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Kallelse
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Kallelse
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§4

Sluttäckning Odenslund 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2010/55

Föredragande: Annika Kjellkvist
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna att 2 900 tkr av verksamhetens fonderade medel tas i anspråk år 2014 till
deponins sluttäckningsarbete.
Bakgrund
Avfallsnämnden har behandlat ärendet 2014-02-17, § 4. Odenslunds deponi ska sluttäckas enligt
beslut från Länsstyrelsen. En ny anslutningsplan väntas vara beslutad av Länsstyrelsen under våren
2014 och därmed kan arbetet startas upp i större omfattning än vad som tidigare varit fallet.
Föreslagen summa om 2 900 tkr har begärts utifrån att arbetet pågår under hela år 2014, skulle
ytterligare försening ske från Länsstyrelsen tas en mindre summa i anspråk.
Avfallsavdelningen har lämnat förslag, till Gullspångs kommun, till budget gällande kostnader för
deponins sluttäckning utöver den budgetram om 341 tkr till driften som årligen anslås av kommunen.
Föreslagen budget år 2014 var 2 900 tkr vilket antogs av avfallsnämnden i april 2013.
Enligt nu gällande avslutningsplan ska sluttäckningen vara klar 2015-12-31, i ny inlämnad
sluttäckningsplan har avdelningen begärt 2018-12-31 ska vara ny tid för färdigställande så att
verksamheten ska kunna tillgodogöra sig massor från vägbygget av nya E20 vid Hova. Länsstyrelsens
beslut har således stor inverkan på sluttäckningsarbetets ekonomi.
Bilagor
- Sluttäckning deponin 2014, ianspråktagande av fonderade medel Gullspångs kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§5

Budgetuppföljning 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/100

Föredragande: IngaLill Johansson
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Kommunstyrelsen

§6

Reviderad budget 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/243

Bilagor
- Protokoll från budgetberedningen 2014-03-10.pdf
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§7

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/223

Föredragande: IngaLill Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får tecknas av följade personer, två
i förening: IngaLill Johansson, Charlotte Eriksson, Gunnel Gottfridsson, Emma Wiik, Christina
Johansson och Monica Hällsås. Kommunens fortlöpande postärenden får tecknas av följande
personer, två i förening: Sara Olsson och Britt-Marie Nilsson.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens firma för
mervärdesskatt, deklarationer och övriga deklarationer inklusive donationsstiftelser: Monica Hällsås,
IngaLill Johansson.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Annika Tauberman med Marie Jansson som ersättare att ensam och
med för Gullspångs kommuns bindande verkan underteckna redovisningar avseende preliminär skatt
samt arbetsgivaravgifter.
4. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens firma i ärende
angående betalningsföreläggande och utmätning: Monica Hällsås och IngaLill Johansson.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2011-12-15,§ 251 och 2012-11-15, § 234 beslutat om vilka som har rätt att
teckna kommunens firma i vissa fall. Ärendet har återigen väckts med anledning av
personalförändringar.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande rätt att teckna kommunens firma i vissa fall, skriven av IngaLill Johansson .docx
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§8

Investeringar avfallsnämnden i Gullspångs kommun 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/295

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att 700 tkr tas ur fonderade
medel för avfallsnämnden 2014 till utbyggnad av personalutrymme och avlopp.
Bakgrund
Ärendet har behandlats på avfallsnämnden 2013-04-15, § 16.
Avfallsavdelningen har i skrivelse, 2013-12-13, uppmärksammat att beslut rörande avfallsnämnden
investering år 2014 saknas i kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28, § 155 där Gullspångs kommuns
investeringar för år 2014 har behandlats.
Avfallsnämnden beslutade, 2013-04-15, § 16 om att begära investeringsmedel för verksamheten till
år 2014 för att bygga ut och förbättra personalutrymmen på Odenslunds återvinningscentral.
Kostnader för avfallsavdelningens investering betalas med avfallskollektivets taxemedel och behöver
därmed inte utgöra någon ytterligare belastning i kommunens investeringsbudget.
Avfallsavdelningen emotser ett tilläggsbeslut av kommunfullmäktige för avfallsnämndens
investeringsbudget år 2014.
Bilagor
- DOC131218.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§9

Investeringar tekniska nämnden i Gullspångs kommun
2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/295

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2014-02-04, § 6. Tekniska nämnden föreslår
kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att prioritera investeringar i enlighet med förslaget samt att
godkänna en investeringsvolym för de tekniska verksamheterna på 11,5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har beslutat att de tekniska verksamheterna totalt
disponerar 4 miljoner kronor för investeringar under år 2014.
Ombudgetering från 2013 täcker ytterligare del av investeringsvolymen.
Investeringarna omfattar både taxefinansierade verksamheter som finansieras med taxor (avfallsoch va-verksamheterna), skattefinansierade verksamheter (fastighet, gata, städ, kart- och mät) samt
externt finansierat projekt.
Prioriterade projekt omfattar vissa speciella projekt såsom ombyggnad av vårdcentralen åt Västra
Götalandsregionen, Gullstensskolans hiss, Amnegårdens tak, Gullstensskolans kulvert.
Bilagor
- Tekniska nämnden § 6 investeringar i Gullspångs kommun 2014.pdf
- Tjänsteskrivelse angående investeringsbudget i Gullspång 2014.pdf
- Investeringar tekniska nämnden 2014 Gullspångs kommun 20140304 .pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 10

Investeringsbudgetplan 2015-2019

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/323

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsbudgetplanen för år
2015-2019 enligt bilaga.
Bakgrund
Ett förslag till investeringsprojekt för tekniska MTG finns framtaget daterat 2014-03-04.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga till § 68.pdf
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§ 11

Anslag för omläggning av Amnegårdens tak Gullspångs
kommun

Kallelse
2014-04-10

KS 2012/319

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå maximalt 1 200 mkr för omläggning av
Amnegårdens tak. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upparbetade kostnader 2013, 2
900 tkr, tas ur bokslut 2013.
Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2014-02-04, § 10.
I samband med ombyggnation av vårdcentralen konstaterades att yttertaket läckte. För att undvika
vattenskador påbörjades reparation av taket och då konstaterades att takets tekniska livslängd var
slut, således krävdes en omläggning av hela taket. Kostnaden uppskattades vid det tillfället till ca 3,6
mkr. När nu taket är omlagt till ca 70 % beömds den slutliga kostnaden till 4,1 mkr, beroende på att
även läkt, takpapp och undertak måste bytas pga fuktskador.
Tekniska nämnden har gett tekniske chefen i uppdrag att tydligare styra projektet så att projektet
avslutas inom föreskriven tid och till beslutad budget.
Bilagor
- DOC121017.pdf
- DOC140103.pdf
- Tekniska nämnden § 10 anslag för omläggning av Amnegårdens tak.pdf
- Tjänsteskrivelse angående anslag av medel till Amnegårdens tak.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2014-04-10

