Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

Datum:

2016-05-04 kl 13:00-16:20

Plats:

Nämndrummet

Paragrafer: § 118 - 162

Underskrifter

Carina Gullberg
Ordförande

Bo Hagström
Ordförande § 141

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Björn Thodenius

Per-Arne Brandberg

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande, ej § 141
Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande
Jan Hassel (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Anja Nyström (S)
Eric Mellberg (M)
Gunnar Bohlin (M)
Lii Bergman (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Ann-Christin Erlandsson (S), Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Stig Svensson (SD)
Christian Carlström (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), § 118-129 kl 13.00-15.20
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Sarah Johansson (FI)

Övriga

Cathrin Hurtig Andersson, Förvaltningsekonom, MTG Teknik, § 122
Anna Sundström, Verksamhetschef Skola och kultur, Kommunledningskontoret, § 124126
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontoret, § 124-125
Karin Ahrle, Vård- och omsorgschef , Kommunledningskontoret, § 129
Siw Andersson, Enhetschef LSS, § 129
Thyra Larsson, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontoret, § 130-132
Erik Söderström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 133-137
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Sysselsättningsåtgärder

KS 2016/378

§5

Utökad investeringsram 2016 i Gullspång (VA-verksamheten)

KS 2015/323

Föredragande: Anders Bernhall, Cathrin Hurtig Andersson
§6

Tekniska nämnden reviderat förslag till prioriterade
investeringar år 2016

KS 2015/323

§7

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Föredragande: Jim Gustavsson
§8

Utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak m.m.
på Lysmaskens förskola

KS 2016/295

Föredragande: Jim Gustavsson
§9

Återremiss - Skolskjutsreglemente

KS 2015/642

Föredragande: Anna Sundström
§ 10

Trafiksituationen kring kommunens skolor

KS 2016/22

§ 11

Uppföljning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Gullspång 2015

KS 2015/227

Föredragande: Joakim Wassén
§ 12

Gruppboende

KS 2014/457
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Föredragande: Karin Ahrle
§ 13

Förslag till ny översiktsplan för Degerfors kommun

KS 2014/252

Föredragande: Thyra Larsson
§ 14

Överlåtelse av fastigheten Otterbäcken 10:61 till Skagerns Energi
AB

KS 2016/312

Föredragande: Thyra Larsson
§ 15

Skyddsvall mot industribuller utav schaktmassor från E20

KS 2016/119

Föredragande: Thyra Larsson
§ 16

Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med
utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens
samverkansformer

KS 2016/125

Föredragande: Erik Söderström
§ 17

Remiss-Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, TRV
2016/19427

KS 2016/256

Föredragande: Erik Söderström
§ 18

Remiss - Godstransportstrategi för Västra Götaland

KS 2016/257

Föredragande: Erik Söderström
§ 19

Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs SOU 2016:1, dnr N2016/00194/ITP

KS 2016/142

Föredragande: Erik Söderström
§ 20

Ansökan om investeringsbidrag till Gullspångs Jaktskytteklubb

KS 2015/11

Föredragande: Erik Söderström
§ 21

Ansökan om kommunal borgen för anläggning av fiberoptiskt
bredbandsnät från Södra Råda fiber ekonomisk förening

KS 2016/299
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§ 22

Förlängning av avtal med Mediapoolen i Västra Götaland AB

KS 2016/268

§ 23

Svar på motion - Barfotens Camping och utveckling av
besöksnäringen i Otterbäcken

KS 2013/220

§ 24

Samordningsförbundet Norra Skaraborg årsredovisning 2015

KS 2015/540

§ 25

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 26

Delgivningar

KS 2016/1

§ 27

Delgivning - Gullspång Hässleberg 1:19 m.fl. - Anmälan från
Trafikverket om användning av massor för anläggningsändamål

KS 2016/41

§ 28

Delgivning - Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år
2016

KS 2015/59

§ 29

Delgivning - Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång

KS 2015/59

§ 30

Delgivning - Budgetprognos 1 för miljö- och byggnadsnämnden,
MBN § 58/2016, Dnr: 2016.Ma0012

KS 2016/210

§ 31

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden budget 2017-2019 konsekvensbeskrivning, MBN § 56/2016

KS 2016/39

§ 32

Delgivning - Mål 2016 för tekniska nämnden, Tn § 74/2016

KS 2015/358

§ 33

Delgivning -Tekniska nämndens mål 2017, Tn § 78/2016

KS 2016/321

§ 34

Delgivning - Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern
kontroll 2016 i samband med prognos 1, Tn § 75

KS 2016/161

§ 35

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden nämndmål till 2017,

KS 2016/311
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MBN § 57/2016. Dnr: 2015.Ma1517
§ 36

Delgivning - Trafikverket mål M 376-15, väg E20 ny bro över
Hovaån, beslut om restaurering av korvsjö, TRV 2014/18578

KS 2008/282

§ 37

Delgivning - Beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen om
bygglov och startbesked för anläggande av parkeringsplats
Gullspång 2:19

KS 2006/313

§ 38

Delgivning - Migrationsverket ny anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn för mottagande i landets
kommuner, dnr 7.1-2016-48694

KS 2016/283

§ 39

Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg årsredovisning
2015

KS 2016/249

§ 40

Delgivning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
utbetalning av ersättning enl 5 kap 1 § lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, dnr 2016-1717

KS 2016/290

§ 41

Delgivning - Tekniska nämnden statlig medfinansiering
(statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala gator och vägar år 2017, tn § 88

KS 2016/246

§ 42

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden om Mariestads
kommunfullmäktiges beslut om miljö- och kvalitetsstrateg, MBN
§ 55/2016

KS 2016/224

§ 43

Delgivning- Fastställelse av vägplan för väg 26,
sidoområdesåtgärder mellan Otterbäcken och Gullspång i
Gullspångs kommun, TRV 2016/20469

KS 2015/218

§ 44

Delgivning-Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen enligt 19 kap
17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, dnr
203-11311-2016

KS 2016/332

§ 45

Delgivning - Överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk

KS 2016/336
6/70

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

förening 2016
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 118

Ärendenummer

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

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Ordförande Carina Gullberg (S) anmäler jäv under punkten Samordningsförbundet
Norra Skaraborg årsredovisning 2015.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av extra ärendet;
-Sysselsättningsåtgärder. KS 2016/378
-Trafiksituationen kring kommunens skolor. KS 2016/22
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Ärende

Ärendenummer

Sysselsättningsåtgärder

KS 2016/378

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att lämna förslag på
sysselsättningsskapande åtgärder och en budget för förslagen.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) väcker frågan om att ge personalutskottet i uppdrag att
ta fram förslag på sysselsättningsskapande åtgärder och en budget för förslagen.

