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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Information - Utmanande avstamp

Ärendenummer

KS 2013/412

Föredragande: Johanna Östlund
§5

Information- Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra
Skaraborg 2014-04-07

KS 2014/287

Föredragande: Johan Walfridson
§6

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014- Brottsofferjouren

KS 2014/289

Föredragande: Eva Thimfors, Johan Walfridson
§7

Sekretess
Föredragande: Eva Thimfors

§8

Sekretess

§9

Sekretess

§ 10

Sekretess

§ 11

Sekretess

§ 12

Sekretess

§ 13

Projektansökan till Länsstyrelsen angående samverkan kring
ensamkommande barn och dras anslutande familjer

KS 2014/309
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Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsens dnr 851-18206-2014
Föredragande: Eva Thimfors
§ 14

Ansökan om bidrag till Amnehärads Rödakorskrets för
verksamheten för asylsökande vid Mötesplatsen, Västergatan,
Gullspång

KS 2014/121

Föredragande: Eva Thimfors
§ 15

Plan för nyanlända i Gullspångs kommun

KS 2013/399

Föredragande: Eva Thimfors
§ 16

Adoptionscentrum Skaraborg- Ansökan om föreningsbidrag 2014

KS 2014/209

Föredragande: Eva Thimfors
§ 17

Ansökan om förstudie till digitala trygghetslarm

KS 2014/312

Föredragande: Eva Thimfors
§ 18

Kvalitetsbokslut för äldreomsorgsutskottets verksamheter

KS 2014/168

Föredragande: Eva Thimfors
§ 19

Utökning av trygghetsboenden inom Gullspångs kommun och
ombyggnad av tak

KS 2014/38

§ 20

Frukost till alla elever

KS 2011/244

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 21

Utvecklingsprojekt förskoleklass

KS 2014/315

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 22

Skaraborgs kommunalförbund-Samverkansavtal för
gymnasieutbildning i Skaraborg

KS 2013/494

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 23

Remiss: Dnr 32-2014:999 Ansökan från Plusgymnasiet AB om

KS 2014/106
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godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 24

Remiss: 32-2014-829 Ansökan från Fria Academien i Skövde AB
om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola

KS 2014/103

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 25

Motion-Upprättande av Ungdomsgård i Gullspångs kommun i
Hova och Gullspång

KS 2014/147

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 26

Motion gällande användandet av skolskjutsverksamheten till
enklare lokatrafik

KS 2012/414

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 27

Revidering av samarbetsavtal om gemensam
säkerhetssamordning

KS 2014/241

§ 28

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ungdomsverksamhet från
Jägarnas Riksförbund

KS 2014/87

§ 29

Verksamhet och organisation
Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildning

KS 2014/274

Föredragande: Christina Leander
§ 30

Vindkraftspark Oxhagen JBA Vind

KS 2013/397

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 31

E20 Hova samråd om vattenverksamhet -TRV 2014/18578 E20
Hova

KS 2008/282

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 32

Avtal avseende skogsförvaltning av Gullspångs kommuns skog

KS 2012/339

Föredragande: Anna Bjerndell
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KS 2014/308

Föredragande: Anna Bjerndell, Lars Johansson
§ 34

Värmepanna Gullspång

KS 2014/6

Föredragande: Lars Johansson
§ 35

Remiss-Ansökan om sjötrafikföreskrifter angående förbud mot
ankring i Vänern, Gullspångs kommun

KS 2014/286

§ 36

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse för 2013

KS 2013/487

§ 37

Motion-Hundrastgård i Hova samhälle

KS 2014/146

§ 38

Information-Gemensam teknisk plattform för växel och telefoni
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2014/201

§ 39

Fortsatt utredning av ett eventuellt bildande av ett
kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet

KS 2014/338

§ 40

Mokärret/Lilla Årås vattenförening ansökan om avgiftsbefrielse
från nyttoavgift

KS 2014/356

§ 41

Redovisning av ordförandebeslut- Överklagan av beslut att inte
medge prövningstillstånd i mål nr M 1116-14 gällande dom
2014-01-16 i mål M 2150-3, Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen

KS 2006/313

§ 42

Skatepark

KS 2014/377

§ 43

Budgetuppföljning januari-maj 2014

KS 2014/100

Föredragande: IngaLill Johansson
§ 44

Delegationsbeslut 2014

KS 2014/2
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§ 45

Delgivningar

KS 2014/1

§ 46

Delgivning: Redovisning av bidrag till studieförbund 2013

KS 2014/301

§ 47

Delgivning: Internkontroll för Avfallsnämnden

KS 2014/321

§ 48

Delgivning- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg

KS 2014/48

§ 49

Delgivning - Uppföljning av protokoll från föregående
sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden, mbn § 57