Kommunstyrelsen

§ 12

Upphandling stamnät, bredband

KS 2010/202

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat förfrågningsunderlag att användas vid
upphandling av stamnät inom de olika fiberområdena.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till; ”Avtal avseende etablering och
tillhandahållande av bredbandsnät inom Gullspångs kommun”.
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att göra upphandling av stamnäten inom
de olika fiberområdena när det blir aktuellt.
4. Kommunstyrelsen beslutar att alla kommunala fastigheter ska anslutas till kommunens fibernät.
Bakgrund
Ett förslag till förfrågningsunderlag för stamnät och bredband finns framtaget och avtal avseende
etablering och tillhandahållande av bredbandsnät inom Gullspångs kommun.
En kompletterad bidragsansökan med punkter för stamnät och ny kostnadskalkyl har skickats in till
Västra Götalandsregionen den finns på deras hemsida. Bidraget beviljas i början av april i år.
Bilagor
- Administrativa föreskrifter stamnät.pdf
- Bilaga 1 nuläge och omfattning.pdf
- Bilaga 2 Kvalificeringskrav.pdf
- Bilaga 3 Kravspecifikation.pdf
- Bilaga 4 Utvärdering.pdf
- Bilaga 5 Avtalsvillkor.pdf
- Bilaga 6 Sanningsförsäkran.pdf
- Bilaga 7 Svarsblankett.pdf
- Bilaga 8 Bredbandsstrategi.pdf
- Bilaga 9 Kartor stamnät.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2014-04-10

Kommunstyrelsen

§ 13

Värmepanna Gullspång

KS 2014/6

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gullspångs kommun tar över befintlig
fjärrvärmeanläggning idag ägd av Värmevärden AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anslå 2 miljoner kr för köp av pannan och investering.
Bakgrund
Anläggningen är belägen vid Amnegården i Gullspång. Fastigheten som anläggningen finns i ägs av
Gullspångs Kommun. Avtalet som finns idag är emellan Värmevärden AB och Gullspångs Kommun
där även Gullspångsbostäder är en part. I avtalet finns klausuler vad som skall ske om avtalet sägs
upp av oss.
Vid möte 2013-12-11 sades detta avtal upp att upphöra 2014-06-30. Arbetsutskottet beslutade 201401-15 § 12 att Lars Johansson och Jim Gustavsson fortsätter utredningen om vilka för/nackdelar det
finns med att bilda ett energiaktiebolag. Man beslutade även att alternativ till att bilda bolag skall
föreslås.
Bilagor
- tjänsteutlåtande värme2014.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteutlåtande 2014-02-10 skriven av Lars Johansson, Jim Gustavsson2014.docx
- LCC-kalkyl pannanläggning Gullspång skriven av Lars Johansson.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Investeringsprojekt tekniska nämnden MTG 2015-2019.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 14

Försköning av miljö- och trivsel i Gullspångs centrum trädäck

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/336

Föredragande: Ulrika Nilsson, Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 11 000 kronor för att låta bygga ett trädäck i Gullspångs
centrum i samarbete med tekniska förvaltningen. Placeringen av trädäcket ska göras så att hänsyn
tas till trafiksituationen. Pengarna tas ut kontot gestaltning investeringsbudget 2014.
Bakgrund
Områdesgruppen i Gullspång jobbar kontinuerligt med idéer och tankar kring förbättringar i
Gullspångs samhälle. Man ser torget och området runt ICA som en naturlig och viktig mötesplats där
enkla relativt enkla åtgärder skulle göra stor skillnad i trivseln.
Ett trädäck skulle ge medborgare och besökare en fin sittplats samt försköna gatubilden mycket. I
den utvecklingsplan för Göta Holme som har antogs av kommunfullmäktige 130429, ligger att bygga
ett trädäck på Göta Holme. Ett liknande trädäck skulle enkelt kunna uppföras även i Gullspångs
centrum.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att ett sådant planeras och uppförs i samband med det
fortsatta arbetet som sker i utvecklingsplan Göta Holme, där ett befintligt trädäck ska byggas till. Om
material och arbetskraft för båda byggena beställs samtidigt så blir det mer kostnadseffektivt.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse försköning av miljö och trivsel i Gullspångs centrum- trädäck, skriven av Ulrika
Nilsson 2014-01-27docx.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Förslag om bärighetsföreskrifter för Västra Götalands län
och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/140

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Gullspångs kommun har inget att erinra mot
förslaget.
Bakgrund
Västra Götalands län föreslår att Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2010:01) om bärighetsklasser i
Västra Götalands län ska upphöra att gälla och ersättas av nya föreskrifter.
Anledningen till att införa nya föreskrifter är att det en del av dagens vägar, vägdelar samt broar inte
klarar BK1 utan att kostsamma åtgärder genomförs för att förstärka dessa. Om de nya föreskrifterna
inte kommer till stånd överensstämmer inte vägarnas faktiska bärighet med deras föreskrivna
bärighet. Det medför att de vägar som Trafikverket har förbättrat inte kommer att kunna belastas
med tyngre trafik samt att de vägarna som inte uppfyller villkoren för BK1 kan komma att köras
sönder och bli trafikfarliga. Endast tung trafik berörs av regleringarna. Om inte inget annat anges
tillhör allmänna vägar bärighetsklassen 1 (BK1).
Trafikverket anser att det inte finns några alternativa lösningar på problemet än att ändra de
nuvarande förskrifterna. I Gullspångs kommun berör förslaget väg 2981:s bro över Gullspångsälven
som föreslås att även fortsättningsvis tillhöra bärighetsklass 2.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 8 april 2014 till Trafikverket.
Bilagor
- Beredningsunderlag till förslag om bärighetsföreskrifter för Västra Götalands län och
konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.docx
- Trafikföreskrift - forslag.pdf
- Tabellbilaga 2 Västra Götalands län.docx
- Missiv - Remissomgång 1.pdf
- Tjänsteutlåtande angående bärighetsföreskrifter, 2014-02-26, skriven av Anna Bjerndell och
Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Djurö
nationalpark ärendenummer NV-0489-13

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/114

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttranden:
Gullspångs kommun ställer sig positivt till förslaget då tillåtande av kommersiella verksamheter inom
nationalparker anses gynna besöksnäringen.
Bakgrund
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna se över äldre
föreskrifter för nationalparker. Målet är i första hand att ta bort onödiga begränsningar för friluftsliv
och naturturism.
Förbudet mot kommersiell verksamhet som finns i flera nationalparker ska tas bort. Det ska inte
spela någon roll om arrangören tar betalt utan det är risken för skador som ska avgöra om aktiviteten
kan tillåtas.
Det finns inga nationalparker inom Gullspångs kommun. Förslaget omfattar dock bland annat Djurö
nationalpark i grannkommunen Mariestad.
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark som bland
annat innebär följande:
•Tillståndsplikten för kommersiell verksamhet tas bort och ersätts med tillståndsplikt för
idrottstävlingar och idrottsarrangemang
•Att åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan motordriven farkost
förbjuds
•Tältning tillåts i hela området förutom vid gräsmarken mitt på Djurö.
•Att på ett störande sätt orsaka ljud samt att flytta eller bortföra sten förbjuds
•Uppförande av master och vindkraftverk förbjuds
•Ett antal ytterligare åtgärder som kan skada syftet med nationalparken förbjuds, såsom uppförande
stängsel eller annan hägnad, att utföra vattenreglering, dämma, dika eller dikesrensa, bedriva
skogsbruk, kalka mark eller vatten, utfodra vilt samt att fiska annat än med handredskap.
•Undantag införs för länsstyrelsen att vid behov muddra infarten till södra bryggan på Djurö
•Undantag införs för eftersök och avlivning av skadat vilt, viss skyddsjakt, för förvaltaren att förvalta
områdets dovhjortspopulation samt att för rörelsehindrad framföra eldriven rullstol på anvisade
leder och stigar.
Bilagor
- Djurö_NP_föreskrifter_extern remissversion_med_bilaga_140207.pdf
- Djurö_NP_konsekvensanalys_extern_remissversion_140210.pdf
- Djurö_NP_missiv_RU_extern_remiss_140212.pdf
- Följebrev från Naturvårdsverket om remiss.htm
- Översyn av nationalparksföreskrifter, tjänsteutlåtande skriven av Anna Bjerndell, Elisabeth
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-04-10