Kopia till
Personalutskottet
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Kommunstyrelsen

KS § 122

Ärende

Ärendenummer

Utökad investeringsram 2016 i Gullspång (VA-verksamheten)

KS 2015/323

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunens investeringsbudget med 1 900 tkr
för den taxefinansierade VA-verksamheten för år 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2016-03-15 § 51 behandlat ärendet.
VA-verksamheten som är en del av Tekniska nämndens verksamheter har historiskt
haft svårt att uppnå budgeterad förväntan och sedan år 2013 har skattemedel tillskjutits
om 1 500 tkr.
Med den taxehöjning som gjordes under år 2014 och inför 2015 har ekonomin för VAverksamheten väsentligt förbättrats. Andra åtgärder som också förbättrat
verksamhetens intäkter är att föreningslivet genom tidigare beslut i kommunstyrelsen
har fått börja betala sina VA-kostnader samt att Gatuverksamheten (skattekollektivet)
fått börja betala dagvattenavgift till VA-verksamheten (VA-kollektivet). Löpande
effektiviseringar i verksamheten har gjorts och ytterligare en intäktsförstärkning i form
av en taxehöjning på 3,5 % från och med 2016-01-01.
Summerat har efter detta VA-verksamheten en ekonomi med förutsättningar att
leverera ett resultat exklusive kapitalkostnader på ca 2 800 tkr vilket motsvarar de
kapitalkostnader som VA-kollektivet förväntas ha för år 2016.
Den positiva utvecklingen för VA-verksamheten innebär att kollektivet är
självfinansierade och något behov av tillskjutande av skattemedel finns inte längre.
VA-kollektivet har årliga avskrivningar på ca 1 900 tkr vilket betyder att verksamheten
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klarar av att finansiera kapitalkostnader motsvarande en årlig investering om 1 900 tkr.
Gullspångs kommun har för år 2016 tilldelat Tekniska nämnden en investeringsram om
totalt 4 000 tkr vilka Tekniska nämnden föreslagit använda till investeringar i
skattekollektivets verksamheter. Således finns inget utrymme i investeringsbudgeten
för VA-investeringar.
VA-verksamheten har planerat insatser för år 2016 motsvarande de årliga
avskrivningarna, 1 900 tkr.
Planerade VA-investeringar 2016
- UV-ljus till Hova vattenverk
- VA-sanering Emil Löfstrands väg
- VA-sanering Högbergsgatan
- Modernisering/reinvestering avloppspumpstationer
Att tilldela 1 900 tkr investeringsram till VA-verksamheten innebär att Gullspångs
kommuns totala investeringsram behöver utökas.

Bilagor
- Tekniska nämnden § 51 utökad investeringsram 2016 i Gullspång (VAverksamheten).pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §19).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 123

Ärende

Ärendenummer

Tekniska nämnden reviderat förslag till prioriterade investeringar
år 2016

KS 2015/323

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedlen enligt följande:

Upprustning av gata samt gång- och cykelväg, 1,000 mnkr Gata *)
Upprustning av lekplatser, 0,375 mnkr Gata *)
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 0,1 mnkr Gata
Villagatan gång- och cykelväg, 0,225 mnkr Gata
Busshållplats Gullstenstensskolan, tillgänglighet, 0,15 mnkr Gata
Enkelt avhjälpta hinder, 0,1 mnkr Gata
Gallernäset, mattor förskola, 0,1 mnkr Fastighet
Vårdcentralen Hova ventilation, 0,8 mnkr Fastighet
Lysmasken entréer och förråd, 0,8 mnkr Fastighet
Lysmasken byte av fönster, 0,35 mnkr Fastighet

Behandling i kommunstyrelsen
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2016-03-15 § 50 behandlat ärendet.
Med hänvisning till inkommen skrivelse Ksau § 310/2015, i vilket kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till tekniska nämnden på grund av att
lekplatser och ombyggnad Storgatan i Gullspång, ska läggas till som förslag till
prioriterade investeringar i Gullspång år 2016, görs en revidering av tidigare förslag,
och medel omdisponeras inom ram för att bereda utrymme för upprustning av
lekplatser. Medel för ombyggnation av Storgatan inryms inom ombudgeterade medel
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gällande bussterminal Gullspång.

Det noteras särskilt att frågan om iordningsställande av parkeringsplatser utmed
Storgatan i Gullspång inte är avgjord. Dialog pågår mellan Gullspångs kommun och
Trafikverket.

På uppdrag av KF § 124/2015 skall tekniska nämnden ge förslag på prioriterade
investeringar 2016 inom 4 mnkr.

Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4 mnkr för
år 2016, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på framtiden eller äskas
separat. Bland annat kommer endast mindre planerat beläggningsarbete att utföras.
Inom Fastighet kommer inte taket på Lysmasken att bytas. Förslaget innebär att det inte
kommer att finnas ekonomiskt utrymme för åtgärder på Hova hotell/kommunhuset.
*) fortsatt upprustning av lekplatser bereds utrymme.

Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar. Detta lyfts i ett separat
ärende om utökning av Gullspångs investeringsbudget.
Bilagor
- Tekniska nämnden § 50 reviderat förslag till prioriterade investeringar i Gullspång år
2016.pdf
- Förslag till prioriterade investeringar i Gullspång år 2016, Tn § 209.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §16).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §20).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att bevilja
igångsättningstillstånd för byggnationsfasen.

Behandling i kommunstyrelsen
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, informerar om ärendet och presenterar underlag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har i § 87/2015 beslutat om följande gällande processen kring
skollokalerna:
1. Förvaltningen ska arbeta vidare med renoveringsalternativet som förstudien visar
med en indikerad kostnadsbild på 40 miljoner.
2. Godkänna att MTG-Fastighet under 2015 inleder renoveringen av skollokalerna med
åtgärder såsom fönsterbyte Gullstensskolan 7-9, värme och ventilationsåtgärder på
skolorna som ingår i förstudien. MTG-Fastighet har i Tekniska nämnden äskat om 7
miljoner kronor för dessa åtgärder vilket även har behandlats av kommunstyrelsen i
mars.
3. För Regnbågsskolan och Bikupan görs en särskild fördjupad utredning kring
lokalisering utifrån den pedagogiska verksamheten, som ingår i ramen 40 miljoner.

Kommunfullmäktige har i § 199/2015 beslutat att anslå 33 000 000 kronor i 2016 år
investeringsbudget för upprustning av förskola/skollokaler. Kommunfullmäktige
beslutade även att godkänna att upplåning kan ske inom beslutad investeringsram upp
till 33 000 000 kronor. Förskoleutredningen kan innebära att investeringskostnaden kan
komma att öka.
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Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §4).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak m.m.
på Lysmaskens förskola

KS 2016/295

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka beviljad investeringsbudget för innevarande år
med 3 Mkr för att genomföra byte av tak m.m. på Lysmaskens förskola i Gullspång,
genomförs år 2016. Finansieras genom eget kapital eller lån.

Behandling i kommunstyrelsen
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-12 § 79.

Under flera år har Lysmaskens förskola i Gullspång varit föremål för olika typer av
renoveringsinsatser. I år 2016 finns medel avsatta för att byta resterande fönster och
göra nödvändiga åtgärder i entré och förråd. Denna aktivitet är planerad att genomföras
under hösten.

Enligt nuvarande placering har fastighetsavdelningen aviserat att det läckande taket på
Lysmaskens förskola i Gullspång behöver bytas ut under 2017, anledningen till att
förslaget inte behandlats tidigare är att det ej varit tillräckligt prioriterat i de
investeringsmedel (4 Mkr) som årligen avsätts.

Det noteras att kostnaden för renovering av Lysmaskens tak inte ingår i det
upphandlade skolprojektet. För att finna finansiering under år 2016 av denna
nödvändiga investering är det vår bedömning att det krävs en utökning av
investeringsbudgeten för Gullspångs kommun för innevarande år.

