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§ 213 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Björn Thodenius (M) och Anja Nyström (S) justerar protokollet.  
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§ 214 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan jäv.  
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§ 215 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen 
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§ 216 Dnr 2019-00225 042 

Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna får fortsatt uppdrag att arbeta mot 
att få budget i balans. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt anställningsstopp samt 
återbesättningsprövning av tjänster, inköpstopp, restriktion av kurser och 
konferenser, uppdrag att se över administration samt minska användningen av 
förhyrda och egna lokaler.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om delårsrapporten 2019. 
Delårsrapport ska upprättas en gång per år och redovisas för revisorerna.  

 

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om viktiga händelser år 2019, 
måluppfyllelse, prognos delår för kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Per Johansson, HR-chef, Elin Asp, stabschef, Mikael Fransson, verksamhetschef 
VISA, Katarina Widell, vård- och omsorgschef och Awaz Karim, verksamhetschef 
barn-, utbildning och kultur informerar om delårsrapporten för deras respektive 
verksamheter.  

 

 

Bakgrund 
Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti och visar resultat och ställning 
för kommunen.  

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett 
resultatmål till 4,7 mnkr vilket motsvarar 1,5 % av budgeterade skatter och bidrag 
(helårsresultatet 2018 uppgick till -4,2 mnkr). 
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Delårsresultatet efter augusti månads utgång uppgår till 4,2 mnkr vilket motsvarar 
en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Detta kan jämföras med föregående år då 
resultatet vid samma tidpunkt uppgick till -2,7 mnkr. Förändringen jämfört med 
föregående år kan förklaras av att EKB-hem har avvecklats samt färre placeringar 
inom individ- och familjeomsorg. 

 

Helårsprognos för 2019 indikerar ett förväntat resultat uppgående till -3,9 mnkr 
vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 8,6 mnkr. Det innebär att det 
finansiella målet att resultatet ska var 1,5 % av skatter och bidrag inte kommer att 
uppnås. 

 

Sammantaget redovisar verksamheterna ett stort negativt prognostiserat utfall på 
-11,4 mnkr. De största avvikelserna finns inom Vård- och omsorgsnämndens och 
Barn- utbildning och kulturnämndens ansvarsområde. Det är viktigt att fortsätta 
arbetet med att anpassa verksamheterna till de faktiska ekonomiska 
förutsättningarna. Finansverksamheten visar en positiv avvikelse. Prognos kring 
skatter och bidrag visar på en positiv avvikelse på 0,8 mnkr beroende på att 
beskattningsutfallet för år 2018 blev bättre än väntat. 

 

Investeringsbudgeten för 2019, inklusive ombudgeteringar, uppgår till 50 mnkr. 
Enligt prognos kommer 24 mnkr av investeringsanslagen att förbrukas under året.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 januari-augusti 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 10(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 217 Dnr 2018-00603 020 

Actiway 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta med Actiway och förlänger avtalet med 1 
år. 

 

Behandling på sammanträdet 
Sofia Eklind, HR-konsult, informerar om Actiway. 

 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun erbjuder friskvård till sina medarbetare. Medarbetaren får 
själv välja om hen vill ha friskvårdstid eller friskvårdsbidrag under förutsättning att 
arbetet tillåter det. Kommunen har sedan 2 år tillbaka administrerat 
friskvårdsbidraget med hjälp av friskvårdsbidragstjänsten Actiway.  Kontraktet vi 
har med Actiway går ut vid årsskiftet 2019/2020. Det kostar 25 000 kr/år att vara 
med i Actiway. Actiway tar även ut en liten avgift/per administrerat kvitto. Kvitto 
hanteringen ligger på X antal kvitton. Se bifogat för specifikation. 

 

Skulle inte Actiway administrera friskvårdsbidragen så kommer det i så fall att 
läggas arbetsuppgifter på såväl chef som löneadministratörer som då ska 
administrera kvittona samt ha koll på att man har använt bidraget korrekt.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 126/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-30, skriven av Sofia Eklind 

Redovisning av friskvård t o m 2019-07-31 

Beslutet ska skickas till 
Sofia Eklind 
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§ 218 Dnr 2019-00426 020 

Information från personalkontoret om personalaktiviteter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Sofia Eklind, HR-konsult, informerar om vilka personalaktiviteter som finns inom 
kommunen.  