KS 2014/271

§ 50

Delgivning - Verksamhetsuppföljning, Mbn § 68

KS 2014/92

§ 51

Delgivning -Ekonomisk uppföljning, Mbn § 67

KS 2014/100

§ 52

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden § 63 bygglov för
nybyggnad av tre vindkraftverk på fastigheten Prästkila 1:1

KS 2014/214

§ 53

Delgivning: Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Hova
28:1 på fastigheten Värpe 1:19 i Gullspångs kommun

KS 2014/362

§ 54

Delgivning - Utdelning Vänerhamn AB

KS 2013/584
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) väljs att justera protokollet.
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Ärende
KS § 196

Protokoll
2014-06-11

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Jan Hassel (S) anmäler jäv under ärendet Mokärret/Lilla Årås vattenförening ansökan
om avgiftsbefrielse från nyttoavgift. KS 2014/356.
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Ärende
KS § 197
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning.
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KS § 198

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Information - Utmanande avstamp

KS 2013/412

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Projektledare Johanna Östlund informerar om projektet Utmanande avstamp.
Projektet går ut på att skapa en helhetslösning för hem/förskola och skola/fritid.

Kopia till
Akt
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KS § 199
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Ärende

Ärendenummer

Information- Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra
Skaraborg 2014-04-07

KS 2014/287

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Behandling i kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Johan Valfridson informerar.
Bakgrund
Gullspångs kommun är medlem i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, KÖS. Rådet
består av representanter från kommunerna (genom säkerhetssamordnare, informatörer,
POSOM), räddningstjänsten, försvarsmakten, polismyndigheten, sjukvården samt div.
frivillig organisationer. Rådet sammanträder två gånger per år, sammankallande är
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Bifogade anteckningar är från vårmötet 2014-0407.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse gällande Krishanteringsrådet 2014-04-23, skriven av Johan
Wahlfridsson och Elin Asp.docx
- Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet 2014-04-07.pdf

Kopia till
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KS § 200

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014- Brottsofferjouren

KS 2014/289

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Brottsofferjourens ansökan om bidrag.
Motiveringen till avslaget är att avgående styrelse inom Brottsofferjouren inte fick
ansvarsfrihet vid årsmötet och att föreningen nu reder ut sina mellanhavanden.
Föreningen får återkomma med en ny ansökan när justerat protokoll från nytt årsmöte
har inkommit.
Behandling i kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Johan Walfridson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS-utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Bakgrund
Enligt Socialtjänstlagens 5:e kapitel 11 § hör det till socialnämnden att verka för den
som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Brottsofferjouren i Östra
Skaraborg ansöker föreningsbidrag för 2013 motsvarande 3 kronor per
kommuninvånare. Brottsofferjouren är en förening som delvis täcker det ansvar som
egentligen är kommunens. Det ideella uppdraget är att stödja och hjälpa
brottsdrabbade.
Bilagor
- Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag från Gullspångs kommun.pdf
- Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren.pdf
- Resultatrapport och balansrapport för Brottsofferjouren.pdf
- Budget för Brottsofferjouren.pdf
- Tjänsteskrivelse angående verksamhetsstöd för Brottsofferjouren, 2014-04-30,
skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Brottsofferjouren
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KS § 201
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Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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Ärende
KS § 202
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Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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Ärende
KS § 203

Protokoll
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Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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Ärende
KS § 204

Protokoll
2014-06-11

Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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Ärende
KS § 205

Protokoll
2014-06-11

Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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Ärende
KS § 206

Protokoll
2014-06-11

Ärendenummer

Sekretess

Kopia till
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KS § 207
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Ärende

Ärendenummer

Projektansökan till Länsstyrelsen angående samverkan kring
ensamkommande barn och dras anslutande familjer
Länsstyrelsens dnr 851-18206-2014