Förskolan har erhållit ett föreläggande om att kontrollera inomhusmiljön och trots att
utredningen ej är färdigställd kan det tydligt ses att de kommer att krävas åtgärder. Det
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mest naturliga är, att det kan utföras omgående. Åtgärden är översiktligt
kostnadsberäknad till 3 Mkr inklusive åtgärder för att återställa tidigare fuktskador
inomhus.

Bilagor
- Begäran om utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak m.m. på
Lysmaskens förskola i Gullspång, Tn § 79.pdf
- Tjänsteskrivelse utökning av investeringsbudget för år 2016 för byte av tak m.m. på
Lysmaskens förskola, skriven av Jim Gustavsson och Bo Theorén.pdf
- Föreläggande om utredning gällande fukt och mögel på Lysmasken, dnr
2015.Gu0447.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §5).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 126

Ärende

Ärendenummer

Återremiss - Skolskjutsreglemente

KS 2015/642

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fatta beslut om att anta förslag till
skolskjutsreglemente för grundskolor och grundsärskola i Gullspångs kommun med
undantag att tidigare Km-avstånd för berättigande till skolskjuts bibehålls.
Reglementet ersätter tidigare beslutat dokument vid namn Normer för berättigande till
skolskjuts, KF § 40, 1990-05-02.

Behandling i kommunstyrelsen
Anna Sundström, t.f. verksamhetschef barn-, utbildning- och kultur, informerar om
ärendet.
Lii Bergman (FI) yrkar att funktionshinder ändras till funktionsnedsatta. sidan 3, 4, 7
Carina Gullberg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över
trafiksäkerhet/parkering för alla förskolor/skolor i kommunen. tas under KS 2016/22
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Barn och utbildningsverksamheten har tagit fram ett förslag till nytt
skolskjutsreglemente gällande skolskjutsar inom Gullspångs kommun.

I arbetet har jämförelser med omkringliggande kommuner gjorts och utifrån detta har
sedan antalet km som krävs för att bli berättigad till skolskjuts i Gullspångs kommun
anpassats. Verksamheten gör bedömningen att förändringen i antal km utifrån
nuvarande elevantal inte innebär några ökade kostnader för skolskjuts. Barn- utbildning
och kulturnämnden beslutade 2016-03-03 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen
och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-06 § 100 att ärendet skulle återremitteras till
förvaltningen och att en konsekvensbeskrivning tas fram med anledning av
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förändringen i antal km. En redovisning ska lämnas om hur många fler hushåll som då
skulle bli skolskjutsberättigade och hur mycket platser det finns i de bussar som kör
idag.

Anna Sundström t.f. verksamhetschef skola och kultur skriver i tjänsteskrivelse 201604-20:
Barn och utbildningsverksamheten har tagit fram ett förslag till nytt
skolskjutsreglemente gällande skolskjutsar inom Gullspångs kommun.
I arbetet har jämförelser med omkringliggande kommuner gjorts och utifrån detta har
sedan antalet km som krävs för att bli berättigad till skolskjuts i Gullspångs kommun
anpassats. Verksamheten gör bedömningen att förändringen i antal km utifrån
nuvarande elevantal inte innebär några ökade kostnader för skolskjuts.
I folkhälsostatistiken framgår det att många boende i Gullspång har en stillasittande
fritid samt att det är förhållandemässigt många invånare barn som vuxna som har en
övervikt.
Detta uppmärksammas inom skolan men fler åtgärder krävs. Många barn åker
skolskjuts även kortare sträckor på grund av trafikfarliga vägar och många föräldrar kör
sina barn till skolan då föräldrarna är osäkra över om skolvägen är säker ur
trafiksäkerhetssynpunkt. En utredning behöver göras för att se över skolvägar och
trafiksituationen runt skolorna så att fler elever ska kunna gå till skolan.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-04-06 (2016-04-06 KS §14).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §16).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden mars 2016 (2016-03-03 BUK §4).doc
- Tjänsteskrivelse skolskjutsar 2016-02-24.docx
- Skolskjutsregelemente GSP rev KM fr o m läsåret 2016-2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §6).doc
- Skolskjutsreglemente för grundskolan särskolan fr o m läsåret 2016-2017 rev. efter
beslut i Ksau § 68.docx
- Tjänsteskrivelse skolskjutsreglemente, skriven av Anna Sundström 2016-04-20.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Trafiksituationen kring kommunens skolor

KS 2016/22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut 2016-02-17 § 37 med att förvaltningen får i uppdrag att se över
trafiksäkerhet/parkering för alla förskolor/skolor i kommunen.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över
trafiksäkerheten/parkering för alla förskolor/skolor i kommunen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-17 § 37 uppdragit åt tekniska nämnden
att utreda trafiksituationen runt Gullstensskolan i Gullspång snarast.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2016-01-14 § 10.
Trafiksituationen runt Gullstensskolan är inte tillfredsställande och vid vissa tidpunkter
under dagen är området tungt trafikerat. Föräldrar lämnar/hämtar sina barn och stannar
då ofta där det är förbjudet att stanna. Detta trots tydlig skyltning om stoppförbud.
Skolans rektorer är båda starkt oroade för elevernas säkerhet. Det har även inkommit
klagomål/synpunkter från oroliga kommuninvånare när det gäller trafiksituationen runt
skolan. Ett önskemål från verksamheten är att hastigheten på alla sidor om skolan sänks
till max 30 km/h.

Kopia till
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Uppföljning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Gullspång 2015

KS 2015/227

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen.

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

Bakgrund
Kommunen och Polisen tecknade ett samverkansavtal för det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen under 2015. Syftet med avtalet är att utöka,
fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunen och polisen. Därigenom ska
tryggheten för medborgare och verksamma i kommunen öka. Genom att samverka
skapas större effektivitet i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.
Bilagor
- Beslut från Folkhälsorådet § 7 om uppföljning brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete i Gullspång 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse om uppföljning av brottsförebyggande handlingsplan 2015.docx
- Förslag på uppföljning brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Gullspångs
kommun år 2015 - kommunens uppföljning.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §16).doc

Kopia till
Joakim Wassén
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Kommunstyrelsen

KS § 129

Ärende

Ärendenummer

Gruppboende

KS 2014/457

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ta fram förslag
till nya bostäder omfattande 8-12 lägenheter med särskild service för vuxna.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M) och Bengt O Hansson (RV) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Björn Thodenius (M) ändringsyrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Siw Andersson, enhetschef, och Karin Ahrle, vård- och omsorgschef, informerar om
ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
instämmande av Carina Gullberg(S).
Björn Thodenius (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att parallellt utreda om det
finns alternativa förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Björn Thodenius (M) ändringsyrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunstyrelsen godkända
omröstningsproposition. Den som vill rösta för avslag till Björn Thodenius (M)
ändringsyrkande röstar Ja och den som vill rösta bifall till ändringsyrkandet röstar Nej.
Omröstningsresultat
6 ja-röster: Carina Gullberg (S), Bo Hagström (M), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg
(S), Anja Nyström (S), Ann-Christin Erlandsson (S).
2 avstår: Gunnar Bohlin (M), Lii Bergman (FI).
3 nej-röster: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Bengt O Hansson (RV).
Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärende 2016-03-30 § 154.
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Verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer
som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet
att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. möjlighet att ha eget hem med allt
vad det innebär av trygghet och trivsel.
För att få en framåtblickande ansats har man gjort en översyn av hur det ser ut med
behov av extra resurser inom skolan, för barn inom autism spektra.
Analysen är att fem av tjugo barn mellan 12-19 år förmodligen kommer att behöva stöd
och omsorg från kommunen i framtiden. Ev. kan ytterligare två barn bli aktuella
beroende på hur nuvarande nätverket runt dem fortsätter att fungera.
Man kan också lägga till analysen att fler kanske kan klara ett eget boende med stöd
och vägledning. Det kan bli aktuellt med fyra-fem barn som behöver tillgång till
boende för vuxna inom en tio års period, förutom de åtta som idag finns i
verksamheten.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §31).doc
- Tjänsteskrivelse Karin Ahrle.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §22).doc

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till ny översiktsplan för Degerfors kommun

KS 2014/252

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Gullspångs kommun har tagit del av det reviderade planförslaget och har inget att
erinra.