Olsson.docx

21/56

Kommunstyrelsen

§ 17

Remiss-Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i
Värmlands län

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/61

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande:
Gullspångs kommun anser att strandskydd ska normalt omfatta land- och vattenområde intill 100
meter från strandlinjen. Något utvidgat strandskydd ska inte införas men det ska arbetas fram ett
differentierat strandskydd.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Värmlands län arbetar med en översyn av utvidgade strandskyddet i länet.
Länsstyrelsen har nu upprättat förslag till beslut om utvidgningar av strandskyddsområden.
Gullspångs kommun har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.
Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd om 300 meter vid oexploaterade delar av
Vänerns stränder inom Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kristinehamns
kommun samt Säffle kommun är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Förslag till beslut om utvidgade strandskyddsormåden i Värmlands län, remiss 2014-01-24pdf.pdf
- Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Värmlands län, tjänsteutlåtande skriven av Anna
Bjerndell 2014-01-28.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Hova Utvecklingsbolag AB

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/71

Föredragande: Fredrik Tidholm
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ställer sig bakom
avsiktsförklaringen som syftar till att leda till avtal mellan parterna om att Gullspångs kommun blir
minoritetsägare av Hova Utvecklingsbolag AB.
Detaljfrågor om mål, syfte, organisation, finansiering, etc. diskuteras och beslutas i samband med
bildandet av bolag.
Bakgrund
Detaljfrågor om mål, syfte, organisation, finansiering, etc. diskuteras och beslutas i samband med,
bildandet av bolag. Det finns en efterfrågan på industrilokaler i Hova, samtidigt finns det en brist på
lediga lokaler. Utveckling och möjligheten till tillväxt inom näringslivet i Hova blir med detta
begränsat. Hova företagarförening har uppmärksammat detta och har tillsammans diskuterat möjliga
lösningar. Hova Företagarförening har till Gullspång kommun ställt frågan om man vill vara med och
bilda ett bolag för en gemensam satsning på tillväxt av näringslivet i Hova. Detta genom att i, etapp 1,
tillsammans bygga och driva en expensionpark, Expensionpark Hova.
Expensionpark Hova: är en industrilokal om ca 2000 kvm fördelat i uthyrningsbara skepp. Där ska det
ges olika möjligheter till exempelvis nya företagare, etablerade företag med tillväxttankar, olika
affärsidéer att exempelvis hyra en industrilokal, för möjlighet till kontor och sammanträdesrum etc.
Hova Utvecklingsbolag AB är samlingsnamnet, det huvudsakliga syftet är att skapa möjligheter för
ökad tillväxt av näringslivet i Hova. Expensionpark Hova är en del av denna satsning, Etapp 1.
Etapp 2 kan vara andra områden som man vill vara aktiva inom, exempelvis att vara en Byggdebank
genom crowdfounding, gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering. En metod för att finansiera projekt
eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Gräsrotsfinansiering används inom en
mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till exempelvis ett projekt eller att samla in
startkapital för ett företag. Faller samarbetet och utvecklingen av Hova Utvecklingsbolag AB väl ut
kan det dockas på olika möjliga satsningar i framtiden, Etapp 3, 4 och så vidare.
Förväntande effekter:
Tillväxt för det totala näringslivet i Hova. Tillgång till lediga industrilokaler. Vid en etablering av
Expensionpark Hova vid E20 finns det en betydande marknadsföringsfördel för såväl kommun som
för näringslivet. Att det väcker intressanta affärsidéer som skapar en efterfrågan på ledig
industrimark. En gemensam satsning på näringslivsutveckling mellan Gullspångs Kommun,
Företagarföreningen och det privata näringslivet förbättrar det lokala företagsklimatet.
Finansiering:
Gullspångs kommun delfinansierar Hova Utvecklingsbolag genom aktieinnehav i bolaget.
Gullspångs Kommun har för avsikt att vara minioritetsägare i bolaget, detta för att ge bolaget
möjlighet till lokala initiativ, exempelvis i form av finansiering och upphandling av lokala
entreprenörer, utan att det innefattas av Lagen om Offentlig upphandling, LOU.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-04-10

Bilagor
- Hova Utvecklingsbolag AB tjänstutlåtande 2014-01-31 skriven av Fredrik Tidholm .docx
- Bilaga1 och 2 till Hova Utvecklingsbolag AB till tjänsteutlåtande 2014-10-31pdf.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Biosfärsområdets utredning om förutsättningarna för
gemensamt fiskeområde för Vänern

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/279

Föredragande: Fredrik Tidholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till bildandet av ett gemensamt fiskeområde för Vänern.
Detaljfrågor om organisation, finansiering, etc. diskuteras och beslutas i samband med utformning av
strategi och ansökan.
Bakgrund
Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle beslutat utreda möjligheten att inför kommande
programperiod bilda fiskeområde för hela Vänern. Förutsättningar att skapa ett gemensamt
fiskeområde bedöms goda. Vänern är ett sammanhängande system där många frågor och insatser
kan hanteras mera effektivt och får bättre förutsättningar att bli lyckosamma om hela sjön ingår i
fiskeområdet. Jordbruksverket, liksom Vänersamarbetet, stödjer tanken på ett område för hela
Vänern. Kommuner, regionerna och Länsstyrelserna har överlag varit positiva till tanken på ett
gemensamt fiskeområde. Det initiativ som Länsstyrelserna (och Vattenvårdsförbundet) tagit kring
bildandet av samförvaltning tillsammans med de utvecklingsmöjligheter ett fiskeområde innebär,
skapar goda möjligheter för en positiv utveckling av fiskenäringen i Vänern. Fiskefonden innebär en
möjlighet att få EU- medel motsvarande max 50 % av projektkostnaderna för insatser som gynnar
hållbar näringsutveckling inom fiskenäringen i området. För att möjliggöra detta fordras
medfinansiering från sökande. Förväntande effekter
Ett fiskeområde för hela Vänern innebär möjligheter att stärka fiskeresursen i Vänerregionen och
därmed bidra till att sprida positiv bild, och på så sätt stärka Vänerns varumärke. De insatser som
möjliggörs kan omfatta en mängd områden såsom miljöinsatser, produktutveckling, samverkan
mellan fiskenäring och lokala restauranger och skolor, stöd för utveckling av fisketurism m.m. Även
kommuner med liten eller obefintlig andel yrkesfiskare kan ha stor nytta av de åtgärder som
fiskeområdet innebär Finansiering:
Nuvarande Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle omfattar ca en fjärdedel av Vänern.
Området har haft ett anslag från fiskefonden om 5,5 milj. Kr. Fiskeområde för Vänern omfattar
betydligt större område varför det bedöms rimligt att anslaget borde vara minst dubbelt så stort som
för innevarande programperiod. Jordbruksverket har inför kommande programperiod sagt att den
medfinansiering som nuvarande fiskeområde haft från Region och kommuner är en stor fördel och
har antytt att detta eventuellt kommer att bli en förutsättning för att beviljas medel inför kommande
programperiod. Ambition och finansieringsförmåga avgör hur stort bidrag som söks från Fiskefonden.
Storleken på medfinansieringen bör uppgå till minst 75 % av de medel som begärs från fiskefonden.
Fördelning av denna kostnad blir en fråga som får diskuteras i samband med utformning av strategi
och ansökan. Som grund för fördelningen kan några faktorer såsom folkmängd, andel Vänerkust,
antal fiskare etc. användas.
Bilagor
- Fiskeområde Vänern skrivelse till kommuner.pdf
- Tjänstekrivelse 2014-01-16- Fiskeområde vänern .docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Flugfiske i Gullspångsälven