KS 2014/309

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom projektansökan till Länsstyrelsen om
utvecklingsmedel för 2014-15 för att vidareutveckla familjeåterförening mellan
ensamkommande barn och dennes biologiska familj. Ansökan avser 750 tkr för
resterande av 2014 och hela 2015.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS-utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Gullspångs kommun har gått med en ansökan hos Länsstyrelsen om utvecklingsmedel
för 2014-15 för att vidareutveckla familjeåterförening mellan ensamkommande barn
och dennes biologiska familj. Syfte, målgrupp och metod för utvecklingsarbetet är
nedanstående.
Syftet med insatsen är att avlasta barnet/ungdomen den börda de idag får bära. Det vill
vi göra genom att anställa en resursperson som kan arbeta mer aktivt med familjerna
som kommer. På så sätt stödja föräldrarna i att vara föräldrar till alla sina barn även i
det nya landet. Att inte fråntas sin förmåga som vuxen person är enligt vår bedömning
en viktig del för etableringen och det psykiska måendet. Stödja de tidigare
ensamkommande barnen i att fortsätta vara barn och utvecklas i sin egen takt utan att
tvingas till att bli vuxna med ansvar för en hel familj. Barnen får då möjlighet till den
positiva återförening som de längtat efter, att få vara barn till sina föräldrar igen och
jämnställas med sina syskon. Barnen får också möjlighet att fortsätta sin skolgång utan
avbrott vilket är en viktig del för barnens psykiska mående och deras syn på sig själva.
Utöver det kommer enhetschefen för boendena för ensamkommande barn (hon är
familjeterapeut) att ha stödsamtal till de berörda barnen/ungdomarna för att stärka dom
i sin roll som barn i sin nygamla familj.
Resurspersonen och enhetschefen ska ha ett nära samarbete för att kunna bygga broar
mellan familjen och barnet/ungdomen.
På lång sikt vill vi skapa en metodik som håller över tid där vi tidigt vet vilka insatser
som måste sättas in för såväl barn som övriga familjen.
Målgruppen för projektet är nyanlända familjer till ensamkommande barn Målet med
insatsen är att låta barnet/ungdomen få fortsätta sin utveckling, gå i skola och skapa
goda och friska relationer med sin förälder/föräldrar.
(Vi har ungdomar som satsat på att komma in på naturprogrammet men när föräldrarna
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anlände är det inte längre möjligt att gå till skolan).
100 % av barnen ska fullfölja sina studier oavsett vilken nivå de befinner sig på.
Föräldrarnas etablering i samhället ska underlättas och det ska ske genom vår försorg
och inte genom barnet/ungdomen.
Både barn och föräldrar skall få möjlighet till ett värdigt liv som stärker det psykiska
måendet.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-13, angående projektansökan, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Projektansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för 2014-15 för att
vidareutveckla familjeåterförening mellan ensamkommande barn och dess biologiska
familj .pdf
- Information från Länsstyrelsen om ersättning för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan enligt 37 § förordningen om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.pdf

Kopia till
Eva Thimfors
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KS § 208

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag till Amnehärads Rödakorskrets för
verksamheten för asylsökande vid Mötesplatsen, Västergatan,
Gullspång

KS 2014/121

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Röda Korset i Amnehärads ansökan om
verksamhetsbidrag för 2014. Beloppet är 8 000 kronor. Tas ur kontot föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bjuda in Migrationsverket
till en träff för diskussion och dialog kring integration.
Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar enligt IFO/LSS utskottets förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut, förutom att
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att bjuda in Migrationsverket till en träff
för diskussion och dialog kring integration.
Bakgrund
Röda Korset i Amnehärad ansöker om bidrag till verksamheten för asylsökande vid
mötesplatsen Västergatan i Gullspång. Mötesplatsen är öppen varje onsdag mellan kl
15.00 – 17.00 med uppehåll över sommaren (juni – augusti) samt över jul- och
nyårshelgen. Antalet besökande rör sig om cirka 30 personer varje vecka där det bjuds
på fika och aktiviteter samt tillfälle till umgänge. Dessutom finns möjlighet att få
kläder och skor. Bidraget kommer framför allt att användas till varor för fikastunderna.
Förvaltningen ser verksamheten som ett bra initiativ och förordar därför att ett stöd
lämnas till Röda Korset. Om inte frågan förts vidare även till Migrationsverket
uppmanas Röda Korset att även söka bidrag där eftersom det är Migrationsverket som
placerar denna målgrupp i kommunen.
Bilagor
- Ansökan om bidrag till Amnehärads Rödakorskrets för verksamheten för asylsökande
vid Mötesplatsen, Västergatan, Gullspång.pdf
- Tjänsteutlåtande angående ansökan från Röda Korset, 2014-03-10, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Amnehärads Rödakorskrets
Ekonomikontoret
Eva Thimfors
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KS § 209

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Plan för nyanlända i Gullspångs kommun

