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Redovisning möjliga statsbidrag
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KS 2015/1

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Skolchef Yvonne Kjell redovisar möjliga statsbidrag som finns att söka.
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Lån till Skagerns Energi AB
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KS 2015/391

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att Skagerns Energi AB kan ansöka om lån hos Kommuninvest på 1,1
mnkr, totala summan av lån ligger inom borgensramen 7 mnkr.

Bakgrund
Skagerns Energi AB har sedan tidigare beslut i KF 2014 § 135 ett borgensbeslut på 7 mnkr. I samma
beslut godkändes att bolaget får ta ett lån på 2,2 mnkr. Det lånet kommer nu tas hos Kommuninves
med utbetalning 28/7- 2015. Vi d styrelsemöte 29/4-2015 togs beslut om att låna totalt 3,3 Mnkr så
det är mellanskillnaden på 1,1 Mnkr beslutet gäller. I styrelsemötes protokollet finns beskrivet vad
pengarna ska användas till.

Bilagor
- Tjänsteskrivelselån20150615.docx
- Skagerns Energi AB protokoll från styrelsemöte 150429.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§6

Ansökan från Fagerlids hembygdsförening om att
kommunen tar kostnaden för framdragning av fiberkabel
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2015-08-19

KS 2015/299

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja ansökan från Fagerlids hembygdsförening om att
kommunen tar kostnaden för framdragning av fiberkabel, på grund av likabehandlingsprincipen.
För kännedom har Gullspångs Fibernät ekonomisk förening tagit ett principbeslut om möjligheten till
delbetalning.

Bakgrund
Gastorps skola ligger Bråtas fiberområde. Föreningen saknar som beskrivs i bifogad ansökan
ekonomiska resurser och önskar ett kommunalt bidrag för kanalisationen. Om beslut fattas att
kommunen ska ge bidrag till detta bör det vara till Bråtas fiberförenings självkostnadspris med
entreprenadpåslag.

Bilagor
- Ansökan från Fagerlids hembygdsförening om att kommunen tar kostnaden för framdragning av
fiberkabel.pdf
- Tjänsteskrivelse, Kanalisation fiber till Gastorps skola, Fagerlid, skriven av Lars Johansson 2015-0615.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§7

Redovisning av delegationsordning för vård- och
omsorgsnämnden

KS 2015/155

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att redovisa delegationsordningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att övergå från utskott till nämndsorganisation. För att den nya
nämnden vård- och omsorgsnämnden ska kunna fatta beslut har en ny delegationsordning arbetats
fram. I det nya förslaget har delegationsordningen delats upp utifrån vård- och omsorgsnämnden;
barn-, kultur- och utbildningsnämnden samt delegationsordning för kommunstyrelse.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§8

Policy för uppvaktning av personal
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KS 2015/385

Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att policy för uppvaktning av personal i Gullspångs kommun skall antas av
Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat KS 355/2015 att minnesgåvor ska ingå i policy för uppvaktning av
personal. Förvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till ”Policy för uppvaktning av personal”.
Enligt beslut från KF 2002 § 82 erhåller personal som har en sammanlagd grupp 1-anställning
motsvarande 25 år en minnesgåva. Från och med 2006 har personal fått välja om de vill ha
guldklocka eller rekvisition för att inhandla annat föremål av minneskaraktär. Rekvisitionen har varit
på 4 000 kronor inklusive moms, sedan 2007, medan klockornas värde har ökat.
Under åren 2010-2014 har totalt 4 personer valt guldklocka.
Eftersom det är så få som väljer guldklocka föreslås att alla får en rekvisition.
Personalkontoret har tagit fram en policy för uppvaktning av personal där ändringarna när det gäller
minnesgåva enligt ovan framgår. Även övrig uppvaktning av personal beskrivs i policyn.

Bilagor
- Policy för uppvaktning av personal.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Medfinansiering för Leader Nordvästra Skaraborg 20142020
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KS 2015/311

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna intyg om medfinansiering till Leader Nordvästra Skaraborg för
2016, att ställa sig bakom den lokala utvecklingsstrategin och att medfinansiera leaderområdet under
programperioden 2014-2020 med 114 007 kr/år.