Bakgrund 
Personalaktiviteter Gullspångs kommun 2019 

Friskvården i Gullspångs kommun: 

-  Träningslokalen friskus 

-  Sol och upplevelserummet 

-  Appen Pausit 

-  Friskvårdstimme/friskvårdsbidrag 

 -  Rökfri arbetsplats 

Hälsoinspiratörer 

Vi är ca 35 hälsoinspiratörer i Gullspångs kommun. Vi finns på många arbetsplatser 
men inte på alla. Det är frivilligt att vara hälsoinspiratör och finns det ingen på en 
arbetsplats som vill vara hälsoinspiratör så tvingar vi inte någon. 

Hälsoinspiratörerna träffas ca 3-4 gånger på ett år och då i samarbete med 
Avonova som håller i en utbildning/föreläsning. Det kan t ex handla om stress, 
återhämtning, hur man inspirerar andra osv. 

Hälsoinspiratörerna har en egen liten budget. Vi har köpt in hälsokassar till 
arbetsplatserna, haft föreläsningar enbart för hälsoinspiratörerna, hållit i 
hälsomässan ”feel good mässa” 2018 och i år håller hälsoinspiratörerna i ”prova på 
aktiviteter” för medarbetarna i kommunen. Alla arbetsplatser har fått ge önskemål 
på vad de skulle vilja prova på och så har vi försökt att ordna prova på aktiviteter 
kring dessa förslag. Vi vill med detta visa upp vad som finns i Gullspångs kommun. 
Vi hade då även en föreläsning om våld i nära relation samt om psykisk ohälsa. 

Kommunutmaningen 

Vi har under 2017, 2018 deltagit i kommunutmaningen som är en friskvårdstävling 
där man samlar poäng för de olika aktiviteterna som man gör. Men man kunde då 
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även få poäng för olika hälsosamma val. På det sättet så lockade det fler 
medarbetare att vara med. Det var även tänkt att vi skulle vara med i år men med 
tanke på det ekonomiska läget så valdes det i sista stund att vi inte är med i år. 

Personalaktivitet 

Varje år anordnas en personalaktivitet. I år var det medarbetare från Barn- och 
utbildning (med stöd från HR) som var med och arrangerade personalfesten. I år 
var personalaktiviteten i Otterbäcken folkets hus och Barbados underhöll. Det var 
en mycket lyckad tillställning. 

Julklapp 

Varje år får alla medarbetare en julklapp från kommunen. Vad julklappen har 
bestått av har varierat från år till år. 

MTG klassikern 

2019 anordnades för första gången MTG klassikern. Loppen som ingår är 
Springtime, Riddarsprånget och Kanaljoggen. Gullspångs kommun betalar då halva 
anmälningsavgiften för de medarbetare som vill vara med. Vi har sedan ett MTG 
tält på plats där man får lite tilltugg och nått att dricka efter loppet. Det har varit 
uppskattat av de som har deltagit. 

Personalklubben 

Gullspångs kommun betalar medlemsavgiften till personalklubben MTG för alla 
medarbetare i kommunen. Detta innebär att alla medarbetare kan delta på 
personalklubbens arrangemang kostnadsfritt. 

Beslutsunderlag 
Personalaktiviteter Gullspångs kommun 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 219 Dnr 2019-00421 700 

Ej verkställda beslut 2019 rapporter till Inspektionen för vård- 
och omsorg (IVO) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna redovisningen av ej verkställda beslut 
kvartal 1 och kvartal 2 2019 och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.  

     

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har 2019-05-06 § 110 fått följande redovisat för 
kvartal 1: 

Ej verkställda beslut, som passerat tremånadersgränsen, redovisas till IVO varje 
kvartal. I första kvartalet redovisas tre beslut om kontaktfamilj, som påbörjats men 
fått avslutats på grund av att man inte hittat någon ny kontaktfamilj när den 
tidigare avslutat sitt uppdrag.  