KS 2013/399

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse mellan IFO och Barn och
Utbildning om köp av tjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse mellan IFO och AME.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse mellan IFO och
Lärcentrum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta plan för nyanlända.
Planen ska samfasas med kommunfullmäktiges beställning och kommunstyrelsens
leveransåtagande. Planen ska revideras i samband med budgetarbetet 2016.
Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) med instämmande av Björn Thodenius (M) yrkar att planen
ska samfasas med kommunfullmäktiges beställning och kommunstyrelsens
leveransåtagande. Planen ska revideras i samband med budgetarbetet 2016.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag och Per-Arne
Brandbergs (S) m.fl. yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Förutom att
kommunstyrelsen beslutar att planen ska samfasas med kommunfullmäktiges
beställning och kommunstyrelsens leveransåtagande.
Bakgrund
Gullspångs kommun har sedan många år en överenskommelse med Migrationsverket
och Länsstyrelsen som gäller tillsvidare. Gullspång åtar sig att årligen ta emot 40
nyanlända. I antalet ingår ensamkommande barn och deras anhöriga. Övriga anvisas
plats genomarbetsförmedlingens försorg. Utöver de 40 nyanlända som kommunen tar
emot enligt avtal tar förskola och skola även emot barn som anvisas via
Migrationsverket i Skövde.
Kommunens introduktionsplan upprättas av samverkande utskott i kommunen;
IFO/LSS-, barn- och utbildnings- samt allmänna utskotten och tas fram för tre år i taget
varefter den revideras.
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Introduktionsplanens syfte är att;
- Fastställa kommunens policy i frågor som rör mottagandet av nyanlända som mottas i
Gullspång kommun enligt överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen.
- Informera om kommunens arbete med introduktion av nyanlända.
Gullspång kommuns uppgift som mottagande kommun för nyanlända är att erbjuda
bostad, svenskundervisning, samhällsorientering, barnomsorg och skola, hem för vård
och boende för ensamkommande barn samt på olika sättunderlätta mottagna personers
introduktion i det svenska samhället.
Bilagor
- Plan för nyanlända 2014-16.pdf
- Överenskommelse IFO och AME 2014.docx
- Överenskommelse mellan IFO och Lärcentrum.docx
- Överenskommelse mellan BUN och IFO 2014.docx
- Tjänsteskrivelse angående plan för nyanlända, 2014-04-08, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Eva Thimfors
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Kommunstyrelsen

KS § 210

Ärende

Ärendenummer

Adoptionscentrum Skaraborg- Ansökan om föreningsbidrag 2014

KS 2014/209

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Adoptionscentrum Skaraborgs ansökan om
verksamhetsbidrag för 2014. Beloppet är 1 000 kronor. Pengarna tas ur kontot ur
föreningsbidrag.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Adoptionscentrum ansöker om bidrag på 1 000 kronor för verksamhetsåret 2014.
Lagen som trädde i kraft 2005-01-01 innebär att det är obligatoriskt med utbildning för
blivande adoptivföräldrar. Som liten kommun ser verksamheten det som svårt att
upprätthålla såväl kompetens som kvalité i föräldrautbildningen då adoptivföräldrar i
Gullspångs kommun är relativt få. Genom Adoptionscentrum Skaraborg kvalitetssäkras
föräldrautbildningen och den anordnas utifrån utredarnas behov. Förvaltningen ser
därför att detta alternativ är betydligt billigare och kvalitetsmässigt bättre än att bedriva
verksamheten i egen regi.
Bilagor
- Adoptionscentrum Skaraborg - Ansökan om föreningsbidrag 2014.pdf
- Tjänsteskrivelse angående Adoptionscentrum Skaraborgs ansökan om
verksamhetsbidrag, 2014-04-07, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Adoptionscentrum Skaraborg
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om förstudie till digitala trygghetslarm

KS 2014/312

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökan för en förstudie om digitala
trygghetslarm. Det ska göras en undersökning vad det innebär för kunden och vilka
förväntningar som finns samt utifrån det, planlägga hur vi som kommun ska agera för
att bidra till bästa möjliga kommunikation på ett säkert och snabbt sätt samt att
kartlägga befintlig täckning av IP telefoni, för alla kunder.
Ärendet ska redovisas på kommunstyrelsens möte i november.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Förutom att kommunstyrelsen beslutar att en redovisning ska lämnas på
kommunstyrelsens möte i november.
Bakgrund
Inom en snar framtid kommer sociala verksamheter inom kommunerna tvingas
utveckla e-tjänsterna för att kunna öka välfärdsutmaningar så som utökad tillgänglighet
och brukarmedverkan. Det första steget är att ställa om trygghetslarmen från det
analoga till trådlös kommunikation. Att tillhandahålla trygghetslarm med digital
förankring innebär högre tillförlitlighet då det automatiskt går att övervaka att de
fungerar. SKL och socialdepartementet har i överenskommelse tagit fram
bestämmelser om att kommuner
Bilagor
- Ansökan av statliga medel för implementering av digitala trygghetslarm.docx
- Tjänsteskrivelse angående ansökan av statliga medel för implementering av digitala
trygghetslarm, 2014-05-07, skriven av Karin Ahrle.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Karin Ahrle
Eva Thimfors
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Kommunstyrelsen

