivt den nytta som kan 
komma invånaren till gagn när den offentliga sektorn arbetar aktivt med 
digitaliseringen. Digitaliseringen ger dessutom stora möjligheter till effektivare 
resursanvändning och automatisering som på sikt ger stora nyttor även för 
verksamheterna.  

 

Beslutet togs utifrån det formulerade målet: 

Med målet att invånarens resa inom vården ska bli enklare sambetare VGR och 
länets 49 kommuner i Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Detta har varit 
utgångspunkten för VästKom och kommunalförbundens engagemang. För 
invånaren spelar huvudman ingen roll. Regeringens vision för ehälsa 2025 är att: 
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”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet.” FVM är ett sätt att ta ett steg 
närmare denna vision. Tillsammans med VGR:s  Digitaliseringsråd har vi enats om 
en målbild. En målbild som visualiserar nutidens möjligheter: Det här är historien 
om Tim.  

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet gynnar både barn och unga.  

Jämställdhetsanalys 

Beslutet gäller alla. 

          

Sammanfattande bedömning 

 Gullspångs kommun styr framtidsresan genom den långsiktiga 
Framtidsberättelsen och genom mål som fastställs årligen i samband med budget. 

”Historien om Tim” passar väl in i Gullspångs kommuns Framtidsberättelse. Den 
pekar på metoden att genom digitalisering uppnå kommunens visioner.  

Genom att anta den som ”målbild” kompletteras målpaketet med en ”hur-
styrning”.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 31/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-27, beslut om att anta "Historien om Tim" som målbild, 
skriven av Elisabeth Olsson, Britt-Marie Nilsson 

Skaraborgs kommunalförbund § 101/2019 

 

  

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv här]"  
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§ 58 Dnr 2020-00035 000 

Remiss, Fi2020/00307/S1, skattereduktion för boende i vissa 
glest befolkade områden (regional skattereduktion) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka in 
remissvar och att i remissvaret utgå från SmåKoms yttrande.  

     

Bakgrund 
Regeringskansliet, Finansdepartementet har 2020-01-30 inkommit med en remiss 
Fi2020/00307/S1 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden 
(regional skattereduktion). 

 

Remissvaret ska kommit till Finansdepartementet senast den 3 april 2020.  

Beslutsunderlag 
Remiss, Fi2020/00307/S1 skattereduktion 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 59 Dnr 2020-00039 031 

Avtal med Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, 
arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning från och med 2020-
02-01 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om nytt ettårigt huvudavtal samt tilläggsavtal med 
Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller 
arbetsträning, med avtalsstart 2020-02-01. 

 

På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) i handläggningen i detta ärende.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att teckna avtal med Kooperativet Laxen 
gällande 2017-04-01 – 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. 

 

Efter detta har kommunen haft två ettåriga avtal med Kooperativet Laxen. 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. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-03-04 

 

Sid 28(48) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

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.  

 

Bedömning 

Att direktupphandla platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning 
är både ekonomiskt och verksamhetsmässigt till fördel för kommunen. Under året 
kan förändringar komma att ske utifrån Arbetsförmedlingens nya uppdrag. I 
dagsläget finns inte de nya arbetssätten på plats utan förvaltningen föreslår för att 
hålla kontinuiteten att ett nytt ettårigt huvudavtal och tilläggsavtal tecknas med 
Kooperativet Laxen gällande platser för arbete, arbetsrehabilitering och/eller 
arbetsträning from 2020-02-01. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Att föräldrar som befinner sig utanför arbetsmarknaden befinner sig i ett 
utvecklande sammanhang har stor betydelse även för barnen i familjen. 

 

Jämställdhetsperspektiv 

Kooperativet Laxen erbjuder en bredd av olika rehabiliterings- och 
arbetsträningsplatser som kan passa olika individers behov.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 34/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-28, avtal med Kooperativet Laxen gällande platser för 
arbete, arbetsrehabilitering och/eller arbetsträning, skriven av Elisabeth Olsson 

Huvudavtal och tilläggsavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen 

Verksamhetsberättelse 2019 Kooperativet Laxen 

Blankett för direktupphandling 

Beslutet ska skickas till 
Kooperativet Laxen 

Katarina Widell 
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§ 60 Dnr 2020-00027 706 

Avgift vid borttappade eller förstörda larmknappar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om att ta ut en avgift om 1000 kronor för 
borttappade eller förstörda larmknappar till trygghetslarm.  

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

Hanna Jansson (FI) avstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2020-01-20 § 6. 