Behandling i kommunstyrelsen
Thyra Larsson, plan- och exploateringsansvarig, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Degerfors kommun har sänt ut sitt förslag till ny översiktsplan på utställning. Förslaget
har under våren 2014 varit föremål för samråd.
Planförslaget har sedan reviderats bland annat i frågor som rör LIS-områden, vindkraft
samt uppdaterats vad gäller boendesituationen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse utställning över ny översiktsplan för Degerfors kommun.docx
- Meddelande från Degefors kommun om utställning av ny översiktsplan.txt
- Kungörelse utställning översiktsplan Degerfors kommun.pdf
- ÖP Samrådsredogörelse utställning.pdf
- Översiktsplan utställning.pdf
- ÖP Bakgrund nuläge bil 1 utställning.pdf
- ÖP Vatten avlopp bil 2 utställning.pdf
- ÖP Vindkraft bil 3 utställning.pdf
- ÖP LIS bil 4 utställning.pdf
- ÖP MKB bil 5 utställning.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §8).doc

Kopia till
Degerfors kommun
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Kommunstyrelsen

KS § 131

Ärende

Ärendenummer

Överlåtelse av fastigheten Otterbäcken 10:61 till Skagerns Energi
AB

KS 2016/312

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om överlåtelse av fastigheten Otterbäcken 10:61 enligt
bifogat överlåtelseavtal.

Behandling i kommunstyrelsen
Thyra Larsson, plan- och exploateringsansvarig, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Skagerns energi är ett kommunalt bolag som ska anlägga fiber i kommunens tätorter.
För att trygga sina fiberledningar sluts avtal med berörda fastighetsägare. Dessa avtal
bör knytas till berörda fastigheter för att få en starkare ställning. Skagerns energi äger
inte någon fastighet att knyta sina avtal till.
Otterbäcken 10:61 är en restfastighet mestadels bestående av gatumark som enligt
detaljplan är en kommunal skötselfråga. Vägen är därmed under kommunalt ansvar
oavsett ägandeförhållanden.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse överlåtelse av fastigheten Otterbäcken 10 61 till Skagerns Energi
AB, skriven av Thyra Larsson.docx
- Köpeavtal.docx
- Fastighetsinformation.docx
- Värdeintyg.docx
- Karta Otterbäcken 10 1.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §9).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Skyddsvall mot industribuller utav schaktmassor från E20

KS 2016/119

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta att besluta om det framtagna förslaget till
skyddsvall mot buller.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen ett fördjupat uppdrag att ta fram fler
förslag på alternativa platser att ta hand om massorna.

Behandling i kommunstyrelsen
Thyra Larsson, plan- och exploateringsansvarig, informerar om ärendet och att
svarstiden har förlängts.
Carina Gullberg (S) yrkar att förvaltningen får ett fördjupat uppdrag att ta fram
fler förslag på alternativa platser att ta hand om massorna.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
trafikverket ta fram förslag för genomförande av bullervall samt ansöka om lov för
detta.
Trafikverket har nu ingett ansökan om anmälan om masshantering till miljö- och
byggnadsförvaltningen. Anmälan avser de kommunägda fastigheterna Björnemossen
3:42 och Hova 49:1.
Miljö- och byggnadsförvaltningen begär nu samråd med berörda fastighetsägare innan
beslut fattas.
Bilagor
- Karta till tjänsteskrivelse.docx
- Tjänsteskrivelse skyddsvall mot industribuller utav schaktmassor från E20.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §9).doc
- Samråd om anmälan om hantering av massor (bullervall) i samband med ombyggnad
av förbifart E20 invid Hova tätort, gäller Gullspång Björnemossen 3 42, Dnr
2016.Gu0186.pdf
- Samråd om anmälan om hantering av massor (bullervall) i samband med ombyggnad
av förbifart E20 invid Hova tätort, gäller Gullspång Hova 49 1, dnr. 2016.Gu0186.pdf
- Tjänsteskrivelse remissyttrande, skyddsvall mot industribuller utav schaktmassor från
E20, skriven av Thyra Larsson.docx

Kopia till
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Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Ärende

Ärendenummer

Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med
utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens
samverkansformer

KS 2016/125

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar:
Sammanfattningsvis är Gullspångs kommun positiv till den reviderade versionen av det
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kommunen vill dock lägga till ett stycke på
sida 9 om hur Kollektivtrafiknämnden vill utveckla den anropstyrda trafiken. Vidare
vill kommunen att det på sida 21 sker en omskrivning kring nationell dialog för
alternativa finansieringsmodeller av kollektivtrafiken. Kommunen anser att Västra
Götalandsregionen bör ta initiativet i en sådan dialog.

Synpunkter
Först svarar kommunen på Kollektivtrafiknämndens medskickade frågor och sedan
redogörs för övriga synpunkter.
Kollektivtrafiknämndens frågor
1. Frågor om förslag till trafikförsörjningsprogrammet
a. Eventuella synpunkter på måltal eller indikationer?
- Måltalet för år 2020 under rubriken ”Tillgänglighet för invånarna”, anger endast att
andelen invånare ska ”öka”. En procentsats skulle ge en tydligare indikation om
Kollektivtrafiknämndens ambition. Kommunen ser i övrigt positivt på programmets
måltal och indikationer, och har där inget att tillägga.

b. Kommunens syn på förutsättningarna att använda programmet och dess tillhörande
strategier, som ett av flera verktyg för kommuner och regioner att påverka i
infrastrukturfrågor?
- Kommunen ställer sig positiv till användandet av programmet och dess tillhörande
strategier som påverkansverktyg för infrastuktursfrågor.