Bakgrund
I april kom besked om att utvecklingsstrategin för Norra Leader Nordvästra Skaraborg år prioriterad
av
Jordbruksverket. Det innebär att ett nytt leaderområde kan bildas för programperioden 2014-2020.
Innan dess ska en ny förening bildas med en ny styrelse. Fram till dess sker arbetet igenom de gamla
leaderföreningarna.
För att kunna starta måste kommunerna i det nya leaderområdet lämna intyg om medfinansiering
för 2016. För att säkerställa arbetet under hela programperioden behöver kommunen lämna en
avsiktsförklaring att stå bakom den lokala utvecklingsstrategin och att medfinansiera leaderområdet
under programperioden 2014-2020.
Gullspångs del i finansieringen blir 114 007 kr/år i sju år.

Bilagor
- Brev kommunerna ang medfinansieringsintyg.pdf
- Leader Nordvästra Skaraborg.pdf
- Strategi Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020 Feb.pdf
- Avsiktsförklaring 2014-2020.pdf
- Medfinansieringsintyg.pdf
- Följebrev.docx
- Budget beräkningar per kommun nästa period 7 år.pdf
- Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg för Leader Nordvästra Skaraborg,
skriven av Elisabeth Olssson 2015-05-12.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 10

Råd och regler för uteserveringar samt Råd och regler för
trottarpratare och fasadskyltar

KS 2015/126

Föredragande: Hanna Lamberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Råd och regler för
uteserveringar”.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Råd och regler för trottoarpratare
och fasadskyltar”.

Bakgrund
Verksamhet teknik har tillsammans med tillgänglighetssamordnaren samt miljö- och
byggnadsförvaltningen uppdaterat råd och regler för uteserveringar, trottoarpratare samt
fasadskyltar. Dessa har varit på remiss hos näringslivet i Mariestad som ställer sig positiva till
förslagen. Framtagna råd och regler innebär att tillgängligheten ökar för de oskyddade trafikanterna
samt att gaturummet hålls snyggt och enhetligt. Den reviderade handlingen stämmer väl överens
med motsvarande dokument i andra kommuner.
Verksamhet teknik har tillsammans med tillgänglighetssamordnaren samt miljö- och
byggnadsförvaltningen uppdaterat råd och regler för uteserveringar, trottoarpratare samt
fasadskyltar. Dessa har varit på remiss hos näringslivet i Mariestad som ställer sig positiva till
förslagen. Framtagna råd och regler innebär att tillgängligheten ökar för de oskyddade trafikanterna
samt att gaturummet hålls snyggt och enhetligt. Den reviderade handlingen stämmer väl överens
med motsvarande dokument i andra kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade 2015-02-25 att återremittera ärendet för att
anpassa de delar som avser uppbyggnad av uteserveringar vid nivåskillnader, trädäck samt tiden för
tillstånden.
Verksamhet teknik har förtydligat de delar som avser utformningen av uteserveringens golv för att
tydliggöra att uppbyggnaden av uteserveringarna vid nivåskillnader kan godkännas om
tillgänglighetskraven tillgodoses samt att trädäck kan godkännas vid ojämn mark.
Vad gäller tiden för polistillstånd för begagnande av allmän plats så styr inte kommunen över detta
utan det ges för ett år enligt polisens gällande praxis i hela landet. Tillståndet är personligt och kan ej
överlåtas vid en eventuell försäljning av verksamheten.
Följs anvisningarna i ”Råd och regler för uteserveringar” så är ansökningsförfarandet enkelt då
samma underlag (karta och skiss över uteserveringen) går bra att återanvända från år till år i sin
ansökan till polisen och kommunens handläggning går smidigt då inga vidare utredningar krävs. Om
en uteservering kräver bygglov kan detta ges för flera år och samma beslut kan bifogas den årliga
ansökan till polisen.
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Bilagor
- Underlag TN 2015-02-17 § 30. Råd och Regler för trottarpratare.pdf
- Underlag TN 2015-02-17 § 30. Råd och Regler för uteserveringar.pdf
- Förslag till Råd och regler för uteserveringar” och ”Råd och regler för trottoarpratare och
fasadskyltar”, tekniska nämnden § 30.pdf
- Råd och regler för uteserveringar samt Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar, ksau §
73.pdf
- ” Råd och regler för uteserveringar” samt ”Råd och regler för trottoarpratare och fasadskyltar” kf §
73, 2015-04-27.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kulvert mellan kommunkontoret Hova och
Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-08-19

KS 2014/741

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna investering och att anslå ett
tilläggsanslag på 400 tkr.