KS § 212

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Kvalitetsbokslut för äldreomsorgsutskottets verksamheter

KS 2014/168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Kvalitetsberättelse för social
verksamhet.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Enligt socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9, 7 kap. 1 § ska arbetet med att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet, dokumenteras.
Detta kan årligen ske i en kvalitetsberättelse där det bör framgå hur verksamheten har
bedrivit kvalitetsarbete och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa kvalitén samt
dess resultat under föregående kalenderår. I kvalitetsberättelsen redovisas hur
kvalitetsarbetet har bedrivits och genomförts under 2013. Vidare presenteras ett urval
av svar på frågor under rubriken KKiK och
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” samt att urval av svar på leveransåtaganden
för 2013.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande gällande Kvalitetsberättelse för social verksamhet, 2014-03-28,
skriven av Karin Ahrle.docx
- Kvalitetsberättelse 2013 med justeringar efter äldreomsorgs-utskottet 2014-04-17.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Karin Ahrle
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Utökning av trygghetsboenden inom Gullspångs kommun och
ombyggnad av tak

KS 2014/38

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in Riksbyggen till kommunfullmäktige i syfte att
få en redovisning av ombyggnationen av trygghetslägenheter samt behovet av
ombyggnad av taket.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges
möte ta fram en aktuell kölista på hur många som är intresserade av bo i de planerade
nyproducerade lägenheterna.
Kommunstyrelsen beslutar att ge äldreomsorgsutskottet i uppdrag att utreda en
sänkning av nuvarande ålder för att kunna söka ett trygghetsboende.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom att Riksbyggens Kooperativa
Hyresrättsförening Gullspång-Hova Äldrebostäder bygger om nuvarande förråds-,
tränings, omklädnads- och städlokaler till fem trygghetslägenheter på Amnegården .
Kommunfullmäktige beslutar att tillhandahålla borgen för iordningställande av
lägenheterna samt ombyggnad av tak på Amnegården med max 15,5 mnkr, varav
byggnation av trygghetsboende för 7,6 mnkr och renovering av tak för 7,9 mnkr.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchefen fick i uppdrag av allmänna utskotet 2014-05-14 § 111 att göra ett
sammanfattande förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunchefens sammanfattande förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, med tillägget att
Riksbyggen ska bjudas in till kommunfullmäktiges möte och att förvaltningen tar fram
en aktuell kölista på hur många som är intresserade av att bo i de planerade
nyproducerade lägenheterna.
Äldreomsorgsutskottet får i uppdrag att utreda en sänkning av nuvarande ålder för att
kunna söka ett trygghetsboende.
Bakgrund
Äldreomsorgsutskottet behandlade ärendet om trygghetboende i Gullspångs kommun
2014-01-23. Som grund för beslutet hade man ett tjänsteutlåtande från socialchef Eva
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Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-06-11