 

Genom hemvården kan, förutom personer med biståndsbedömda beslut, samtliga 
kommuninvånare över 67 år få tillgång till ett trygghetslam. Avgiften för 
trygghetslarm är 325 kronor per månad och ger brukaren möjlighet att vid behov, 
t.ex. vid ett fall, få kontakt med larmcentralen. Apparaturen för larmen köps in av 
verksamheten. Kostnaden för ett nytt larm är 1000 kronor. Idag belastas 
hemvården denna kostnad i det fall brukare tappar bort eller haft sönder sin 
larmknapp. Verksamheten föreslår därför att en avgift om 1000 kronor debiteras 
brukaren för borttappat eller förstört larm.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 29/2020 

Von § 6/2020 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-09, avgift vid borttappad larmknapp, skriven av Malin 
Karlsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2020-00028 706 

Avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att den genomsnittliga avgiftssatsen om 1,305 % 
används vid beräkning av avgifter inom vård- och omsorg under 2020.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet. 

 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2020-01-20 § 6. 

 

Då Gullspångs kommun omfattas av två församlingar och två olika avgiftssatser 
(Amnehärads församling 1,335, Hova Älgarås församling 1,275) föreslås en 
genomsnittlig procentsats för beräkning av avgifter inom vård och omsorg. 
Beräkningen ger samma avgiftssats för 2020 som för 2019.  

Uppgiften används vid den preliminära skatteberäkningen som görs i procapita.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 30/2020 

VON § 6/2020 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-30, avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift 2020 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr 2019-00466 340 

Riktlinjer för VA-lån 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till riktlinjer för VA-lån.  

Behandling på sammanträdet 
Michael Nordin, teknisk chef, informerar riktlinjer för VA-lån. 

 

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

Bakgrund 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har de senare åren byggt ut 
kommunala VA-tjänster till nya områden i enlighet med kommunens VA-plan. När 
kommunen beslutat om verksamhetsområde, byggt ut de kommunala VA-
tjänsterna och meddelat fastighetsägarna var de kan ansluta sig till det 
kommunala systemet uppstår det en betalningsskyldighet. Fastighetsägaren blir 
skyldig att betala en anläggningsavgift till kommunen, en kostnad som i vissa fall 
kan vara betungande för den betalningsskyldige. 

 

Enligt § 36 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen erbjuda 
delbetalning av anläggningsavgiften upp till tio år under vissa förutsättningar för 
att underlätta för den betalningsskyldige. VA-avdelningen har upprättat förslag till 
Riktlinjer för VA-lån. I dokumentet förtydligas under vilka förutsättningar 
delbetalning ska beviljas.  

Tekniska nämnden beslutade 2019-10-22 § 179 att föreslå kommunfullmäktige i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta Riktlinjer för VA-lån.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspångs kommun beslutade 2019-11-06 § 
167 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för att utreda definitionen när 
villkoren anses betungande.  

 

Tekniska nämnden beslutade 2019-12-17 § 220 att föreslå kommunfullmäktige i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta upprättat förslag till riktlinjer för VA-
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lån. I det upprättade förslaget har följande ändringar gjorts från det ursprungliga 
dokumentet: 

- Tagit bort texten om att taxeringsvärdet skulle ha en inverkan på om avgiften var 
betungande eller ej. 

- Redaktionella ändringar. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Berör inte barn.  

Jämställdhetsanalys 
Gäller för alla oavsett kön.  

        

Sammanfattande bedömning 

Tekniska nämnden har ändrat i Riktlinjerna enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut och därmed bedöms att förslaget kan antas.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 32/2020 

Förslag till riktlinjer för VA-lån (reviderade) 

Tekniska nämnden § 220/2020 riktlinjer för VA-lån 

Tekniska nämnden § 179/2019 riktlinjer för VA-lån 

Förslag till riktlinjer för VA-lån (ursprungliga)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2020-00037 133 

Ansökan om ianspråktagande av medel ur flyktingfond 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om ianspråktagande ur 
flyktingfond 2019 enligt nedan 

Ensamkommande flyktingbarn 379,2 tkr 

Interkommunal ersättning skola 800,0 tkr 

Individ- och familjeomsorg  818,8 tkr 

Kostverksamhet  200,0 tkr 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ianspråktagande av medel ur 
flyktingfond 2019. 

 

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

Bakgrund 
Medel från Migrationsverket finns reserverade i kommunens balansräkning för att 
täcka tillkommande kostnader för nyanlända/asylsökande/ensamkommande 
flyktingbarn. 

Då kommunens verksamheter uppvisar stora underskott föreslås att samtliga 
kvarvarande medel 2 198 tkr får ianspråktas. 