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/95

Föredragande: Fredrik Tidholm
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelen beslutar att ställa sig positiv till att ansöka om dispens för provfiske av flugfiske i
Gullspångsälven.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för att utveckla fisketurismen i Gullspångs kommun. Flugfiske
är en viktig gren inom fritid- och sportfiske. Utvecklingen hämmas av rådande fiskeförbud av lax och
öring i Gullspångsälven. Tillstånd att för genomföra tidsbegränsad provfiske av lax och öring skulle
gynna turismen samt bidra till ett bra tillfälle att marknadsföra kommunen. Det finns ett stort
intresse bland entreprenörer med att utveckla fisketurismen i syfte att gynna deras verksamheter.
För att kunna påbörja provfiske behövs dispens för fiskeförbudet sökas hos länsstyrelsen. Det är
viktigt att provfisket genomförs på ett korrekt sätt så att fiskebeståndet inte skadas. Provfisket ska
därför ske i liten skala och sakkunniga personer ska delta så att fiskarna hanteras korrekt. MTG:s
miljöinspektör Robert Skogh är med och bistår med sin sakkunskap inom området.
Bilagor
- Flugfiske i Gullspångsälven tjänsteutlåtande 2014-02-07 skriven av Anna Bjerndell, Fredrik Tidholm,
Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

26/56

Kommunstyrelsen

§ 21

Taxor för serveringstillstånd

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/522

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
IFO/LSS-utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anta förslagna taxor rörande
serveringstillstånd och detaljhandel av folköl. Riktlinjerna och taxorna är gemensamma för de
kommuner som ingår i överenskommelsen KAS, kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg.
Bakgrund
Den 1 september 2013 trädde kommunen in i ett samarbete med totalt 8 kommuner (Essunga,
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda) för att öka kvalitet och kunskap i
handläggningen av serveringstillståndsfrågor.
Gemensamma riktlinjer och taxor underlättar för de medborgare som är verksamma och aktiva inom
områden som berör serveringstillstånd och detaljhandel med folköl. Det är inte ovanligt att personen
bedriver verksamhet i flera kommuner, därför är det av största vikt att de kommuner som tillhör
samarbetsområdet KAS har gemensamma riktlinjer och taxor.
Med riktlinjerna kan kommunen kommunicera lokala tillämpningar av alkohollagen till allmänheten.
Riktlinjerna bidrar även till att öka kvalitet och tydlighet gentemot medborgare som är
yrkesverksamma inom restaurangbranschen. I riktlinjerna tydliggörs kommunens handläggning med
förklaring till hur processen går till, så att medborgaren tydligt ska kunna se vad som kan förväntas
när ansökan lämnats in. Vidare klargörs kommunens skyldighet att utöva tillsyn inom
restaurangverksamhet som bedrivs med serveringstillstånd. Att förklara denna tillsyn är av vikt för
att bidra till ett samhällsklimat där medborgare, både som besökare och krögare, vet att kommunen
aktivt arbetar för ett restaurangklimat där olämplig eller brottslig verksamhet motverkas.
Tillståndsverksamheten som bedrivs inom KAS är baserad på en självkostnadsprincip. Det är således
meningen att verksamheten ska vara självförsörjande genom prövnings-och tillsynsavgifter, för att
skattemedel inte ska användas till att bekosta driften och utvecklingen av tillståndsenheten. Inom
samarbetsområdet skiljer sig idag både prövnings- och tillsynsavgifter avsevärt och även detta leder
till förvirring och förbistring hos medborgare aktiva inom restaurangbranschen. Gemensamma taxor
torde underlätta verksamheten för dessa medborgare som är aktiva inom flera av
samarbeteskommunerna.
Bilagor
- Bilaga till Tjänsteskrivelse, 2014-02-14, angående gemensamma riktlinjer och taxor
serveringstillstånd och detaljhandel med folköl, skriven av Eva Thimfors och Anders Ferrer.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-02-14, angående gemensamma riktlinjer och taxor serveringstillstånd och
detaljhandel med folköl, skriven av Eva Thimfors och Anders Ferrer.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 22

Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatss för våld av närstående och våldsutövande

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/25

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
IFO/LSS-utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom projektansökan till Länsstyrelsen om
utvecklingsmedel för 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor,
barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspång har gemensamt gått in med en ansökan hos Länsstyrelsen om
utvecklingsmedel för 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor,
barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare. Syfte, målgrupp och metod för
utvecklingsarbetet är nedanstående. Arbeta fram en metod/ett förhållningssätt för att möta kvinnor
med missbruksproblem
och deras utsatthet där våld i nära relationer ingår inom Mariestad-Töreboda och
Gullspångsområdet. Det handlar inte ”bara” om kvinnor med missbruk och våld i nära relationer - det
handlar om kvinnor med missbruksproblem och deras totala situation – bostad, hälsa, identitet,
relationer och övergrepp och våld, deras utsatthet i ett maktperspektiv. Målgruppen är kvinnor över
18 år. Det kan vara kvinnor som aktualiseras via socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvården eller
där kvinnan kontaktar någon verksamhet själv. Samverkan är oerhört viktigt för att målgruppen ska
få sina behov tillgodosedda. Under denna period ska kartläggas vad finns för stöd och hjälp att få för
att dessa kvinnor ska utvecklas enskilt eller i grupp. Oavsett om kvinnan är helt drogfri eller inte. En
metod att stödja kvinnor till en annan situation i livet där målet är drogfrihet, ett värdigt liv för
kvinnor där hon får sina behov tillgodosedda på sin villkor och på ett jämlikt sätt. Det finns redan idag
en uppbyggd samverkan mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång genom Beroendecentrum MTG som
är ett gemensamt behandlingscentrum för personer med missbruksproblem. Ansökta medel för
projektet är totalt 750 tkr varav Gullspång ansökt om 250 tkr och Mariestad står som värdkommun.
Bilagor
- Gullspångs - utvecklingsmedel-vald-i-nara-relation-blankett-kommuner-2014-slutversion (3).doc
- Tjänsteutlåtande, 2014-02-07, angående Projektansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för
2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld av närstående, skriven av Eva Thimfor.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Ansökan om föreningsbidrag från Hörselskadades förening
Norra Skaraborg