2. Förslag kopplat till samverkansformerna inom kollektivtrafiken
a. Regionala kollektivtrafiksrådet som nu är vilande avvecklas formellt?
- Då det regionala kollektivtrafiksrådet inte längre har ett formellt beslutsmandat bör
rådet avvecklas. Med dagens organisation finns risk för otydlighet om mandat samt en
omotiverad förlängd beslutsprocess.

b. Alla remisser från Västra Götalands kollektivtrafiknämnd bör ske enligt samma
process för ökad tydlighet?
- Att hantera alla remisser från Västra Götalands kollektivtrafiknämnd på samma sätt,
delregionalt, är logiskt och ökar därmed tydligheten. Gullspångs kommun är positiv till
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förslaget.

c. Utvärdering av samverkan, vars åtgärdsförslag beslutades av regionala
kollektivtrafiksrådet 2013 motsvarar den utvärdering enligt beslut vid skatteväxlingen
göras senast 2017?
- Ja, under förutsättning att understående punkt 2d beslutas enligt liggande förslag. Att
en årlig avstämning av samverkansformerna görs i samband med avstämningen av
Trafikförsörjningsprogrammet.

d. Den årliga avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla
frågeställningar om samverkan kring kollektivtrafiken, för kontinuerlig utveckling och
förbättring av samverkansformerna?
- Ja.
Övriga synpunkter
Utveckla kollektivtrafiken utanför tätorterna
Idag har 93 procent av invånarna i Västra Götaland tillgång till minst det
grundläggande utbudet av kollektivtrafik, reglerat enligt Landsbygdsutredningen. I en
nationell jämförelse är regionens utbud av kollektivtrafik på landsbygden ett av de
högsta i landet, vilket är positivt. Men det finns fortfarande utrymme till förbättringar.
Bland annat för tjänsten Närtrafik, som används i områden med lägst utbud och har en
central roll i införandet av Landsbygdsutredningen. Vad som främst skulle höja
tjänstens användbarhet och attraktivitet är möjligheten att resa över kommungränser
samt, ett mer integrerat biljett- och betalningssystem mellan Närtrafik och linjelagd
kollektivtrafik. Ett bra utbud av kollektivtrafik som är smidigt att använda, gör
landsbygden mer tillgänglig och ökar känslan av frihet för de som bor där. Att på olika
sätt förbättra landsbygdens utbud är också en förutsättning för att klara en grön
omställning och på lång sikt säkerhetsställa en levande landsbygd. Gullspångs kommun
anser därför att det i Trafikförsörjningsprogrammet, exempelvis på sida 9, bör inskrivas
ett stycke som lyfter önskade utvecklingsområden för Närtrafiken, i likhet med vad
som omskrivs i Landsbygdsutredningen (s.12). Det är av vikt att det även i
Trafikförsörjningsprogrammet omnämns vilka utvecklingsplaner som finns för den
anropstyrda trafiken. Det bör diskuteras vidare om lägsta utbud när en ort är en knut
eller bytespunkt.
Alternativa finansieringsmodeller
Västra Götaland har fram till utblick 2035 flera tuffa utmaningar att hantera, bland
annat en uppskattad ökning med 245 000 invånare, vilket påverkar kapacitetskraven i
vårt kollektiva transportsystem. Trafikförsörjningsprogrammet konstaterar att nyckeln
för att på ett hållbart sätt klara den ökande belastningen är ett driftsäkert och välutbyggt
järnvägsnät, som tidseffektivt och miljövänligt kan förflytta många människor längre
sträckor. Samtidigt konstateras även att Västra Götaland, i en länsvis jämförelse av
utbudskilometer tåg per invånare, ligger i botten och är långt ifrån tillexempel Skåne
och Stockholm. För att bygga ut regionstågtrafiken i den omfattning som beskrivs i
Målbild tåg 2035, vilket för övrigt ger oss samma utbudskilometer per invånare som
Skåne kunde redovisa 2013, krävs åtgärder för ca 45 miljarder kronor utöver de redan
anslagna beloppen.
Idag finansieras kollektivtrafiken uteslutande genom biljettintäkter och skattemedel.
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Kanske finns möjligheter till bredare finansiering i linje med vad som i
Trafikförsörjningsprogrammet omskrivs på sida 21. Trafikförsörjningsprogrammet
skriver att ”en nationell dialog bör föras kring vilken finansieringsmodell som krävs för
att klara målen om en fossil- oberoende fordonsflotta”. Gullspångs kommun vill här se
en omskrivning till att Västra Götalandsregionen istället ska ta initiativ till en nationell
dialog kring alternativa finansieringsmodeller. Med de rådande förutsättningarna vad
gäller investeringsbehovet i de regionala järnvägar, bör vi inte invänta andras initiativ
utan själva lyfta frågan om alternativa finansieringsmodeller.
Redaktionell synpunkt
Det är positivt med ett mer komprimerat trafikförsörjningsprogram, där strategier och
andra tillförande dokument ligger som externa bilagor. Det gör programmet tydligare
samt mer lättillgängligt för en bredare publik.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Detta är den första revideringen av trafikförsörjningsprogrammet som antogs år 2012.
En löpande revidering kommer att göras vart fjärde år.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse remiss regionalt trafikförsörjningsprogram.docx
- Remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram.docx
- Sammanfattning av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland.docx
- Remiss kollektivtrafikråden 2016-01-29.pdf
- Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2016-01-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §11).doc

Kopia till
Delregionala kollektivtrafikrådet
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Ärende

Ärendenummer

Remiss-Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, TRV
2016/19427

KS 2016/256

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar:
Sänkt hastighet betyder längre restid vilket har en negativ påverkan för många av
kommunens arbetspendlare och studiependlare som pendlar med bil och kollektivtrafik.
Dessa får en längre restid. Kommunen är starkt negativa till sänkt hastighet.
Kommunen vill därför markera sin åsikt att det bästa alternativet ur både
trafiksäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv är att mittseparera väg 26.
Reservation
Lii Bergman (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Erik Söderström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) med instämmande av Carina Gullberg (S) yrkar att i första
stycket i remissvaret läggs till ”Kommunen är starkt negativ till sänkt hastighet”.
Lii Bergman (FI) stödjer remissförslaget.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
tilläggsyrkande och Lii Bergmans (FI) yrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
tilläggsyrkande.

Bakgrund
Trafikverket har i uppdrag från Regeringen sedan 2012, att fortsätta anpassa
hastighetsgränserna på de nationella och regionala vägarna till dess
trafiksäkerhetsstandard. För vissa vägar innebär detta en hastighetsökning och för andra
en sänkning. Trafikverket beräknar nationellt att den föreslagna anpassningen av
hastighetsgränsernas effekt uppgår till 99 st. färre döda och svårt skadade per år, samt
7000 tusen färre fordonstimmar. Anpassningen förväntas även minska Co2- utsläppen
med 2 000 ton årligen.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

I Västra Götalandsregionen kommer sammanlagt 197 km. väg att hastighetsanpassas
till en högre hastighet. I flest fall är det en hastighetsökning från 80 km/h till 100 km/h.
Vidare kommer 383 km. väg anpassas till en lägre hastighet. Genomgående innebär
sänkningen att 90 –sträckor omskyltas till 80 km/h. Väg 26 är en av vägarna som
föreslås få sänkt hastighet till 80 km/h. Enligt liggande föreslag ska
hastighetsanpassningen genomföras till år 2019.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse remissvar åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna
till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.docx
- Remissvar åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard.docx
- Missiv nationell rapport hastighetsanalys.pdf
- Regionalrapport hastighetsanalys Västra Götaland.pdf
- Nationell rapport åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §12).doc

Kopia till
Trafikverket
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 135

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Remiss - Godstransportstrategi för Västra Götaland

KS 2016/257

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar:
Sammanfattningsvis är Gullspångs kommun positiv till den remitterade
Godstransportstrategins innehåll och utformning. Vi anser dock att Vänersjöfarten, och
dess utvecklingspotential, inte har uppmärksammats tillräckligt. Vi vill att perspektivet
Vänersjöfart genomgående integreras i strategin.