Vård- och omsorgsnämnden har 2019-09-09 § 199 fått följande redovisat för 
kvartal 2: 

IVO har om beslut om insats inte verkställts inom tre månader möjlighet att 
ansöka om vite. Vitets storlek brukar motsvara den kostnad kommunen skulle haft 
om de kunnat verkställa beslutet. Fyra ej verkställda beslut gällande särskilt 
boende som inte verkställts på grund av resursbrist och avvaktan på besked från 
enskild. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ej verkställda beslut kvartal 1 och 2, skriven av Britt-Marie Nilsson 

VON § 110/2019, § 199/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 220 Dnr 2018-00736 812 

Svar på motion om att införa rutin vid slutet val i 
kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att förfarandet 
vid omröstning enligt Kommunallagen finns reglerat i kommunfullmäktiges 
arbetsordning och att det kan vara svårt att tillämpa förtryckta röstsedlar vid alla 
slutna val.  

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

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har 2018-11-26 lämnat in en motion om att införa rutin vid 
slutet val i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.  

”I motionen föreslås: 

Att röstberättigade förses med förtryckta röstsedlar exempelvis siffra 1 på den 
röstsedeln och siffra 2 på den andra röstsedeln. 

Att ordförande före valet förklarar vad/vilket förslag om respektive siffra 
representerar. 

Att ordförande erinrar röstberättigade om att inga noteringar på röstsedeln görs. 

Att röstsedeln viks en gång med vald siffra dolt. 

Proceduren syftar att förhindra felaktighet i röstsedels utformning, som i dess 
förlängning innebär att den ogiltighetsförklara och eventuellt rätt beslut 
äventyras.” 

 

Förvaltningens yttrande:  

Enligt kommunallagen 5:e kapitlet  § 72 punkt 7 ska förfarandet vid omröstningar 
regleras i arbetsordningen. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning under § 30 antagen av kf § 145/2018 står 
följande:  
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En valsedel som avlämnats vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 
som valet avser samt var omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig:   

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-08-08, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Motion om att införa rutin vid slutet val i kommunfullmäktige i Gullspångs 
kommun 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 221 Dnr 2019-00318 812 

Svar på - Motion om motioners handläggning bearbetande och 
beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att det som föreslås i motionen redan finns reglerat i 
Kommunallagen 5 kapitlet § 35. 

Motionen är därmed besvarad.  

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

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) föreslår i motion inlämnad  2019-06-03 att 
kommunfullmäktige handlägger, bereder motioner och medborgarförslag inom 
rimlig tid, dock längst ett år från inlämnandet tills fullmäktige kan fatta beslut i 
saken samt att fullmäktige ges möjlighet till att avskriva ärendet, om ovan angivna 
tid förflutit. 

Förvaltningens yttrande 

Det som föreslås i motionen finns redan reglerat i Kommunallagen 5 kapitlet § 35. 

I Kommunallagen 5 kapitlet § 35 står att en motion eller medborgarförslag ska om 
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  

Inkomna motioner redovisas två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie möten i 
april och oktober där en kort sammanfattning redovisas om var motionen befinner 
sig i ärendehanteringen.  

Beträffande medborgarförslag så har kommunfullmäktige 2015-04-29  § 83, (KS 
2015/166) beslutat att avskaffa de så kallade medborgarförslagen i nuvarande 
form och istället lägger till en möjlighet för medborgarna att lämna förslag på 
samma sätt som man kan lämna synpunkter och klagomål.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 134/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-14, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Motion om motioners handläggning bearbetande och beslut 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 222 Dnr 2019-00206  

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under 
beredning till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

1. KS 2014/706 

Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i Gullspång. 

Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då 
förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.  Kommunen har under 2018  
påbörjat en dialog med Fortum om investeringar i närområdet kring kraftverket i 
Gullspång. Nu har Fortum sagt sig villiga att se över möjligheterna för en IP-kamera 
vid laxtrappan som en del av flera åtgärder för att informera om Gullspångslaxen 
och tillgängliggöra och förbättra laxtrappan som promenadstråk och besöksmål i 
kommunen. Inget slutgiltigt besked har dock lämnats.  

 

    

Bakgrund 
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år 
redovisas till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har 2015-04-29  § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de 
så kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet 
för medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter 
och klagomål. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-17, redovisning av medborgarförslag skriven av Britt-
Marie Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 223 Dnr 2019-00207  

Redovisning av motioner under beredning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning 
till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

1. KS 2015-00563 

Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström 
(S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i 
ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 
januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet av den föreslagna 
lagändringen.  

2. KS 2016-00069 

Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen enligt Eric 
Mellbergs (M) yrkande.  

3. KS 2017-00048 

Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap som finns 
tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén, strandlinjen, 
lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-01-30. 
Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 återemitterad till förvaltningen för samordning 
med detaljplanearbetet och restaurering/renovering av lekplatsen, enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme. 

4. KS 2017-00805 

Motion vårda våra reservat. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-11-27. 

5. KS 2018-00621 

Motion bokning av gymnastiksalar. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 

6. KS 2018/735 

Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri. 

Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 2018-11-26. 

7. KS 2018/736 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 20(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Motion om att införa rutin vid slutet val i kommunfullmäktige i Gullspångs 
kommun. 

Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 2018-11-26. Behandlas på kommunstyrelsen 
2019-10-02. 

8. KS 2019/85 

Motion avseende tidsspann för av kommunen tecknade hyresavtal, 
konsultuppdrag, andra externa tjänster, konsortieavtal och delägarskap. 

Inlämnad av Lars Forsström (SD), Gudrun Sjöberg (SD) 2019-02-04. 

9. KS 2019/145 

Motion fritt kaffe för alla kommunens verksamheter, en jämlikhetsfråga. 

Inlämnad av Victor Albertsson Tidestedt (M), 2019-02-25, ny version av motionen 
inlämnad 2019-03-18. Behandlas på kommunfullmäktige 2019-09-30. 

10. KS 2019/215 

Motion vandrarhem i Gullspång. 

Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) 2019-03-25. 

11. KS 2019/216 

Motion om Hbtq-certifiering. 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-03-25 

12. KS 2019/217 

Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-03-25 

13. KS 2019-00276 

Motion koldioxid budget. 

Inlämnad av Sarah Johansson (FI) 2019-04-29. 

Behandlas på kommunfullmäktige 2019-09-30. 

14. KS 2019-00277 

Motion elnätsavgifter. 

Inlämnade av Hans-Göran Larsson (RV) 2019-04-29  

15. KS 2019-00317 

Motion riva ner bygga upp. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2019-06-03. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 21(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

16. KS 2019-00318 

Motion om motioners handläggning och bearbetande och beslut. 

Inlämnad av Frank Ludvigsson (SD) 2019-06-03. 

Behandlas på kommunstyrelsen 2019-10-02. 

 

17. KS 2018-00319 

Motion fyra årstider. 

Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-04-20. 

Kommunfullmäktige har § 165/2018 beslutat att motionen kommer att uppfyllas i 
samband med antagande av skötselplanen och anser därmed motionen besvarad. 

Därefter har en komplettering till motion inlämnats 2019-06-03 av Eric Mellberg 
(M). 

 

 

     

Bakgrund 
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-17, redovisning av motioner under beredning 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 22(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 224 Dnr 2019-00424 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2020 till och 
med juni månad. Förslag på sammanträdesdagar för resterande dagar återkommer 
vid nästa kommunstyrelsemöte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar normalt kl 13:00 

8 januari  

12 februari 

11 mars 

15 april 

13 maj 

17 juni 

Kommunstyrelsen onsdagar normalt kl 13:00 

15 januari  

5 februari 

4 mars 

1 april 

6 maj 

20 maj (budgetmöte) 

3 juni 

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2020 

Måndagar normalt kl 18:30 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 23(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

31 augusti 

28 september 

26 oktober 

25 november onsdag 

14 december 

 

 

     

Bakgrund 
Ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2020 finns framtaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-23, sammanträdesdagar 2020, skriven av Britt-Marie 
Nilsson 

Sammanträdesplan, KSAU, KS, KF 2020 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 24(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 225 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

     

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.  