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/516

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
IFO/LSS-utskottet förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hörselskadades riksförbund (HRF) Norra Skaraborg 6 000 kr,
genom anslagna Föreningsbidrag. Förslaget utgår från de riktlinjer för bidrag till så kallade sociala
föreningar tagna i KS § 26, den 14 februari 2008.
Bakgrund
Hörselskadades förening Norra Skaraborg söker föreningsbidrag för sin verksamhet som omfattar
572 medlemmar varav 88 stycken som bor i Gullspångs kommun. I området finns cirka 140 barn och
ungdomar som inte är med i föreningen men som föreningen stöttar genom det rika programutbud
som erbjuds. Föreningen söker 11 400 kr till föreningslokal samt 2 000 kr till möteshyra för
Gullspångsområdet.
Föreningen har som syfte att: - att erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte samt råd och stöd
- att verks för fler medlemmar i HRF
- att genom anordnande av möten och seminarier i olika former bereda alla medlemmar och
presumtiva medlemmar tillfälle att delta i arbetet med de intressepolitiska frågorna
- att leda, samordna och utveckla påverkans-, organisations-, studie- och informationsverksamhet
inom föreningen
- att ta initiativ till, utveckla och bedriva verksamhet för olika medlemsgrupper inom föreningen
- stödja ungdomsverksamhet
- att samverka med andra ideella organisationer för att sprida kännedom om hörselskador och hur
man kan förbättra miljön för hörselskadade.
Förslaget att bevilja 6 000 kr till Hörselskadades förening Norra Skaraborg grundar sig på att
fördelningen på föreningslokal (11 400 kr) bör delas mellan de tre aktuella kommunerna, Mariestad,
Töreboda och Gullspång. Däremot beviljas de ansökta 2 000 kr till möteshyror i Gullspångs kommun
oavkortat.
Bilagor
- DOC131031.pdf
- Tjänsteutlåtande, 2014-02-07, angående ansökan om bidrag till hörselskadades riksförbund, skriven
av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Feriepraktik och ersättning för ungdomselever som går
vård- och omsorgscollage

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/109

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Äldreomsorgsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna feriepraktik och föreslagen ersättningsnivå för
ungdomselever som går vård- och omsorgscollege.
Bakgrund
Under fjolåret erbjöd Mariestad alla ungdomselever som gick vård- och omsorgscollege och var
under 18 år en feriepraktik på kommunens särskilda boenden eller gruppboenden under 4 veckor
med 70 kr/tim. Frågan har nu ställts från Marieholmsskolan till Gullspångs kommun om man kan
tänka sig att göra samma satsning 2014 för de ungdomselever som är skrivna i Gullspångs kommun.
Det handlar som mest om en handfull elever.
Skulle det vara fyra elever som gör sex timmar per dag i 20 dagar innebär det en kostnad på knappt
39 tkr. Pengar som kan betraktas som välinvesterade då förhoppningen är att de efter avslutad
utbildning återvänder till kommunen. Behov av utbildad omvårdnadspersonal finns ständigt.
Hanteringen av denna fråga skulle kunna innebära en rättvisefråga då andra ungdomselever får söka
ferieplatser inom kommunen till en kortare period och en lägre ersättning. Ett argument som talat
för ungdomseleverna på vård- och omsorgscollege är att de går en yrkesutbildning, de erbjuds
ferieplats där de kan tillgodogöra sig sin utbildning och kommunen har ett behov av att anställa dem
så småningom.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande om feriepraktik och ersättning för ungdomselever som går på Vård- och
omsorgscollege, 2014-02-11, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 25

Reglemente för färdtjänst

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/108

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Äldreomsorgsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förelsår kommunfullmäktige besluta att anta bilagda reglemente för färdtjänst i
Gullspångs kommun med vissa redaktionella ändringar, enligt bilaga.
Bakgrund
Gullspångs kommun går in i ett nytt färdtjänstavtal med Västtrafik från och med 1 juni 2014.
Gullspångs kommun köper färdtjänsthandläggning av Töreboda kommun sedan mars 2013.
För att göra övergången från det ena avtalet till det andra så följsamt som möjligt har reglementet
för färdtjänst skrivits om. Det har förtydligats och följer i stort sett Törebodas reglemente vilket
underlättar för handläggaren som arbetar i två kommuner. Reglementet är tydligare och mer
detaljerat för de färdtjänstberättigade.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande gällande reglemente för färdtjänst, 2014-02-11, skriven av Eva Thimfors.docx
- Reglemente för färdtjänst efter ändringar föreslagna av äldreomsorgsutskottet 2014-02-20.docx
- Den gamla versionen av färdtjänstreglemente.pdf
- Information från Västtrafik om taxa vid färdtjänst.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Sekretess- Avgiftsbefrielse för växelvård

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/117

Föredragande: Eva Thimfors
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Kommunstyrelsen

§ 27

Ej verkställda beslut 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/32

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
FO/LSS- utskottets och äldreomsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2013 till
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det finns inga ej
verkställda beslut inom IFO/LSS- utskottets verksamheter och äldreomsorgsutskottets verksamheter
från kvartal 4 år 2013.

Bilagor
- Kvartalsrapport om icke verkställda beslut, 2014-01-15, skriven av Maria G. Wirtanen.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§ 28

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen
2013

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/124

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och klimatrådgivningen 2013.
Bakgrund
Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande årets
arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att kommunerna
formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget krav från
Energimyndigheten om godkänd verksamhetsberättelse men väl ett intresse för politiken att följa
upp utfallet.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse skriven av Peter van der Tol avseende verksamhetsberättelse för energi- och
klimatrådgivningen 2013 .docx
- Verksamhetsberättelse energi- och kl imatrådgivningen Gullspång.2013.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 29

Taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt
lag om skydd mot olyckor

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/129

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för tillsyn, brandskyddskontroll
och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-05-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta retroaktiv taxa för tillsyn,
brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m.
2014-01-01 t.o.m. 2014-04-30.
Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja underinstansernas
avgöranden i ett mål rörande kontrollavgift för livsmedelskontroll för kommunalförbundet YstadÖsterlenregionens miljöförbund. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att
miljöförbundet inte varit behörigt att fatta beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen anför i
sina domskäl att det krävs grundlagsstöd för att kommunerna skall kunna överlämna föreskriftsrätt
enligt 8 kapitlet regeringsformen till annat organ och att sådant grundlagsstöd saknas för
kommunalförbund.
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har den 19 december 2013
antagit taxor för förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor att gälla fr.o.m. 2014-0101. Taxa för sotningsverksamhet justerades i samband med att sotningsindex räknades upp av
Sveriges Kommuner och landsting. Beslut om förändrat sotningsindex gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Motiv och bedömning
Räddningstjänstförbundet gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver anta taxor
inom kommunalförbundets Räddningstjänst Östra Skaraborgs verksamhetsområde då Högsta
förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund inte får anta taxor.
Efter hörande med bl.a. Sveriges kommuner och landsting gör kommunalförbundet den
bedömningen att besluten av 2013-12-19 m.fl. inte gäller, varför varje medlemskommun snarast
möjligt behöver besluta om nya taxor för att räddningstjänstförbundet skall kunna ta ut avgifter för
2014 och framåt.
För att hantera perioden från 2014-01-01 till dess kommunfullmäktige antagit taxan måste det även
under denna tid finnas en taxa. Denna taxa blir då retroaktiv.
Från det retroaktivitetsförbund som kommunallagen 2 kap. 3 § föreskriver finns också en möjlighet
till undantag. Räddningstjänstförbundet anför att detta undantag är tillämpligt i detta fall, eftersom
det finns synnerliga skäl. Det synnerliga skälet utgörs av att rättsläget tidigare varit mycket oklart
samt att kommunerna är rekommenderade att täcka sina kostnader för bl.a. tillsyn enligt Lag om
skydd mot olyckor.
Taxorna kan inte anses vara en överraskning för avgiftskollektivet i sin retroaktiva del då den i allt
väsentligt är i enlighet med vad som tillämpats under föregående år.
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Kallelse
2014-04-10