Behandling i kommunstyrelsen
Erik Söderström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har tillsammans med flera aktörer från näringslivet och
akademin arbetat fram en regional strategi för godstransporter. Strategin är framtagen
med ett framtidsperspektiv av 10- 15 år och beskriver hur visioner och mål inom
logistik- och transportområdet ska uppnås utifrån begränsade resurser.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.Remissvar godstransportstrategi för Västra Götaland, skriven av
Erik Söderström.docx
- Remissvar. Godstransportsstrategi.docx
- Remiss - Godstransportstrategi för Västra Götaland.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §13).doc

Kopia till
Västra Götalandsregionen
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

KS § 136

Ärende

Ärendenummer

Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som
resurs SOU 2016:1, dnr N2016/00194/ITP

KS 2016/142

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar på betänkandet:

Gullspångs kommun ser sammanfattningsvis mycket positivt på utrednings förslag om
ökad samordning och statlig styrning av dess verk och bolag, mot en mer aktiv roll i
utvecklingen och utbyggnaden av bredband. Kommunen anser, i likhet med
utredningen, att en ökad samordning och styrning kommer att ge flera positiva effekter
som sammantaget förstärker förutsättningarna att uppnå regerings mål för den
nationella bredbandsutvecklingen till 2020.
Främst utredningens två förslag under kategorin förläggning av bredbandsinfrastruktur
för framtida behov, anser kommunen kommer ge positiv effekt. Enligt utredningen äger
verken i dag ca 330 mil kanalisation förlagd inom b.la. järnvägsområdet. Om denna i
framtiden blir möjlig för lokala aktörer att vid strategiska punkter koppla på, kommer
det sannolikt påskynda utbyggnadstakten i glesbygden betydligt. Även förslaget om
sammanbyggnad av nät för en ökad robusthet och på platser där det inte finns någon
marknadsdriven utveckling kommer med rätt förutsättningar att ge en positiv effekt på
utbyggnadstakten.
Viktigt i sammanhanget är en tidig och aktiv dialog mellan de lokala aktörerna och
respektive regional/- statlig aktör när en förläggning projekteras. Att som kommun eller
fiberförening i tidigt skede bli insatt i förläggningsplanerna, ger möjlighet till planering
och minskar risken för dubbelarbete.
Kommunen argumenterar för utredningens föreslag om samverkan mellan de statliga
aktörerna, där dessa tillsammans bildar ett bolag som arbetar övergripande med interna
samordningsfrågor mellan verken och bolagen, samt den externa kontakten med de
regionala och kommunala aktörerna. Att som kommun föra en effektiv dialog om
potentiella utvecklingsområden med eventuellt fyra statliga verk och bolag samtligt,
kan komma att kräva stora administrativa resurser. Det kan försämra förutsättningarna
för de glesbygdskommuner som är i störst behov av utvecklingsarbetet, då dessa har de
minsta resurserna för att samordna projekten. Enligt den ekonomiska analysen över hur
Trafikverket påverkas ekonomiskt av deras utökade uppdrag (s.101-103), verkar
finansiering för en sådan bolagslösning inrymmas. Möjligheten för att finansiera det
nya uppdraget lär också förstärkas om den interna och externa samordningen och
kommunikationen prioriteras.

Behandling i kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 21 augusti, 2014, att utreda möjligheterna för att
effektivisera användningen av den statligt ägda bredbandsinfrastrukturen genom
förbättrad samordning mellan de inblandade aktörerna och dess styrning. Detta med
bakgrund av regeringens mål om att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag i
Sverige ha tillgång till 100 Mbit/s bredband.
Utredningen har med dessa förutsättningar tagit fram 15 stycken förslag på olika
förbättringsåtgärder.
Bland annat:
• Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät ges i uppdrag att aktivt arbeta för att
bredbandsmålet uppnås. Detta innefattar att vid egen förläggning av fiber förlägga en
överkapacitet samt på strategiskt utsedda platser placera ut påkopplingspunkter.
• Trafikverket och Affärsverket svenska kraftnät ges i uppdrag att samordna sina
utbyggnationer av fiber i syfte att effektivisera arbetet. Vattenfall AB och Teracom
bjuds också in till detta samarbete.
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska varje år bistå Trafikverket och
Affärsverket svenska kraft med råd rörande informationssäkerhet för statens
informations- och kommunikationsinfrastruktur.

Sammanlagt väntas de 15 föreslagna åtgärderna bidra till att ca 200 000 hushåll och
företag, främst i glesbygden, får tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Förslagen kommer till stor del vara självfinansierade genom att verken hyr ut sin
överkapacitet till privata aktörer.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Statens bredbandsinfrastrukur som resurs, skriven av Erik
Söderström.docx
- Svar på betänkande_ Statens bredband som resurs.docx
- Remissmissiv Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.pdf
- SOU 2016_1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §14).doc
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Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

Kopia till
Regeringskansliet
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

KS § 137

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om investeringsbidrag till Gullspångs Jaktskytteklubb

KS 2015/11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Gullspångs Jaktskytteklubbs
investeringsbidragsansökan om 25 000 kr, under förutsättning att föreningen även
ansöker om bidrag från andra bidragsgivare. Pengarna tas ur kontot föreningsbidrag.

Reservation
Lii Bergman (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Lii Bergman (FI) yrkar avslag på ansökan.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Liii Bergmans (FI) avslagsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Gullspångs jaktskytteklubb lämnade 2015-01-07 in en ansökan om investeringsbidrag
till kommunen. Ansökan avslogs med anledning av bristande ekonomiska resurser (KS
2015/11). För 2016 är de ekonomiska förutsättningarna mer gynnsamma och
föreningen väljer därför att åter ansöka om investeringsbidrag på samma summa.

Föreningen är i behov av att rusta upp sin skjutbana men ett nytt s.k. kulfång.
Skjutbanan dömdes förra året ut av ansvarig myndighet då säkerheten inte var av
önskvärd standard. Bland annat måste ca 400 kubikmeter ny sand tillföras kulfånget,
för att höja säkerheten och minimera risken för s.k. rikoschetter (studsande kulor).
Sammanlagt förväntas investeringen uppgå till 60 000 kr. Varav föreningen ansöker
om 25 000 kr i bidrag.

Föreningen poängterar vikten av att kommunens jägare fortsättningsvis har möjlighet
till skytteträning. Bibehållen skjutskicklighet minskar eftersök av skadeskjutna djur
samt minimerar deras lidande.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

Enligt det gällande regelverket för investeringsbidrag, antaget av Kommunfullmäktige
(KF 2010/170), är endast föreningar som kategoriseras som ungdoms- och
handikappföreningar berättigade till investeringsbidrag. Gullspångs jaktskytteförening
har tre aktiva medlemmar under 25 år.

Enligt regelverket ska även föreningar som ansöker om bidrag för om- och
tillbyggnader av anläggning/lokal, söka anslag från andra tillgängliga bidragsgivare, så
som Arvsfonden, Länsstyrelsen eller likande.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ansökan från Jaktskytteklubben om investeringsbidrag, skriven av
Eriks Söderström.docx
- Ansökan om investeringsbidrag till Gullspångs Jaktskytteklubb.pdf
- Gullspångs Jaktskytteklubb komplettering till ansökan om investeringsbidrag.docx
- Tjänsteskrivelse, äskande om investeringsbidrag till Gullspångs Jaktskytteklubb,
skriven av Lars Johansson 2015-03-03.docx
- Tjänsteskrivelse äskande om investeringsbidrag till Gullspångs Jaktskytteklubb,
skriven av Elisabeth Olsson 2015-04-14.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §15).doc

Kopia till
Erik Söderström
Ekonomikontoret
Gullspångs Jaktskytteklubb
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Kommunstyrelsen

KS § 138

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om kommunal borgen för anläggning av fiberoptiskt
bredbandsnät från Södra Råda fiber ekonomisk förening

KS 2016/299

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Södra Råda fiber ekonomiska förening en
kommunal borgen på 2 250 000 kr för en maximal period av fem år.