Bakgrund
Allmänna utskottet har behandlat frågan KS 2014/741 och bett tekniska nämnden att hantera
ärendet.
Med anledning av detta föreslår tekniska nämnden att allmänna utskottet i Gullspång beslutar om att
tillskjuta investeringsmedel, 400 000:- till arbetet med det nya kulvert och värmesystemet.
Det befintliga värmekulvertsystemet mellan Gullspångsbostäders panna vid Bramsgården och
kommunledningskontoret i Hova har sprungit läck och reparerats flera gånger, kostnaderna har då
tagits av Gullspångsbostäder. Vid det senaste läckaget då kulverten havererade totalt, just i samband
med eldningssäsongen, konstaterades att det var utsiktslösta att fortsätta laga kulverten och en ny
beställdes.
Då det varit oklart om kommunen eller Gullspångsbostäder är ägare av kulverten har förhandlingar
skett om vem som är den rättmätige ägaren och skall stå för kostnaden. Förhandlingen har skett i
samförstånd och tekniska förvaltningen, kommunledningen, ekonomikontoret och
Gullspångsbostäder är överens om att kulverten tillhör kommunen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse kulvert vid kommunledningskontoret Hova, skriven av Elisabeth Olsson 2014-1203.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Finansiering för utbyte av kulvert vid kommunledningskontoret i Hova, tn § 82.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Kostnadsredovisning Byte kulvert vid kommunledningskontoret i Hova.docx
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§ 12

Överklagande av kommunfulllmäktiges beslut § 115/15 om
köp av fastigheten Hallen 2, mål nr 3387-15

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/131

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att nedanstående svar skickas till Förvaltningsrätten:
Svar i ärendet
Ärendet KS 2015/131 har beretts enligt kommunallagen 5 kap 26 § genom att av verksamheten
genomförd utredning föredragits, först i kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-25 och
därefter i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2015-04-08 och beslutade att
föreslå fullmäktige att besluta att godkänna köpekontraktet.
I kommunfullmäktige 2015-05-25 återremitterades ärendet. Enligt 5 kap 37 § ska bordlagt ärende
behandlas på fullmäktiges vid nästa sammanträde och så gjordes. Vid fullmäktiges sammanträde
2015-06-22 redovisades de uppgifter som efterfrågats i återremissen:

&#61692; En strategisk plan presenterades. Planen innehöll inga nyheter som påverkade köpet av
Hallen 2. Den överensstämde med det uppdrag som tidigare getts från kommunstyrelsens allmänna
utskott och den framtagna detaljplanen samt satte in tomtköpet i ett större sammanhang.
&#61692; Av markägaren begärt pris stod fast och en ny redovisning gjordes av vilka parametrar som
motiverar ett köp till begärt pris.
&#61692; Övriga markägare hade kontaktats och tillfrågats om de var villiga att förhandla om
försäljning av den mark som ligger i anslutning till Hallen 2. De visade intresse för detta.
Förvaltningen kommer att påbörja detaljplanering av området så småningom.
Kommunfullmäktige fattade därefter beslut att fullfölja köp av fastigheten Hallen 2 enlig upprättat
avtal, KF § 115.
Gullspångs kommun hävdar att ärendet beretts i laga ordning. Det finns inget i kommunallagen som
säger att ett ärende behöver beredas om igen i kommunstyrelsen efter en återremiss. Tvärtom
betonar den skyndsamheten genom § 37 som säger att ett bordlagt ärende ska behandlas vid
nästkommande möte. I det här fallet framkom heller ingenting i återremissen som förändrade
förutsättningarna i den tjänsteskrivelse som låg till grund för det tidigare fattade beslutet.
Gullspångs kommun hävdar att fattat beslut KF § 115 ska stå fast.

Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV) och Sten-Olof Höijer (RV) har överklagat
kommunfullmäktiges beslut § 115/15 om köp av fastigheten Hallen 2.
Förvaltningsrätten i Jönköping har anmodat Gullspångs kommun att senast den 5 augusti 2015
inkomma med handlingar och svara i målet. Förvaltningsrätten har medgivit förlängd svarstid till den
26 augusti 2015.
Följande handlingar kommer att bifogas till Förvaltningsrätten:
Anslagsbevis, protokollet anslaget 2015-06-30-2015-07-22
Tjänsteskrivelse 2015-02-26 med bilagor.
Allmänna utskottet § 61, 2015-03-25
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Kommunstyrelsen, § 132, 2015-04-08
Kommunfullmäktige § 106, 2015-05-25
Kommunfullmäktige § 115, 2015-06-22, med tillhörande tjänsteskrivelse och bilagor daterad 201506-09
Kommunchef Elisabeth Olsson har skrivit ett förslag till svar daterat 2015-07-16.

Bilagor
- Köpekontrakt Hallen 2.docx
- Tjänsteskrivelse köp av Hallen 2, skriven av Anna Bjerndell 2015-02-26.docx
- Värdeutlåtande fastigheten Hallen 2.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- bilaga 1 utvecklingsplan för Gullspångs centrum.pdf
- bilag 2 Kommun som lyckats utveckla sina centrum.docx
- bilaga 3 Protokollsutdragorådesgruppen.docx
- Tjänsteskrivelse köp av Hallen 2, skriven av Lars Johansson 2015-06-09.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Hans-Göran Larsson m.fl. laglighetsprövning enligt kommunallagen angående återremiss - köp av
fastigheten Hallen 2, mål nr 3387-15.pdf
- Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping ang Hans-Göran Larsson m fl laglighetsprövning enligt
kommunallagen mål nr 3387-15.docx
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§ 13

Inbjudan till välgörenhetsgala

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/465

Bakgrund
Den 2 oktober 2015 anordnas en välgörenhetsgala i Mariestad till förmån för Lööf Foundations
arbete i jordbävningsdrabbade Nepal. Gullspångs kommun har möjlighet att bidra och att vara med
på galan.

Bilagor
- Info om välgörenhetsgalan_A.docx
- LF_inbjudan__k3.pdf
- LF_middag_affisch.jpg
- LF_Newsletter_2_spring2015_WEB.pdf
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§ 14

Insatskapital Kommuninvest - förfrågan om särskild insats

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/359

Föredragande: Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att betala in särskild medlemsinsats till
Kommuninvest år 2015 med 1 288 295 kronor.

Bakgrund
Kommuninvest ägs och styrs av svenska kommuner och landsting, idag 272 kommuner och 8
landsting varav Gullspångs kommun är en av dessa. Kommuninvest är en av Sveriges tio största
finansiella aktörer och ägnar sig enbart åt utlåning till svensk kommunsektor.
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest, liksom övriga banker och finansinstitut inom unionen,
måste stärka sitt kapital. EU införde från och med januari 2014 ett nytt regelverk som innebar högre
kapitalkrav på banker och kreditinstitut. De nya lagkraven som vuxit fram i kölvattnet av finanskrisen
påverkar också Kommuninvest som, via medlemmarna, måste förstärka sitt kapital.
Gullspångs insatskapital uppgår idag till 1 069 705 kronor. Detta motsvarar 2014:14 kronor per
invånare. Detta innebär att miniminivån på 200 kronor/invånare är uppnådd (1 048 000 kronor).
Enligt de nya stadgarna gäller en miniminivå, två mellannivåer samt en maximinivå. Nedanstående
tabell visar vad som återstår att betala in i insats för att uppnå de olika nivåerna.
Insatsstorlek
Miniminivå
50 % av högsta nivån
75 % av högsta nivån
Högsta nivån

Kronor/invånare
200 kronor/inv.
450 kronor/inv.
675 kronor/inv.
900 kronor/inv.

Återstår följande insatsbelopp för Gullspång
- Kr Nivån är uppnådd
1 288 295 kr
2 467 295 kr
3 646 295 kr