Den retroaktiva taxan följer den för 2013 beslutade taxan. Taxan för 2014 är delvis uppräknad.
Taxa för brandskyddskontroll och sotning följer den för 2013 beslutade taxan. Ändring av taxan för
brandskyddskontroll och rengöring för 2014 beslutas i särskild ordning i samband med ändring av
sotningsindex. Brandskyddskontroll och rengöring genomförs enligt avtal mellan
räddningstjänstförbundet och berörda skorstensfejarmästare.
Bilagor
- Räddningstjänstens förslag till beslut gällande taxor för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring
enligt Lag om skydd mot olyckor.pdf
- Missiv från Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 30

Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om skydd
mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/128

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att anta taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor enligt
bilaga att gälla fr.o.m. 2014-05-01. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m.
2014-01-01 t.o.m. 2014-04-30.
Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja underinstansernas
avgöranden i ett mål rörande kontrollavgift för livsmedelskontroll för kommunalförbundet YstadÖsterlenregionens miljöförbund. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att
miljöförbundet inte varit behörigt att fatta beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen anför i
sina domskäl att det krävs grundlagsstöd för att kommunerna skall kunna överlämna föreskriftsrätt
enligt 8 kapitlet regeringsformen till annat organ och att sådant grundlagsstöd saknas för
kommunalförbund.
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har den 19 december 2013
antagit taxor för förebyggande verksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla
fr.o.m. 2014-01-01.
Motiv och bedömning
Räddningstjänstförbundet gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver anta taxor
inom kommunalförbundets Räddningstjänst Östra Skaraborgs verksamhetsområde då Högsta
förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund inte får anta taxor.
Efter hörande med bl.a. Sveriges kommuner och landsting gör kommunalförbundet den
bedömningen att besluten av 2013-12-19 m.fl. inte gäller, varför varje medlemskommun snarast
möjligt behöver besluta om nya taxor för att räddningstjänstförbundet skall kunna ta ut avgifter för
2014 och framåt.
För att hantera perioden från 2014-01-01 till dess kommunfullmäktige antagit taxan måste det även
under denna tid finnas en taxa. Denna taxa blir då retroaktiv.
Från det retroaktivitetsförbund som kommunallagen 2 kap. 3 § föreskriver finns också en möjlighet
till undantag. Räddningstjänstförbundet anför att detta undantag är tillämpligt i detta fall, eftersom
det finns synnerliga skäl. Det synnerliga skälet utgörs av att rättsläget tidigare varit mycket oklart
samt att kommunerna är rekommenderade att täcka sina kostnader för bl.a. tillsyn enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor.
Taxan kan inte anses vara en överraskning för avgiftskollektivet i sin retroaktiva del då den i allt
väsentligt är i enlighet med vad som tillämpats under föregående år.
Den retroaktiva taxan följer den för 2013 beslutade taxan. Taxan för 2014 är delvis uppräknad.
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Bilagor
- Missiv från Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Räddningstjänstens förslag till beslut gällande taxor för tillsyn och tillsynsgivning enligt Lag om
Brandfarliga och explosiva varor.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 31

Remiss- Förslag på regional folkhälsomodell för Västra
Götaland drn FHK 16-2011

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/89

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande gällande ”Förslag på regional folkhälsomodell” enligt
nedan:
Yttrande
1. Utvärderingen framhåller att det behövs ett förtydligande av folkhälsokommitténs mandat och
uppdrag. Anser ni att det är relevant och att förslaget kan leda till det? Gullspångs kommun anser att
det bör förtydligas hur folkhälsokommittén kan vara en resurs i det lokala folkhälsoarbetet. Intrycket
är att det är för många led mellan folkhälsokommittén och det lokala arbetet. Exempel där
Folkhälsokommittén kan vara stödjande i det lokala folkhälsoarbetet är metod- och kompetensstöd
genom samordning av utbildningar och utvecklingsarbete men även direkt konsultativt.
2. Utvärderingen framhåller att det behövs en ökad samverkan mellan folkhälsokommittén och
hälso- och sjukvårdsnämnderna. Anser ni att förslaget kan leda till en ökad samverkan och ett
effektivare folkhälsoarbete? Se svaret på ovanstående fråga. En styrgrupp på tjänstemannanivå
enligt förslaget kan ge en bättre utgångspunkt för att föra ned övergripande strategiska frågor. Det
kan också skapa förutsättningar för gemensamma utvecklingsinsatser.
3. Regionstyrelsen beredning för hållbar utveckling arbetar med strategiska frågor för långsiktig
utveckling av Västra Götaland. Anser ni att folkhälsoområdet bidrar till den strategiska utvecklingen
av Västra Götaland? Folkhälsan borde vara det perspektiv som är överordnat alla de andra som
egentligen är medel som ska vara till gagn för lånsiktig social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. I
regionen såväl som i kommuner finns det möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och
därmed främja en god folkhälsa men effekterna blir så mycket starkare om de samverkar och riktas.
Gullspångs kommun har sedan lång tid höga ohälsotal. Det vi behöver är en praktisk och konkret
hjälp att omsätta de strategiska målen och planerna till fokuserad och samordnade insatser. Vi ser
här en stark och underutnyttjad resurs i folkhälsoplanerarna.
4. Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och externa samverkansparter såsom
samordningsförbud och idéburna sektorn gynnar folkhälsoområdet. På vilket sätt gynnas
folkhälsoarbetet i Västra Götaland av en ökad strukturerad samverkan mellan parterna? En
strukturerad samverkan ger förutsättningar för gemensamma och tydliga mål för folkhälsoarbetet.
Samtidigt kan man vända på det och säga att tydliga mål i folkhälsoarbetet ökar förutsättningarna
fören strukturerad samverkan inom samordningsförbunden mfl sammanhang. Utvecklingen kan
stimuleras genom fokuserade och verksamhetsöverskridande projekt. Ett forum där man kan delge
andra sina erfarenheter och resultat skulle kunna vara hjälpsamt. Det görs många bra saker som inte
syns utanför den egna verksamheten. Kanske en webbaserad projektbank eller idébytardag?
Bakgrund
I regionfullmäktiges budget 2011 fick regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att utforma en
regional folkhälsomodell i samverkan med kommunerna. Uppdraget lämnades vidare från
regionstyrelsen till folkhälsokommittén.
Förslaget är framarbetat av en tjänstemannagrupp med representanter från regional, delregional och
lokalnivå. Modellförslaget utgår ifrån nuvarande ansvarsfördelning av folkhälsoarbetet i Västra
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Kallelse
2014-04-10

Götalandsregionen. Modellen innebär förslag på nya samverkansformer på politisk och
tjänstemannanivå. Modellen lyfter fram områden som är viktiga för ett strategiskt, effektivt och
långsiktigt folkhälsoarbete.
Förslaget är nu remitterat till bl a kommunerna i Västra Götaland med begäran om svar på ett antal
frågor.
Bilagor
- Förslag regional folkhälsomodell bil 1.docx
- Sändlista remiss modell bil 2.docx
- Yttrande gällande” Förslag på regional folkhälsomodell”.docx
- Remissbrev modell.docx
- Lägesrapport, eventuellt samarbete i folkhälsofrågor, MTG:s styrgrupp uppmanar MTGkommunerna att svara på remissen och lämna de synpunkter kommunerna har.pdf
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§ 32