Balanskonto IB 2019 (tkr) Ianspråktagande 2019 (tkr) UB 2019 (tkr)

24970 Flyktingfond (EKB) 1 318 -1 318 0

24971 Flyktingfond 880 -880 0

Summa: 2 198 -2 198 0  

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 20/2020 
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Tjänsteskrivelse, 2020-01-28, ansökan om ianspråktagande av medel ur 
flyktingfond 2019, skriven av Elisabeth Olsson, Anders Bernhall 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Gunnel Gottfridsson 
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§ 64 Dnr 2020-00038 042 

Årsredovisning 2019 för Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2019 för 
Gullspångs kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utnyttja 15 446 500 kronor av 
resultatutjämningsreserven.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om årsredovisning 2019 för Gullspångs 
kommun. 

 

Awaz Karim, verksamhetschef barn-, utbildning- och kulturnämnden, Katarina 
Widell, vård- omsorgschef och Michael Nordin, teknisk chef, redovisar 
årsredovisningen 2019 för respektive verksamhet.  

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr vilket 
är ett lägre resultat jämfört med föregående år (-4,2 mnkr år 2018). Resultatet 
motsvarar -4,8% av skatteintäkter och generella statsbidrag och är 20 mnkr sämre 
än det budgeterade resultatmålet. 

 

Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. 
Sammantaget uppvisar verksamheterna ett stort underskott och uppgår 
sammanlagt till -18 mnkr. Detta kan jämföras med föregående år då 
verksamheternas avvikelse gentemot budget uppgick till -11 mnkr. Den 
verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är Vård- och 
omsorgsnämnd med en negativ budgetavvikelse uppgående till -16 mnkr (-10 mnkr 
2018). Även Barn- utbildning och kulturnämnd uppvisar ett stort underskott 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-03-04 

 

Sid 36(48) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

uppgående till -7 mnkr (-5 mnkr 2018), teknisk nämnd -1 mnkr samt pensioner. 
Överskott redovisas inom kommunstyrelsens verksamheter med sammanlagt +6 
mnkr (ledning och utveckling +3 mnkr, VISA +3 mnkr). Överskott finns vidare inom 
gemensamma nämnder (MTG). Skatter och bidrag visar en positiv avvikelse på +1 
mnkr. 

 

Balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat uppgående till -15,4 mnkr. 
Motsvarande belopp har ianspråktagits ur resultatutjämningsreserven. 

Gullspångsbostäder AB redovisar ett resultat på -14 tkr och Skagerns Energi AB ett 
nollresultat efter justering med bolagets obeskattade reserver. Koncernen 
redovisar sammantaget ett resultat uppgående till -15,4 mnkr. 

 

Investeringsbudgeten för 2019, inklusive ombudgeteringar, uppgick till 50 mnkr. 
Under året har 27 mnkr av investeringsanslagen förbrukats.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 19/2020 

Årsredovisning 2019 Gullspång med bilaga 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-02, årsredovisning 2019 Gullspångs kommun, skriven av 
Anders Bernhall 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 Dnr 2020-00055 042 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 och 
slutredovisning av investeringsprojekt 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgeteringar av investeringsprojekt 
från 2019 till 2020 med totalt 24 281 tkr. 

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens slutredovisning av 
investeringsprojekt 2019.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, och Michael Nordin, teknisk chef, redovisar 
ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 och slutredovisning av 
investeringsprojekt 2019. 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2019 till 48 918 tkr, inklusive 
ombudgeteringar från föregående år. Under året har 26 544 tkr bokförts i 
investeringsredovisningen. 

Av kvarvarande investeringsmedelföreslås 24 281 tkr ombudgeteras till år 2020. 

 

Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2019 från 
Tekniska nämnden – Gullspång.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-15, ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 
2020, skriven av Anders Bernhall 

Tekniska nämnden § 28/2020 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 Dnr 2020-00034 042 

Skrivelse från Feministiskt Initiativ Gullspång gällande 
budgetunderskottet och fråga till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Majoriteten har tagit del av synpunkterna/förslagen i skrivelsen och föreslår att 
skrivelsen skickas med till budgetberedningen. 