Thimfors där hon konstaterar att en satsning behöver göras på boenden för äldre.
Bostadsmarknaden behöver fler lämpliga lägenheter för äldre, anpassade och flexibla
lägenheter i kollektiva boendeformer med tillgång till service i olika former. Kön till
trygghetsbostäder är förhållandevis lång. I januari stod 19 personer i kö till
trygghetslägenheter i Gullspång och 3 personer till Hova. I skrivelsen pekades på att
det är möjligt att bygga om befintliga lokaler i sutterängplan på Amnegården till
trygghetsboende enligt ett förslag som presenterats för RKHF Gullspång-Hova.
Äldreomsorgsutskottet föreslog kommunstyrelsen att anta förslaget att bygga om
nuvarande förråds-, tränings, omklädnads- och städlokaler till trygghetslägenheter.
Styrelsen för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Gullspång-Hova
Äldrebostäder har därefter behandlat ärendet och beslutade 2014-05-05 att genomföra
entreprenad avseende ombyggnad av tak och ombyggnad av lokaler till fem
trygghetslägenheter på Amnegården till en kostnad av 15,5 mnkr.
Beslutet fattades med tre förbehåll:
- Att extrastämman lämnar sitt godkännande
- Att kommunal borgen erhålls
- Att stiftarna, Gullspång kommun och Riksbyggens ekonomiska förening lämnar sitt
godkännande
Styrelsen beslutade vidare att söka statliga bidrag och att entreprenaderna genomförs
med Riksbyggen avtal.
Allmänna utskottetbehandlade ärendet 2104-05-14 och lämnade förvaltningen i
uppdrag att granska ombyggnadsförslaget kostnadsmässigt, att sammanfatta ett förslag
till beslut samt att redovisa hur många av de som står i kö till trygghetsboende kan
tänka sig att bo i de nyproducerade lägenheterna.
Utvecklingssamordnare Lars Johansson har analyserat kostnaderna och kommit fram
till följande:
Byggnation av trygghetsboende för 7,6 miljoner:
Ombyggnad av ca 385 m2 till nya 5 lägenheter med kök, bad mm. Dessutom bygger
man om ca 100 m2 för de funktioner man flyttar. Kostnaden blir ca 16 000:-/ m2 vilket
inte är en orealistisk summa med tanke på det omfattande arbete som krävs, bilning,
installationer mm.
Renovering av taket för 7.9 miljoner:
Det är närmare 6800 m2 man begärt pris på. Tidigare lämnades ett pris på ca 900:-/ m2.
Det gällde då ytor som är lätta att byta. De aktuella ytorna är dyrare då de är belägna på
innergårdar vilket kräver stora kranar. De kräver också mer kostsamma lösningar
gällande transporter både av rivet material och inkörning av nytt material. Innan
kontrakt tecknas med entreprenören bör man vara överens om metod och priset
fastställas till en relevant nivå.
De fem lägenheterna kommer att ha varierande storlek. Den minsta är 65 m2 och den
största är 82 m2. Befintliga trygghetslägenheter ligger alla på 55 m2 och hyran är ca 5
500 kr/månad.
Hyran för de nyproducerade skulle idag ligga på ca 5 500 kr- 6 500 kr/månad. Slutligen
bör poängteras vikten av ett tillräckligt antal hyresgäster tecknat sig för en lägenhet
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innan projektet startas.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande gällande nybyggnation av trygghetsboende, 2014-01-24, skriven av
Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Riksbyggen, kort information om 5 st nya trygghetslägenheter samt tak del 2.pdf
- Årsredovisning Riksbyggen 2013.pdf
- Protokoll fört vid årsstämma med Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
Gullspång-Hova Äldrebostäder.pdf
- DOC140514.pdf
- Protokoll (nr 3-2014) fört vid konstituerande styrelsemöte med Riksbyggens
Kooperativa Hyresrättsförening Gullspång-Hova Äldrebostäder, 2014-05-05.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokoll extra föreningsstämma med Riksbyggens Kooperativa Hyresrättssförening
Gullspång-Hova Äldrebostäder 2014-05-19.pdf
- Utökning av trygghetsboende i Gullspångs kommun.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
Eva Thimfors
Elisabeth Olsson

30/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 214
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Ärende

Ärendenummer

Frukost till alla elever

KS 2011/244

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda gratis frukost i skolan. Kommunstyrelsen
beslutar att skolan ska betona vikten av att äta frukost samt att se till att information om
möjligheten för elever att köpa frukost kommer fram till samtliga elever och
vårdnadshavare.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Barn och utbildningsutskottet gav verksamheten i uppdrag 2011-11-09 att se över
möjligheten att erbjuda alla elever i Gullspångs kommun frukost i skolan. Kostchef
Tomas Karlsson har skrivit en tjänsteskrivelse där han uppskattat kostnaden för att
erbjuda alla elever i Gullspångs kommun frukost i skolan. Förutsatt att alla elever äter
frukost så blir kostnaden ca 1Mkr/år.
Man bör beakta att alla elever inte kommer att ha möjlighet att äta frukost i skolan
beroende på att många åker skolbuss. Skolchef och övriga ansvariga för verksamheten
ser ingen möjlighet att detta ekonomiskt ska kunna rymmas inom ram.
Bilagor
- DOC110830.pdf
- DOC111018.pdf
- UTLÅTANDAbarnoutbildnings.docx
- DOC111121.pdf
- DOC120309.pdf
- DOC120402.pdf
- DOC120412.pdf
- DOC120528.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-03-26, angående kostnad för frukost grundskolan Gullspång
kommun, skriven av Tomas Karlsson.docx
- Tjänsteskrivelse angående frukost till alla elever på skolan, 2014-04-30, skriven av
Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till