Troligtvis kommer regelverket att stipulera att kommunerna senast år 2018 ska ha uppnått högsta
nivån på 900 kr/inv. (för Gullspångs kommun innebär detta 4 716 000 kronor). Det innebär sannolikt
att Gullspångs kommun måste betala in sammanlagt 3 646 295 kronor senast år 2018.
Kommunerna kan dock redan under 2015 betala in hela eller delar av beloppet för att uppnå högsta
nivån. Det finns dock inget krav på Gullspångs kommun att betala in medel till särskild medlemsinsats
under 2015 eftersom miniminivån är uppnådd.
Föreningen har sänt ut en förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att betala in en extra
insats under 2015 (Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015). Sista dagen för medlemmarna att
lämna ett bindande besked om intresse för att betala in extra kapital under 2015 är satt till 2015-1031.
För att insatsstorleken ska uppnå 50 % av högsta nivån behöver 1 288 295 kronor betalas in. För att
nå nästa nivå 75 % av högsta nivån behöver ytterligare 1 179 000 kronor betalas in. För att nå den
högsta nivån krävs slutligen ytterligare 1 179 000 kronor. Sammalagt 3 646 295 kronor.
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Ränta på insatt kapital
Det insatta kapitalet kommer att ge avkastning i form av ränta. Räntan på insatskapitalet under 2014
fastställdes av stämman 2015 till 2,5 %. Ränta på insatskapitalet är inte en ränta i vanlig mening. Den
är att betrakta som utdelning och tas från ”utdelningsbara medel”, dvs. vad som finns kvar av
resultat och balanserade vinstmedel i föreningen när allt annat är betalt i föreningen.
Observera att föreningen inte i förväg kan utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli
under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman.
Får medlemmarna någon ny möjlighet?
Stadgarna har utformats för att passa olika kommuners behov och möjligheter. Efter 2016 års
stämma kommer därför de medlemmar som inte uppnått

Bilagor
- Förfrågan från kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse, insatskapital Kommuninvest- förfrågan om särskild medlemsinsats, skriven av
Anders Bernhall 2015-06-22.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Ansökan om inträde i Avfall Östra Skaraborg (AÖS)

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/401

Föredragande: Annika Kjellkvist, Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gullspångs kommun med
verksamheten avfallshantering enligt skrivelse inträder som medlem i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) från 2016-01-01 och därmed för över ansvaret för den
insamling och behandling av avfall som åligger kommunerna enligt 8 § 15 kap Miljöbalken med
tillhörande lagstiftning till förbundet.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bifogat förslag till ny
förbundsordning.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna
avtal med förbundet rörande verksamhetsansvar för deponin.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna
avtal med förbundet rörande det administrativa samarabetet med kommunen samt VA-avdelningen.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gullspångs kommun erlägger
kapitaltillskott i enlighet med kommunalförbundets bokslut, med egen folkmängd samt övriga
medlemskommuners folkmängd per 2015-12-31 som grund.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen väljer ledamöter till
representanter i AÖS direktionen.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att i samverkan med Mariestads kommun avveckla avfallsnämnden.

Bakgrund
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun har gett kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna
till ett framtida samarbete med Avfall Östra Skaraborg (AÖS. Uppdraget är redovisat för ksau och
kommunstyrelsen i Mariestad och på ett extra möte för allmänna utskottet i Gullspångs kommun.

Representanter för avfallshanteringen i Gullspångs kommun och AÖS har gemensamt undersökt
förutsättningarna för Gullspångs medlemskap i kommunalförbundet Avfallshantering Östra
Skaraborg (AÖS).

Målet med ansökan till AÖS och till utökningen av kommunalförbundet är att säkerställa god
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utveckling gällande kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning till förmån för det
gemensamma områdets ca 164 000 invånare.

Undersökningen visar att det föreligger goda möjligheter att Gullspångs medlemskap kan bli
framgångsrik för alla parter, särskilt vad gäller möjligheten att nå det nationella etappmålet för
matavfall. Kommunal samverkan förbättrar möjligheteran att behålla och utveckla en god service till
medborgarna. Genom att skap en större organisation kan stordriftsfördelar utnyttjas, investeringar
samordnas och kritisk kompetens utvecklas. Samverkan ger också möjlighet att förbättra
kunskapsspridning, utveckla kvalitén hos tjänsterna, öka tillgängligheten för medborgarna samt mer
generellt skap en utvecklingskraft för att möta framtidens utmaningar.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, Medlemskap i kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), skriven av Annika
Kjellkvist 2015-06-09.docx
- AN 2015-06-09 § 35.pdf
- 10. Avfallsnämnden interna ersättningar.pdf
- 10. Förslag ny förbundsordning.pdf
- 10. Möjligheter till samarbete med_AÖS.pdf
- 10. Skrivelse AÖS_MG till ks 150602.pdf
- 10. Tjänsteskrivelse - Information om ansökan om medlemskap i AÖS.pdf
- Ansökan om medlemskap i Avfallshantering Östra Skaraborg, Kf § 104, Mariestads kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 16

I anspråktagande av fonderade medel för sluttäckning på
Odenslunds deponi år 2016

Kallelse
2015-08-19

KS 2010/55

Föredragande: Annika Kjellkvist
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att 1 900 tkr av verksamhetens
fonderade medel tas i anspråk år 2016 till deponins sluttäckningsarbete.