Behandling på sammanträdet 
Hanna Jansson (FI) redogör för sin inlämnade skrivelse till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 
Feministiskt Initiativ Gullspång har 2020-01-30 lämnat en skrivelse ställd till 
kommunstyrelsen gällande bland annat budgetunderskottet och fråga till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Feministiskt Initiativ yrkar att 

- Kostnader för den politiska organisationen minskas 

- Inga besparingar görs där dessa på ett direkt sätt drabbar de brukare och 
medborgare som har en utsatt situation 

- En handlingsplan och strategi för genomgripande och långsiktiga besparingar görs 

utifrån en genderbudgetering 

- Ökad samverkan med våra grannkommuner undersöks 

- Besparingsåtgärder även sker i de gemensamma nämnderna i proportion mot 

sparåtgärder i egna nämnder 

 

Fråga till kommunstyrelsen 
Feministiskt Initiativ Gullspång vill veta hur den sittande majoriteten S, C och RV 
förhåller sig till deras inlämnade skrivelse.  

 

     

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens budgetberedning 
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 67 Dnr 2020-00025 023 

Tillförordnad kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande som tillförordnad kommunchef till 
dess att ny kommunchef finns på plats:  

- Elin Asp, mars  

- Katarina Widell, april   

- Mikael Fransson, maj  

- Awaz Karim, juni    

 

Protokollsanteckning 

Björn Thodenius (M) anser att en person ska utses om tillförordnad kommunchef.  

     

Bakgrund 
Elisabeth Olsson som är nuvarande kommunchef kommer att sluta den 1 mars 
2020. Kommunstyrelsen har därför att utse tillförordnad kommunchef under tiden 
som rekrytering av ny kommunchef pågår. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 § 38 att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att hitta en lösning gällande t.f. kommunchef.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 38/2020 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Katarina Widell 

Mikael Fransson 

Awaz Karim 
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§ 68 Dnr 2020-00007 000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2020-02-07 från Skaraborgs Kommunalförbund 
förbundsdirektionen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 69 Dnr 2018-00637 102 

Valärende - Nominering till styrelsen för Gullspångsälvens 
vattenvårdsförbund/vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Jan Hassel (S) som ordinarie och Kerstin 
Bäckerbo (M) som ersättare.  

     

Bakgrund 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/vattenråd har meddelat att det är dags att 
nominera till styrelsen. I år ska en ny vice ordförande samt tre ledamöter väljas 
tillsammans med fyra ersättare. Valberedningen vill ha in nomineringar senast 31 
mars 2020.  

Beslutsunderlag 
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/vattenråd 2020-02-05 dags att nominera till 
styrelsen 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 70 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan: 

- Beviljat arrangörsstöd till Konstbiten för arrangemanget Samtidskonsten på 
Liljevalchs vårsalong. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Södra Råda bygdegårdsförening till arrangemanget 
Underhållning med Trio mé Bumba m.fl. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Otterbäckens bandyklubb för arrangemanget 
Korpbandy. KS 2020-00006 

- Inget att erinra mot att  Gullspångsbostäder AB får anlägga en 
värmepumpsanläggning med tillhörande energibrunnar på fastigheten Vibylund 
12:1. KS 2020-00047 

- Beviljat arrangörsstöd till Galleri Hovas Vänner för arrangemanget Oblåsta glasets 
historia. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Amnehärads kyrkliga syförening för arrangemanget 
Rakel och Oraklet. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Södra Råda kyrkliga syförening för arrangemanget Sjung 
min sång. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Gullspångs Riksteaterförening för arrangemanget 
Imitera Solo. KS 2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Gullspångs IF för arrangemanget Fotbollens dag. KS 
2020-00006 

- Beviljat arrangörsstöd till Pipans Hamnförening för arrangemanget Marknad i 
Pipans Hamn. KS 2020-0000 

Bakgrund 
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.  
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Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 71 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Protokoll från Räddningstjänsten Skaraborg 2020-02-04 

b) Protokoll från central samverkansgrupp 2020-01-16 

c) Protokoll från nämnden för ekonomiadministration 2020-02-10 

d) Protokoll från lönenämnden 2020-02-11 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 72 Dnr 2020-00015 106 

Delgivning - Verksamhetsberättelse 2018-2019 och 
verksamhetsplan 2020-2021 från Vänersamarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges verksamhetsberättelse 2018-2019 och verksamhetsplan 
2020-2021 från Vänersamarbetet.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 73 Dnr 2019-00394 618 

Delgivning - Information om Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Enligt Skollagen 29 kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. 

 

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar 
som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen ska även 
föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret och skicka detta till 
SCB 2 ggr/år.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 74 Dnr 2019-00534 106 

Delgivning-  Pressmeddelande från Vänersamarbetet om allt 
närmre ny tappningsstrategi för Vänern 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges pressmeddelande från Vänersamarbetet om allt närmre 
ny tappningsstrategi för Vänern.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