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

Bakgrund
Bredbandsföreningen Södra Råda fiber ekonomiska förening ansöker om en kommunal
borgen på 2 250 000 kronor för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät med en
maximal period av fem år.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 88 (KS 2015/64) beslutat att kommunen kan
vara borgenär för lån till de fiberföreningar som verkar i Gullspångs kommun och till
belopp som motsvarar halva investeringsbeloppet och för en period av maximalt fem
år. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta om borgen för
de enskilda fiberföreningarna.

Bilagor
- Ansökan om kommunal borgen för anläggning av fiberoptiskt bredbandsnät från
Södra Råda fiber ekonomisk förening.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §10).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Södra Råda fiber ekonomisk förening
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 139

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Förlängning av avtal med Mediapoolen i Västra Götaland AB

KS 2016/268

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, efter rekommendation från Skaraborgs
Kommunalförbund, förlänga innevarande avtal med Mediapoolen i Västra Götaland
AB med 6 månader till 31 december 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har behandlat ärende 2016-02-26 § 14.
Skaraborgs kommunalförbund är tillsammans med Sjuhärads och Fyrbodals
Kommunalförbund samt Uddevalla kommun delägare till Mediapoolen Västra
Götaland AB sedan 2001.
Syftet med bolagets verksamhet är att tillgodose medlemskommunernas behov av
kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning. En annan del av bolagets
tjänster är den tekniska utrustning som säljs och installeras hos kommunerna.
Skol- och utbildningschefer i Skaraborg har ifrågasatt Mediapoolen:s tjänster utifrån ett
marknadsperspektiv och anser att det finns andra aktörer på marknaden som erbjuder
likvärdiga tjänster men också till en lägre kostnad.
Skol- och utbildningscheferna och Mediapoolen har därför tillsammans inlett ett
utvärderingsarbete i syfte att komma fram till hur verksamheternas behov kan
tillgodoses av Mediapoolens utbud. Arbetet ska vara klart och redovisas i maj 2016. Av
denna anledning har kommunerna endast tecknat avtal med Mediapoolen för tiden 1
januari till 30 juni (6 månader) 2016 mot normalt helårsvis.
Synpunkter har inkommit från bolaget och dess styrelse om förutsättningarna att
planera sin verksamhet med korta avtalskonstruktioner.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg
att förlänga innevarande avtal med Mediapoolen i Västra Götaland AB med 6 månader
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

till 31 december 2016.

Bilagor
- Följebrev från Skaraborgs Kommunalförbund.docx
- Förlängning av avtal med Mediapoolen i Västra Götaland AB, Skaraborgs
Kommunalförbund § 14.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §17).doc

Kopia till
Skaraborgs Kommunalförbund
Mediapoolen Västra Götaland AB
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Kommunstyrelsen

KS § 140

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Barfotens Camping och utveckling av
besöksnäringen i Otterbäcken

KS 2013/220

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med nedanstående svar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-08-26 § 185 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att avvakta utvecklingsplanen för Barfoten camping innan svar på
motionen kan lämnas. Kommunstyrelsen har 2016-03-09 § 67 beslutat att godkänna
framtagen utvecklingsplan för Vänerncampingen Barfoten Otterbäcken 2016-2020.
(KS 2014/365).

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

Bakgrund
Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M) har 2013-04-16 lämnat en motion med
yrkande om att:
- Våra turismutvecklare ges i uppdrag att ta fram en strategi och grov plan hur
kommunen kan skapa en framtid för Campingen.
- Strategin skall innehålla vilka åtgärder som bör genomföras och vilka aktörer som
skall vara engagerade.
- Strategin bör vara indelad i akutåtgärder och åtgärder på 1, 2 och 5 år.
- Kommunstyrelsen beslutar om föreslagna åtgärder och dess prioritet på uppdrag av
kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelsen sätter tidsplan för åtgärdsplanen.
- Upphandling av entreprenör skall följa gällande lagar.”
En utvecklingsplan för Vänerncampingen Barfoten Otterbäcken 2016-2020 finns nu
framtagen och kommunstyrelsen har 2016-03-09 § 67 beslutat att godkänna
utvecklingsplanen.

Bilagor
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Kommunstyrelsen
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- Tjänsteskrivelse svar på motion-Barfotens Camping och utveckling av
besöksnäringen i Otterbäcken.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion - Barfotens Camping och utveckling av
besöksnäringen i Otterbäcken, skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-02.docx
- DOC130507.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §18).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

46/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 141

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg årsredovisning 2015

KS 2015/540

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) i handläggning i detta ärende.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med
lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande
parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.
Bilagor
- Protokoll 160301.pdf
- Årsredovisning 2015.pdf
- Revisionsberättelse norra skaraborg 2015.pdf
- Revisonsrapport PWC.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §21).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Kommunstyrelsen

KS § 142

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2016/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Delegationsbeslut ny attestförteckning från 2016 -04-01 upprättad av
ekonomikontoret.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen maj månad .doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 143

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll från direktionens beredningsutskott
2016-03-17
b) Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionen 2016-03-31
c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-04-05
d) Vänerns vattenvårdsförbunds ordinarie föreningsstämma protokoll 2016-03-16
e) Skagerns fiskevårdsområdesförening protokoll 2016-04-05
f) Golfnyttan skrivelse från Västergötlands Golfförbund
g) Rapporten ”Gullspångsälvens 2015” från ALcontrol
h) Miljö- och byggnadsnämnden § 60 verksamhetsuppföljning, dnr:2016.Ma0019
i) Tekniska nämnden protokoll 2016-04-12
j) SKL Kommentus årsstämma, revisionsberättelse och årsredovisning 2015

Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll direktionens beredningsutskott 2016-0317.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll direktionen 2016-03-31.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-04-05.pdf
- Rapporten Gullspångsälven 2015.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden MBn § 60 verksamhetsuppföljning Dnr
2016.Ma0019.pdf
- Protokoll från Vänerns vattenvårdsförbunds ordinarie föreningsstämma den 16 mars
2016 i Lidköping och bilagor.pdf
- Golfnyttan - information via distrikt och klubbarna till samhället i övrigt.docx
- Skagerns Fiskevårdsområdesförening årsmötesprotokoll 2016-04-05.docx
- Tekniska nämnden protokoll 2016-04-12.pdf
- SKL Kommentus årsstämma med program, kallelse, revisionsberättelse,
granskningsrapport 2015, motiverat yttrande från styrelsen, förslag till beslut om
vinstutdelning samt vinstdisposition, ägardirektiv.pdf
- SKL Kommentus Årsredovisining 2015 .pdf

49/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

Kopia till
Akt

50/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 144

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Gullspång Hässleberg 1:19 m.fl. - Anmälan från
Trafikverket om användning av massor för anläggningsändamål

KS 2016/41

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 37 - Gullspång Hässleberg 1:19 m.fl. - Anmälan
från Trafikverket om användning av massor för anläggningsändamål. Dnr
2015.Gu0430
Bilagor
- Gullspång Hässelberg 1 19 m.fl. - Anmälan från trafikverket om användning av
massor för anläggningsändamål dnr 2015.Gu0430.pdf