Bakgrund
Avfallsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-14, § 20.
Odenslunds deponi ska sluttäckas enligt beslut från Länsstyrelsen. En ny avslutningsplan är beslutad
av Länsstyrelsen våren 2014 och därmed kan arbetet startas upp. Föreslagensumma om 1 900 tkr har
begärts utifrån att arbete pågår under år 2016 då trafikverket påbörjar ombyggnaden av E20 år 2016
och verksamheten får tillgång till sluttäckningsmassor.
Avfallsavdelningen lämnar under våren förslag till Gullspångs kommun för budget år 2016gällande
kostnader om 1 900 tkr för deponins sluttäckning utöver den budgetram om 444 tkr till driften som
årligen anslås av kommunen.
Enligt beslut från Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara klar 2019-12-31. Verksamheten kan därmed
tillgodogöra sig massor från vägbygget av nya E20 vid Hova.

Bilagor
- I anspråktagande av fonderade medel för sluttäckningsarbete på Odenslunds deponi år 2016, An §
20.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 17

Redovisning av delegationsbeslut

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delgeringsbesluten.
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
- 16. Anmälningsärenden 2015-06-09.pdf
- Delegationsbeslut 2015-06-09.pdf
- Attestförteckning 2015 för Gullspångs kommun .xlsx
- Tjänsteskrivelse delegationsbeslut attestförteckning 2015 för Gullspångs kommun.docx
- Delegation ställföreträdare kommunchef.docx
- Sammanställning av beviljade arrangörsstöd.doc
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§ 18

Delgivningar

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll tekniska nämnden 2015-05-12.
b) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-02
c) Protokoll tekniska nämnden 2015-06-09
d) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2015-06-16
e) Protokoll IT-nämnden 2015-06-26
f) Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2015-05-19
g) Protokoll avfallsnämnden 2015-06-09
h) Protokoll Skaraborgs kommunalförbund 2015-06-12
i) Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-05-28
j) SmåKoms nyhetsbrev 5 juni 2015
k) Länsstyrelsen - Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Götene,
Lidköpings, Mariestads och Gullspångs kommun, dnr 531-20150-2015
l) Länsstyrelsen - Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Gullspångs,
Götene, Lidköpings och Mariestads kommuner, dnr 522-20233-2015
m) Länsstyrelsen - Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Gullspångs,
Götene och Mariestads kommuner, dnr 522-20241-2015
n) Länsstyrelsen -Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Gullsångs, Götene,
Lidköpings och Mariestads kommuner, dnr 522-201239-2015
o) Miljö- och byggnadsnämnden § 78 om klagomål på långa handläggningstider
p) Miljö- och byggnadsnämnden § 77 verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 9 juni 2015
q) Avfallsnämnden § 29 uppföljning av internkontrollplan för avfallsnämnden 2015
r) Västra Götalandsregionen protokoll från regionfullmäktige § 109 sammanträdestider för
regionfullmäktige 2016
s) Brandmännens riksförbund konfliktvarsel
t) Konfliktnytt nr 10 2015 avtal klart med Brandmännens Riksförbund, konflikten avslutad

Bilagor
- Tekniska nämnden protokoll 2015-05-12.pdf
- Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2015-05-19.pdf
- Nyhetsbrev 5 juni från SmåKom.docx
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-06-02.pdf
- Länsstyrelsen - Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Götene, Lidköpings,
Mariestads och Gullspångs kommuner, dnr 521-20150-2015.pdf
- Om klagomål på långa handläggningstider, Mbn § 78.pdf
- Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 9 juni 2015, Mbn § 77.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2015-05-28.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-06-16.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-06-09.pdf
25/42

Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-08-19

- Avfallsnämnden protokoll 2015-06-09.pdf
- AN 2015-06-09 § 29.pdf
- Regionfullmäktiges sammanträdestider 2016, § 109.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund sammanträdesprotokoll 2015-06-12.pdf
- Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskäar i Vänern inom Gullspångs, Götene, Lidköpings
och Mariestads kommuner, dnr 522-20233-2015.pdf
- Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Gullspångs, Götene och Mariestads
kommuner, dnr 522-20241-2015.pdf
- Dispenser och tillstånd för att inventera fågelskär i Vänern inom Gullspångs, Götene, Lidköpings och
Mariestads kommuner, dnr 522-20239-2015.pdf
- IT-nämnden protokoll 2015-06-.pdf
- RÄTTELSE Brandmännens Riksförbund varslar om utökade stridsåtgärder, 2015-07-13.pdf
- Följebrev från Brandmännens Riksförbund.htm
- Konflikt nytt nr 10 2015 avtal klart med Brandmännens Riksförbund, konflikten avslutad.pdf
- Brev från Räddningstjänsten.htm
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§ 19

Delgivning - Länsstyrelsen yttrande i samråd för ny
förvaltningsplan, nytt åtgärdsprogram och nya
miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt

KS 2014/664

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsen - Yttrande i samråd för ny förvaltningsplan, nytt åtgärdsprogram och nya
miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt

Bilagor
- Tack för yttrande i samrådet för ny förvaltningsplan, nytt åtgärdsprogram och nya
miljökvalitetsnomrer för Västerhavets vattendistrikt.docx
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§ 20

Delgivning - Länsstyrelsen anmälan om vattenverksamhet
för nedläggning av kabel på fastigheterna Delebäckstorp
1:5 och Mälltorp 1:5 i Gullspångs kommun, dnr 535-140632015

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/241

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Delgivning - Länsstyrelsen anmälan om vattenverksamhet för nedläggning av kabel på
fastigheterna Delebäckstorp 1:5 och Mälltorp 1:5 i Gullspångs kommun, dnr 535-14063-2015

Bilagor
- Följebrev från Länsstyrelsen.htm
- e-delgivning av Länsstyrelsens beslut 535-14063-2015 gällande nedläggning av fiberkabel i Skagern i
Gullspångs kommun på fastigheterna Delebäckstorp 1:5 och Mälltorp 1:5 i Gullspångs kommun.docx
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§ 21

Delgivning - Länsstyrelsen nyanläggning av fiberkabel
mellan Torsvid och Fröåkra i Gullspångs och Mariestads
kommuner, dnr 525-9359-2015

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/241

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsen - Nyanläggning av fiberkabel mellan Torsvid och Fröråkra i Gullspångs och
Mariestads kommuner, dnr 525-9359-2015

Bilagor
- Beslut från Länsstyrelsen angående nyanläggning av fiberkabel mellan Torsvid och Fröåkra i
Gullspångs och Mariestads kommuner, Thasse Ekonomisk förening, 525-9359-2015.pdf
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§ 22

Delgivning- Gullspång Otterbäcken 2:3 - ansökan om
bygglov för ändrad användning av mark och anmälan om
miljöfarlig verksamhet

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/393

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 82 Gullspång Otterbäcken 2:3 - Ansökan om bygglov för ändrad
användning av mark.
b) Miljö- och byggnadsnämnden § 83 - Gullspång Otterbäcken 2:3 - Anmälan om miljöfarlig
verksamhet

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden § 83 Gullspång Otterbäcken 2:3 - Anmälan om miljöfarlig
verksamhet.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 82 Gullspång Otterbäcken 2:3 - Ansökan om bygglov för ändrad
användning av mark4.pdf
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§ 23

Delgivning - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål
nr 909-15

Kallelse
2015-08-19

KS 2014/559

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 909-15.

Bilagor
- Underrättelse från Förvaltningsrätten - Kurt Hermansson angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen, mål nr 909-15.pdf
- Yttrande till Förvaltningsrätten angående Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 90915.pdf
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§ 24

Delgivning - Synpunkter på utökad bergtäkt fastigheten
Hova 1:27

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/410

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Synpunkter på utökad bergtäkt fastigheten Hova 1:27

Bilagor
- Synpunkter till samråd 2, utökning av bergtäkt fastigheten Hova 1:27.pdf
- Synpunkter på utökad bergtäkt fastigheten Hova 1 27.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 25

Delgivning - Beslut om medfinansiering till miljö-,
trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät i
Västra Götaland år 2016

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/82

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät i
Västra Götaland år 2016.