Beslutsunderlag 
Anmälan om delegationsbeslut oktober  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 25(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 226 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2019-09-12 

b) MTG-styrgrupp anteckningar 2010-09-17¨ 

c) Protokoll från samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS 
2019-08-29 

d) Protokoll från central samverkansgrupp, FAS, 2019-08-29 

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 26(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 227 Dnr 2019-00397 133 

Delgivning - Kommuntal fördelning av antalet nyanlända för 
Västra Götalands län 2020, dnr 851-33154-2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer under hösten att fatta beslut om 
fördelning mellan kommuner av antalet nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar för 2020 (kommuntal). Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till 
kommuntal för kalenderåret 2020 utifrån det förslag till länstal som 
Migrationsverket lämnat till regeringen. 

 

Länets kommuner har möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till 
kommuntal och önskemål om omfördelningar av mottagandet inom länet eller 
mellan närliggande kommuner, senast den 18 oktober 2019. I kommuntal för 
Gullspångs kommun föreslås 0.  

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsen Västra Götalands län förslag till kommuntal 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 27(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 228 Dnr 2015-00405 353 

Delgivning -  Utbetalning av ledningsrättsåtgärd berörande Kärr 
1:61, nr O133955 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänersborgs Tingsrätt dom mål 2019-08-21 mål nr F 287-
19 gällande utbetalning av ledningsrättsåtgärd berörande fastigheten Kärr 1:61, nr 
0133955.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 28(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 229 Dnr 2014-00457 734 

Delgivning - Bygglov för nybyggnad av LSS-boende  Alen 5       

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut 2019-09-18 gällande bygglov för nybyggnad av 
LSS-boende samt förråd och soprum på Alen 5.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 29(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 230 Dnr 2019-00394 618 

Delgivning - Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna informationen från kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-09-11 § 130 gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), 
enligt nedan. 

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. 

Ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret är VISA-enhetens chef. 

Kontakt med ungdomarna görs enligt följande: 

1. Telefon (sms samtal) 

2. Sociala medier 

3. Vykort 

4. Hembesök (för att boka samtalstid) 

Under första halvåret 2019 var 227 st ungdomar (i åldern 16-19 år) folkbokförda i 
Gullspångs kommun. Av dem omfattas 26 stycken av det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Inom det kommunala aktivitetsansvaret är följande åtgärder aktiva: 

- Studier på Komvux 

- Andra studier 

- Studier på folkhögskolan 

- Enstaka samtal 

- Regelbundna samtal 

- Praktik 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 30(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-
09-11 § 130 gällande information om kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 31(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 231 Dnr 2019-00247 000 

Delgivning -  Information från SKL gällande budgetpropositionen 
2020 och höstförändringsbudgeten för 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Information från SKL gällande budgetpropositionen 2020 
och höstförändringsbudgeten för 2019.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 32(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 232 Dnr 2019-00412 042 

Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg- 
delårsrapport/ delårsbokslut 190831 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna Samordningsförbundet Norra Skaraborg- 
delårsrapport januari-augusti 2019.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Norra Skaraborg- delårsrapport januari-augusti 2019.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-10-02 

 

Sid 33(33) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 233 Dnr 2017-00817 000 

Delgivning - Beslut från Kammarrätten i Sundsvall mål nr 320-19 
överklagat avgörande förvaltningsrättens i Luleås dom mål nr 
2721-17  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Kammarrätten Sundsvall mål nr 320-19 
överklagat avgörande förvaltningsrättens i Luleås dom mål nr 2721-17 gällande 
undersökningstillstånd och avvisad talan i mål om undersökningstillstånd; fråga om 
prövningstillstånd.  

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande 
står därför fast.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