Kopia till
Akt

51/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 145

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år
2016

KS 2015/59

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016 beslut från Mariestads
kommunstyrelse § 49/2016.
Bilagor
- Ombudgetering av driftmedel från år 2015 till år 2016, Mariestads kommunstyrelsen
Ks § 49.pdf

Kopia till
Akt

52/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

KS § 146

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i
Gullspång

KS 2015/59

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Detaljbudget för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång, tekniska nämnden §
71/2016.
Bilagor
- Fördelning av detaljbudget Gullspång år 2016 Tekniska nämnden.pdf

Kopia till
Akt

53/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 147

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Budgetprognos 1 för miljö- och byggnadsnämnden,
MBN § 58/2016, Dnr: 2016.Ma0012

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Budgetprognos 1 för miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 58/2016. Dnr:
2016.Ma0012
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 58 budgetprognos 1 dnr 2016.Ma00122.pdf

Kopia till
Akt

54/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 148

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden budget 2017-2019 konsekvensbeskrivning, MBN § 56/2016

KS 2016/39

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden budget 2017-2019 - konsekvensbeskrivning, MBN §
56/2016.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 56 budget 2017-2019 konsekvensbeskrivning0.pdf

Kopia till
Akt

55/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 149

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Mål 2016 för tekniska nämnden, Tn § 74/2016

KS 2015/358

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mål 2016 för tekniska nämnden, Tn § 74/2016
Bilagor
- Uppföljning av mål för tekniska nämnden prognos 1.pdf
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 1, Tn § 74.pdf

Kopia till
Akt

56/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

KS § 150

Ärende

Ärendenummer

Delgivning -Tekniska nämndens mål 2017, Tn § 78/2016

KS 2016/321

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens mål 2017, Tn § 78/2016.
Bilagor
- Tekniska nämnden förslag till nämndsmål 2017, Version 160407.pdf
- Tekniska nämndens mål 2017, Tn § 78.pdf

Kopia till
Akt

57/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 151

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern
kontroll 2016 i samband med prognos 1, Tn § 75

KS 2016/161

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens uppföljning av plan för intern kontroll 2016 i samband med
prognos 1, Tn § 75
Bilagor
- Internkontroll 2016_P1.pdf
- Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 i samband med prognos 1, Tn § 75.pdf

Kopia till
Akt

58/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 152

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden nämndmål till 2017,
MBN § 57/2016. Dnr: 2015.Ma1517

KS 2016/311

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden nämndmål till 2017, MBN § 57/2016. Dnr:
2015.Ma1517
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 57 förslag på nämndsmål till 2017 dnr
2015.Ma1517.pdf

Kopia till
Akt

59/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 153

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Trafikverket mål M 376-15, väg E20 ny bro över
Hovaån, beslut om restaurering av korvsjö, TRV 2014/18578

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Trafikverket mål M 376-15, väg E20 ny bro över Hovaån, beslut om restaurering av
korvsjö, TRV 2014/18578
Bilagor
- Mål M 376-15, väg E20 ny bro över Hovaån beslut om restauerering av korvsjö.pdf
- Vänersborgs Tingsrätt ansökan om tillstånd att för väg E20 anlägga en ny bro över
Hovaån vid Hova, Dom i Mål nr M 376 15.pdf

Kopia till
Akt

60/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 154

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen om
bygglov och startbesked för anläggande av parkeringsplats
Gullspång 2:19

KS 2006/313

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen om bygglov och startbesked för
anläggande av parkeringsplats Gullspång 2:19.

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden beslut om bygglov och startbesked för anläggande av
parkeringsplats Gullspång 2 19, Storgatan 39.pdf

Kopia till
Akt

61/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 155

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Migrationsverket ny anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn för mottagande i landets
kommuner, dnr 7.1-2016-48694

KS 2016/283

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Migrationsverket ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn för
mottagande i landets kommuner, dnr 7.1-2016-48694.
Bilagor
- Brev ang ny anvisningsmodell för ensamkommande barn.pdf
- Bilaga 1 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga_pm
som beskriver modellen.pdf
- Bilaga 2 kommunandelar för ny anvisningsmodell för ensamkommande asylsökande
barn och unga.pdf

Kopia till
Akt

62/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 156

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg årsredovisning
2015

KS 2016/249

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallshantering Östra Skaraborg årsredovisning 2015.
Bilagor
- Årsredovisning 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Årsredovisning 2015 2016-03-21 § 8.pdf
- Revisionsberättelse och granskningsrapport 2015.pdf

Kopia till
Akt

63/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 157

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
utbetalning av ersättning enl 5 kap 1 § lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, dnr 2016-1717

KS 2016/290

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbetalning av ersättning enl 5 kap 1
§ lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, dnr 2016-1717.
Bilagor
- Förhandsbesked - information om utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 § lag om
kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, dnr 2016-1717.doc

Kopia till
Akt

64/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-05-04

Kommunstyrelsen

KS § 158

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tekniska nämnden statlig medfinansiering
(statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala
gator och vägar år 2017, tn § 88

KS 2016/246

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar år 2017, tn § 88.
Bilagor
- Ansökan statsbidrag 2017_Gullspång.pdf
- Ansökan statsbidrag 2017_Töreboda.pdf
- Ansökan statsbidrag 2017_Mariestad.pdf
- Statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala gator och vägar år 2017, Tn § 88.pdf

Kopia till
Akt

65/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 159

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden om Mariestads
kommunfullmäktiges beslut om miljö- och kvalitetsstrateg, MBN
§ 55/2016

KS 2016/224

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden om Mariestads kommunfullmäktiges beslut om miljöoch kvalitetsstrateg, MBN § 55/2016, Dnr: 2016.Ma0401.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 55 om Mariestads kommunfullmäktiges beslut
om miljö- och kvalitetsstrateg dnr 2016.Ma0401.pdf

Kopia till
Akt

66/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 160

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Fastställelse av vägplan för väg 26,
sidoområdesåtgärder mellan Otterbäcken och Gullspång i
Gullspångs kommun, TRV 2016/20469

KS 2015/218

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Trafikverket - Fastställelse av vägplanför väg 26, sidoområdesåtgärder mellan
Otterbäcken och Gullspång i Gullspångs kommun, Västra Götalands län, TRV
2016/20469.
Bilagor
- Fastställelse av vägplan för väg 26, sidoområdesåtgärder mellan Otterbäcken och
Gullspång i Gullspångs kommun, Västra Götalands län, TRV 2016 20469.pdf

Kopia till
Akt

67/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 161

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen enligt 19 kap
17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen, dnr
203-11311-2016

KS 2016/332

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Inspektionsprotokoll från Länsstyrelsen enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen, dnr 203-11311-2016.
Bilagor
- Inspektionsprotokoll 2016-04-15 från Länsstyrelsen enligt 19 kap 17 § föräldrabalken
och 20 § förmynderskapsförordningen, dnr 203-11311-2016.pdf

Kopia till
Akt

68/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 162

Protokoll
2016-05-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk
förening 2016

KS 2016/336

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommunstyrelsen delges besked om överskottsutdelning från Kommuninvest
ekonomisk förening 2016.
Bilagor
- Kommuninvest besked om överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk
förening 2016.pdf

Kopia till
Akt

69/70
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-05-04

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
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