31/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-06-11

Yvonne Kjell
Rektorerna
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Ärende

Ärendenummer

Utvecklingsprojekt förskoleklass

KS 2014/315

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rektor för F-6 skolorna i Gullspångs kommun får i
uppdrag att utveckla arbetet med förskoleklasserna i Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsen ger inga extra anslag till detta uppdrag.
Behandling i kommunstyrelsen
Rektor Lisbet Ericsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Enligt ett förslag från Lisbet Ericsson, rektor för F-6 skolorna i Gullspångs kommun
bör organisation och arbetssätt för förskoleklasserna ses över. Grupperna är stora och
eleverna går bara i förskoleklass 4 dagar/vecka. Tiden i förskoleklass är viktig då den
lägger grunden för elevens framtida skolgång.
Bilagor
- Bilaga till Tjänsteskrivelse angående Förskoleklass -Framtida organisation och
arbetssätt, 2014-05-09, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Tjänsteskrivelse angående förskoleklass -framtida organisation och arbetssätt
REVIDERAD 2014-05-09.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Yvonne Kjell
Lisbet Ericsson
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Ärende

Ärendenummer

Skaraborgs kommunalförbund-Samverkansavtal för
gymnasieutbildning i Skaraborg

KS 2013/494

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Måldokument Utbildning Skaraborg och
Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna
samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till måldokumentet.
Måldokumentet Utbildning Skaraborg innefattar i sin intention alla
utbildningsväsendets skolformer såsom förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola med kommunal
huvudman. Områden som särskilt lyfts fram är samarbete inom forsknings- och
utvecklingsfrågor, studie- och yrkesvägledning samt överlämning mellan samt
överlämning mellan olika skolformer. Det är av vikt att samverkan med universitet och
högskolor ökas för att genom hela utbildningssystemet skapa en grund till högre
utbildning.
Kommunerna ska enligt avtalet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns
framtagna mål att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska
målen även vara styrande för respektive kommuns arbete.
Bakgrunden till avtalet är den gymnasieutredning som togs fram under 2012 och som
efter beslut i Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse ligger till grund för
måldokumentet. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade den 27
september 2013 att förslaget
till Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg, skulle gå ut på remiss till kommunerna för
yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-09 (§ 16) att ställa sig positiv till
dokumentet.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag §25 Utbildning Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse angående Måldokument Utbildning Skaraborg, 2014-03-28, skriven
av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
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- Missiv till medlemskommunerna angående Måldokumentet Utbildning Skaraborg.pdf
- Måldokument.pdf
- Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
Skaraborgs kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Remiss: Dnr 32-2014:999 Ansökan från Plusgymnasiet AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

KS 2014/106

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om en utökning av verksamheten vid
Plusgymnasiet i Skövde i enlighet med Skövde kommuns beslut. Kommunstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottet förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Plusgymnasiet ansöker till Skolinspektionen om att inför läsåret 2015/2016 få utöka
verksamheten med Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning Medier, information
och kommunikation, 24 platser per år. Sedan tidigare har Plusgymnasiet inriktningarna
Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap med sammanlagt 64 platser. Plusgymnasiet
i Skövde ansöker även om att få starta Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi, med
24 platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att Plusgymnasiet i Skövde hösten
år 2018 utökat platsantalet med 144 och det totala antalet sökbara platser skulle uppgå
till 336. Skövde kommun avstyrker ansökan med hänvisning till risken för
överetablering.
Bilagor
- Bilaga 4 Gymnasieprogram Skövde kommun.pdf
- Fria Academien - IT-gymnasiet - Yttrande UN 2013.pdf
- Bilaga 3 Plusgymnasiet.pdf
- Skövdes UNAU beslut §15 Remissyttrande - Ansökan från Plusgymnasiet om utökad
verksamhet .pdf
- Skövdes yttrande UN om Plusgymnasiet.pdf
- Tjänsteskrivelse med bilaga angående remissyttrande över ansökan från
Plusgymnasiet AB, 2013-03-27, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Bilaga 1 plusgymnasiet.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Meddelande.htm
- Ansökan 2014999.docx
- Bilaga 2 Befolkningsprognos 2014-2019.pdf

Kopia till
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Skolinspektionen
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Remiss: 32-2014-829 Ansökan från Fria Academien i Skövde AB
om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