Ansökan om verksamhetsanslag för år 2014 till Skaraborgs
Föreningsarkiv

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/598

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs
läns folkrörelsearkiv/Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag om 3 000 kronor för 2014.
Bakgrund
Skaraborgs läns folkrörelsearkiv/Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2013-12-12 om ett
verksamhetsanslag enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för Gullspångs kommun
innebär 3 000 kr. Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att
lämna stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en förutsättning för arkivets
verksamhet.
Bilagor
- DOC131217.pdf
- Ansökan om verksamhetsanslag för år 2014 till Skaraborg Föreningsarkiv tjänsteutlåtande skriven av
Bo-Evert Jonsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 33

Verksamhetsberättelse för Folkhälsorådet 2013

KS 2014/45

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
förklarar sig informerade om verksamhetsberättelse 2013 för folkhälsorådet.
Bakgrund
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Gullspångs kommun
och Västra Götalandsregionen. Under mandatperioden 2011 – 2014 består folkhälsorådet av sju
politiker (och sju ersättare) från kommunen och två politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden östra
Skaraborg samt folkhälsoplaneraren som adjungerad tjänsteman. Regionen tillhandahåller och
finansierar folkhälsoplanerartjänsten.
Folkhälsorådets budget finansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen1.
Folkhälsorådet har under år 2013 haft fem sammanträden.
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun har till uppgift att utveckla och samordna det tvärsektoriella
folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsofrågorna berör alla samhällssektorer och alla nivåer i
samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver samverkan mellan kommunens olika
verksamheter, primärvården, myndigheter, organisationer och medborgare.
Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under
året, samt olika processer som folkhälsoplaneraren arbetat med.
Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes av folkhälsorådet den 28 januari 2014.
Bilagor
- Gullspång kommuns Folkhälsoråd Verksamhetsberättelse för år 2013.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 34

Utbildning för kommunchefen

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/189

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunchef Elisabeth Olsson att gå utbildningen
”Toppledarprogrammet” (ett flerårigt utbildningsprogram).
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting har ett ”Toppledarprogram” som vänder sig chefer inom
kommuner, landsting, regioner eller bolag.
Deltagandet i programmet ska utveckla förståelse, kunskap och förmåga att:
- utöva ett strategiskt ledarskap för utveckling, effektivetet och resultat
- vara förebild och kulturbärare
- förstå och tolka framtid och omvärld
- leda indirekt och att leda ledningsgrupp
- leda sig själv
Bilagor
- Toppledarprogrammet.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 35

Revidering - Arrangörsstöd förslag till former

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/253

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att reglerna för arrangörsstöd är följande:
- Arrangörsstödet är ett ekonomiskt bidrag som kan sökas av föreningar. Stödet kan användas för
offentliga arrangemang, t ex musikevenemang, hemvändardagar, föredrag, idrottsevenemang m.m.
Stödet kan t ex användas för marknadsföringsinsatser, lokalkostnader, hyra av utrustning eller
tillstånd. Stödet utgår inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer.
- Bidraget är maximalt 100 % av arrangemangskostnaden men får aldrig uppgå till mer än 5 000
kronor per tillfälle.
- Arrangemang kan få bidrag även om arrangemanget går med vinst.
- Ansökan ska göras på avsedd blankett, i god tid, senast en månad innan arrangemanget. Under juniaugusti behöver ansökan lämnas in två månader innan arrangemanget. Ansökan ska innehålla en
kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och
intäkterna. Beviljade bidrag betalas ut efter genomfört arrangemang.
- Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en
månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
- Slutredovisning ska göras senast två månader efter att arrangemanget är genomfört, på avsedd
blankett. Alla kostnader måste kunna styrkas via faktura eller kvitto. Om slutredovisning inte skickas
in till kommunen kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
- Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller
hela bidraget kan komma att återkrävas.
- Retroaktiva bidrag beviljas inte.
- Arrangemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst och måste genomföras inom
kommunen.
- Arrangemanget måste marknadsföras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man har stöd
från Gullspångs kommun.
- Endast en sökande aktör per arrangemang och per år, men arrangemanget får vara under flera
återkommande tillfällen om det finns ett gemensamt tema. Då ses temadagarna som ett
arrangemang som får skrivas under en och samma ansökan om stöd.
- Bidrag utgår inte för arrangemang som kan uppfattas som odemokratiska, eller kränkande.
- Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut. Inkommer fler ansökningar än
vad medlen räcker till ska hänsyn endast tas till i vilken turordning ansökningarna inkom till
kommunen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-06 att arrangörsstöd under en försöksperiod på två år.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att avsätta 200 tkr per år från kontot utvecklingsmedel till
arrangörsstöd. Antagna regler till arrangörsstöd begränsade bidraget till 10 % av
arrangemangskostnaden eller max 5000 kronor. Det inkom klagomål på det begränsade stödet. Det
ses inte heller som troligt att medlen för arrangörsstöd kommer att förbrukas om arrangörsstödet
begränsas till 10 % av kostnaderna. I de nya reglerna finns även förtydliganden om:
-att arrangemangen får gå med vinst
- hur turordningen fungerar om avsatta medel riskerar att ta slut
- ett arrangemang kan vara en tillställning under flera återkommande tillfällen
- att slutredovisning som inte skickas in till kommunen kan innebära att del eller hela bidraget kan
komma att återkrävas.
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Bilagor
- Arrangörsstöd förslag till former 2013 2013-12-09.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse om ändring av regler för arrangörsstöd, 2014-04-01, skriven av Sara Olsson.docx
- Tabell som visar en jämförelse mellan de antagna reglerna och det nya förslaget.pdf
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§ 36

Redovisning av ordförandebeslut- Yttrande till
Förvaltningsrätten ang Länsstyrelsens avslag om tillstånd
för uppsättning av skyltar utanför planlagt område i Hova

Kallelse
2014-04-10

KS 2010/257

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges att ordförande Carina Gullberg (S) har fattat ett delegationsbeslut och
följande yttrande har skickats till Förvaltningsrätten i Göteborg:
Gullspångs kommun förde dialog med Trafikverket innan tillståndsansökan lämnades in till
Länsstyrelsen. Gullspångs kommun valde att följa Trafikverkets rekommendation avseende bland
annat textinnehåll, textstorlek, belysning och bildväxlingstid.
Trafikverket lämnade ett yttrande till Länsstyrelsen och angav att uppsättning av de två skyltarna
kunde tillåtas och accepteras ur trafiksäkerhetssynpunkt då trafikmiljön vid de aktuella platserna var
relativt okomplicerad.
Gullspångs kommun vill påpeka att det förekommer större skyltar runt om i Sverige än de skyltar
tillståndsansökan gäller. Vidare anser kommunen att en mindre skylt inte är mer lämpligt ur en
säkerhetssynpunkt. Man uppfattar snabbare budskapet på en stor bildyta. Det är en större
distraktion med snabba bildväxlingar och i det avseendet har vi tillfullo accepterat Länsstyrelsens
direktiv.
Skyltarna har en yta på 17 m2 men kommunen har valt att släcka ner bildytan till 15 m2 för att
tillmötesgå Länsstyrelsens krav.
Gullspångs kommun anser att Länsstyrelsens och Trafikverkets krav gällande trafiksäkerhet har följts.
Bakgrund
Länsstyrelsen har yttrat sig til Förvaltningsrätten att de står fast vid sitt beslut den 19 november 2013
att inte ge tillstånd för uppsättning av skyltar utanför planlagt område i Hova. Kommunen har getts
möjlighet att inkomma med yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg senast den 28 mars 2014,
därmed finns det inte tid till en politisk behandling av ärendet.
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Kommunstyrelsen