Bilagor
- Beslut om statlig medfinansiering till miljö- , trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt
vägnät i Västra Götaland år 2016, TRV2015/3991.pdf
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§ 26

Delgivning - Uppföljning av mål för tekniska nämnden i
samband med prognos 2, 2015

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden, Tn § 134, uppföljning av mål för tekniska nämnden i samband med prognos 2,
2015.

Bilagor
- Tekniska nämnden 2015-06-09 § 134.pdf
- Uppföljning av mål för tekniska nämnden 2015.pdf
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§ 27

Delgivning - Tekniska nämnden uppföljning prognos 2
avseende driftbudget och investeringsbudget i Gullspångs
kommun

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 139 uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Gullspångs kommun.
b) Tekniska nämnden § 140 uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Gullspångs
kommun.

Bilagor
- TN 2015-06-09 § 139.pdf
- Uppföljning prognos 2, driftbudget Gullspång.pdf
- TN 2015-06-09 § 140.pdf
- Uppföljning prognos 2, investeringsbudget Gullspång.pdf
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§ 28

Delgivning - Avfallsnämnden uppföljning prognos 2 2015
för avfallsnämndens verksamheter i Gullspång

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallsnämnden, An § 32, uppföljning prognos 2 2015 för avfallsnämndens verksamheter i
Gullspång.

Bilagor
- AN 2015-06-09 § 32.pdf
- 07. Driftprognos 2, avfallsnämnden Gullspång.pdf
- 07. Investeringsprognos 2, avfallsnämnden Gullspång.pdf
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§ 29

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden budgetprognos 2,
uppföljning nämndsmål samt ekonomisk rapport för Miljöoch byggnadsnämnden inför junisammanträdet 2015

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 76, budgetprognos 2, uppföljning nämndsmål samt
ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden inför junisammanträdet 2015

Bilagor
- Budgetprognos 2, uppföljning nämndsmål samt ekonomisk rapport för Miljö- och
byggnadsnämnden inför junisammanträdet 2015, Mbn § 76.pdf
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§ 30

Delgivning - Avfallsnämnden uppföljning av
leveransåtagande Gullspång

Kallelse
2015-08-19

KS 2014/771

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallsnämnden, An § 30, uppföljning av leveransåtagande Gullspång.

Bilagor
- Uppföljning av leveransåtagande Gullspång, An § 30.pdf
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§ 31

Delgivning - Internkontrollplan och uppföljning av
internkontrollplan 2015 tekniska nämnden

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/408

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden, Tn § 109, internkontrollplan för tekniska nämnden 2015
b) Tekniska nämnden, Tn § 135, uppföljning av internkontrollplan 2015 tekniska nämnden.

Bilagor
- TN 2015-06-09 § 135.pdf
- Interna kontrollrapporter för TN 2015.pdf
- Internkontrollplan TN 2015 - prognos 2.pdf
- Internkontrollplan TN 2015.pdf
- Beslut från tekniska nämnden § 109- Internkontrollplan 2015.pdf
- Kopia av 05. Internkontrollplan TN 2015.pdf
- Riskanalys Internkontrollplan TN 2015.pdf
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§ 32

Delgivning - Mål 2016 för tekniska nämnden

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/358

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden, Tn § 110, mål 2016 för tekniska nämnden.

Bilagor
- Tekniska nämndens mål 2016_TNAU_mtganpassning efter nämnd.docx
- Beslut från tekniska nämnden § 110 - mål 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Revidering av regionalt
trafikförsörjningsprogram

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/432

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram

Bilagor
- 150623 inriktning av trafikförsörjningsprogram.pdf
- 150623 Missiv rev trafikförsörjningsprogram.pdf
- Följebrev från Skaraborgs kommunalförbund.htm
- WORKSHOP - Delregionala kollektivtrafikråden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning - Gullspångslaxen; Uppföljningsdokument 2014

Kallelse
2015-08-19

KS 2015/469

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Gullspångslaxen; Uppföljningsdokument 2014

Bilagor
- Uppföljningsdokument_150806.pdf
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