§ 37

Redovisning av ordförandebeslut- Deltagande i insatserna
mot langning av alkohol till barn och ungdomar 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/203

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges att ordförande Carina Gullberg (S) har fattat ett belsut om att kommunen
ska delta i insatserna mot langning av alkohol till barn och ungdomar år 2014.
Bakgrund
Länsstyrelsen har inbjudit Gullspångs komun till att delta i insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län 2014. Eftersom Länsstyrelsen vill få kommunens svar innan den 25 mars 2014 finns det
inte tid till en politisk behandling av ärendet.
Bilagor
- Delegationsbeslut ang insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län, beslut fattat av
Carina Gullberg.pdf
- Inbjudan från Länsstyrelsen om deltagande i insatser mot lagning av alkohol i Västra Götalands län
2014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 38

Redovisning av ordförandebeslut - Remiss angående
översyn av känsliga områden enligt nitradirektivet dnr
4.2.17-2252/14

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/164

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges att ordförande Carina Gullberg (S) fattat ett delegationsbeslut och följande
synpunkter har skickats till Jordbruksverket:
Amnehärads och Södra Råda (gamla) pastorat föreslås utses till nitratkänsliga områden. Underlaget
handlar främst om jordbrukets påverkan av övergödande ämnen. Tätorter som Skagersvik,
Otterbäcken och Gullspång ingår i området som föreslås, där det idag bedrivs omfattande
näringsverksamhet. Inom området förekommer utsläpp från andra källor industri, skogsbruk och
biltrafik. Då kommunen inte kan utläsa klart hur det skulle påverka det lokala näringslivet, alltså
jordbruk, skogsbruk och tillverkningsindustri är det svårt för kommunen att ställa sig positivt till
förslaget.
Bakgrund
Kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående översyn av känsliga
områden enligt nitratdirektivet dnr 4.2.17-2252/14. Eftersom eventuella synpunker ska vara
Jordbruksverket tillhanda senast den 31 mars 2014 finns det inte tid till en politisk behandling av
ärendet, därför blir detta ett delegationsbeslut.
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Kommunstyrelsen

§ 39

Delegationsbeslut 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut bifogade i kallelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet
med kommunstyrelsens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyelsen 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
- Utvecklingsledare Karin Ahrle tillförordnas som socialchef den 27-28 februari 2014.docx
- Delegationslista till MBN 20140403.pdf
- Anmälningsärenden till MBN 20140403.pdf
- Förteckning över anställningsavtal februari.docx
- Delegationsbeslut - persontransporter februari 2014.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i april månad 2014..doc
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Kommunstyrelsen

§ 40

Meddelanden/delgivningar 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrlesen delges:
a) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-02-19
b) SmåKoms nyhetsbrev februari 2014
c) Länsstyrelsens inbjudan till insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014
d) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-03-04
e) Tekniska nämnden protokoll 2014-03-04
f) Skaraborgs Föreningsarkivs verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte
g) Länsstyrelsens publikation Nu vet vi mer Nationell konferens mot cannabis
h) Lönenämndens protokoll 2014-02-19
i) Västtrafiks årsredovisning 2013
j) Protokoll från Nämnden för ekonomiadministration 2014-02-04
k) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-02-27
l) Kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse samt årsredovisning för Frans G Bengtsson-sällskapet
m) Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten från väg 202, mbn § 27/14
n) Förslag på intern kontrollplan 2014 för Miljö- och byggnadsnämnden, mbn § 29/14
o) Protokoll Försvarsmaktsråd Skaraborg 2014-02-04
p) IT-nämndens protokoll 2014-02-04
q) Kallelse till SmåKoms årsstämma
Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-02-19.pdf
- Inbjudan till seminarium i Kil 2 april Det ska va-3.pdf
- Inbjudan seminarium i Åsele 9 april Det ska var.pdf
- Nyhetsbrev från SmåKom februari 2014 .pdf
- Meddelande till SmåKoms medlemskommuner.docx
- Länsstyrelsens inbjudan till insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2014.pdf
- Länsstyrelsens folder Arbete mot langning 2013 - så blev det.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-03-04.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2014-03-04.pdf
- Skaraborgs Föreningsarkivs verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte.pdf
- Länsstyrelsens publikation Nu vet vi mer nationell konferens mot cannabis.pdf
- Protokoll från Lönenämnden 2014-02-19.pdf
- Västtrafiks årsredovisning 2013.pdf
- Fäljebrev till Västtrafiks årsredovisning 2013.pdf
- Protokoll från Nämnden för ekonomiadministration 2014-02-04.pdf
- Protokoll 2014-02-27 från Räddningstjänsten östra Skaraborg.pdf
- Kallelse till årsmöte, verksamhetsberättelse samt årsredovisning för Frans G Bengtssonsällskapet.pdf
- Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten från väg 202, mbn § 27/14.pdf
- Förslag på intern kontrollplan 2014 för miljö- och byggnadsnämnden, mbn § 29/14.pdf
- Protokoll Försvarsmaktsråd Skaraborg 2014-02-04.docx
- IT-nämndens protokoll 2014-02-04.pdf
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Kallelse
2014-04-10

- SmåKoms årsstämma 2014 kallelse.pdf
- Småkom_motion 2014.doc
- Förslag stadgar 2014 04 23.doc
- Föredragningslista SmåKom stämman 2014.docx
- Småkom Förslag regler ersättningar 2014 04 23.doc
- Årsredovisning SmåKom 2013 slutlig .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 41

Delgivning: Kommuninvest 2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/160

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Åtagandebesked från Kommuninvest
Bilagor
- Åtagandebesked från Kommuninvest.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 42

Delgivning - Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat
vägdagvatten från väg 200, mbn § 28/14

Kallelse
2014-04-10

KS 2013/588

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Miljö- och byggnadsnämndens § 28/14 om krav på skyddsåtgärder mot
förorenat vägdagvatten från väg 200.
Bilagor
- Om krav på skyddsåtgärder mot förorenat vägdagvatten från väg 200, mbn § 28/14.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 43

Delgivning - Beslut om debitering av kommunbidrag från
Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet 2014.

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2014-03-18, dnr
2014.Ma0012, beslut att debitera Gullspångs kommun det kommunbidrag för år 2014 som avtalats i
samverkansavtal för Miljö- och byggandsnämnden.
Kommunbidraget kkommer att debiteras 4 gånger under år 2014 med följande belopp:
Gullspångs kommun 572 926 kronor per debitering.
Bilagor
- Beslut om debitering av kommunbidrag från Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet år 2014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 44

Delgivning- Verksamhetsuppföljning, mbn § 32

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/92

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens § 32/14 om verksamhetsuppföljning.
Bilagor
- Verksamhetsuppföljning, mbn § 32/14.pdf
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§ 45

Delgivning: Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll
2014

Kallelse
2014-04-10

KS 2014/48

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten, direktionens beredningsutskotts protokoll 2014-03-06
Bilagor
- Räddningstjänsten, direktionens beredningsutskotts protokoll 2014-03-06.pdf
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