KS 2014/103

Beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om en utökning av verksamheten vid ITGymnasiet i Skövde i enlighet med Skövde kommuns beslut. Kommunstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Fria Academien i Skövde (IT-Gymnasiet) ansöker om att inför läsåret 2015/2016 få
utöka verksamheten med Estetiska programmet, inriktning Estetik och media, med 16
platser per år. Fullt utbyggd verksamhet innebär att IT-Gymnasiet i Skövde år 2018
utökat platsantalet med 48 och det totala antalet sökbara platser skulle uppgå till 170.
Skövde kommun avstyrker ansökan med hänvisning till risken för överetablering.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Ansökan 2014829.docx
- Bilaga 1 - Fullmakt för ombud.pdf
- Bilaga 2 - Teknisk beskrivning ITG 2014.pdf
- Bilaga 3 - Intresseundersökning ITG Skövde 13-14NY.docx
- Bilaga 4 - Utfall intresseundersökning ITG Skövde.xlsx
- Bilaga 5 - Registreringsbevis Fria Academien i Skövde AB-131014.pdf
- Bilaga 6 - registreringsbevis AcadeMedia Support AB-131014.pdf
- Bilaga 7 - Fria Academien i Skövde-Bolagsordning Justerad-100622-100819.docx
- Bilaga 8 - AM Support-Bolagsordning-100915.docx
- Bilaga 9 - Årsredovisning Fria Academien i Skövde AB-130630.pdf
- Bilaga 2 Befolkningsprognos 2014-2019.pdf
- Bilaga 3 Fria Academien.pdf
- Bilaga 4 Gymnasieprogram Skövde kommun.pdf
- Skövdes UNAU beslut §16 Remissyttrande - Ansökan från Fria Academien om
utökad verksamhet.pdf
- Fria Academien - IT-gymnasiet - Yttrande UN i Skövde.pdf
- Bilaga 1 yttrande.docx
- Tjänsteskrivelse angående remissyttrande över ansökan från Fria Academien i Skövde
AB, 2014-03-27, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Skolinspektionen
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KS § 219

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Motion-Upprättande av Ungdomsgård i Gullspångs kommun i
Hova och Gullspång

KS 2014/147

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens
möte 2014-08-07:
- Bjuda in ansvariga för ”Smältverket” och att de redogör för deras verksamhet.
- Bjuda in några ungdomar från de olika kommundelarna så de ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till ungdomsverksamhet.
- Övriga kulturaktiviteter som finns i kommunen ska redovisas.
- Vid något tillfälle ordna ett studiebesök vid ”Smältverket”.

Behandling i kommunstyrelsen
Bengt O Hansson (RV) yrkar att ansvariga för ”Smältverket” inbjuds till
kommunstyrelsen för att redogöra för ”Smältverkets” verksamhet. Övriga
kulturaktiviteter som finns i kommunen ska redovisas.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Bengt O Hanssons (RV) yrkande för beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att inte upprätta ytterligare en fritidsgård i Gullspångs kommun.
Bakgrund
En motion angående upprättande av ungdomsgård i Gullspång och Hova har inkommit
från Rätt väg och Sverigedemokraterna. De anser att alla ungdomar i kommunen har
rätt till en mötesplats där de kan umgås utan att det kostar pengar. Det finns redan en
ungdomsgård i kommunen. Den kallas ”Smältverket” och ligger i Gullspång.
Ungdomsgården är öppen två kvällar i veckan och dessa kvällar är oftast välbesökta.
Bilagor
- Motion-Upprättande av Ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och
Gullspång.pdf
- Tjänsteutlåtande, 2014-03-07, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Motion gällande användandet av skolskjutsverksamheten till
enklare lokatrafik

KS 2012/414

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande användande av
skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik.
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att i samband med upphandling av
skolskjuts se om det är möjligt att använda skolskjutsverksamheten till enklare
lokaltrafik framförallt för kommunens äldre medborgare.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets och barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med
kommunstyrelsens beslut. Förutom att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag
att i samband med upphandling av skolskjuts se om det är möjligt att använda
skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik framförallt för kommunens äldre
medborgare.
Bakgrund
En motion inkom till Gullspångs kommunfullmäktige 12-11-27. Denna gav
verksamheten i uppdrag att utreda möjligheten att kunna använda
skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik framförallt för kommunens äldre
medborgare. Efter samtal med de lokala bussföretagen som sköter
skolskjutsverksamheten framkom följande svårigheter:
1. Det är skolan och skolans tider som helt styr när barnen skall åka och därmed finns
det egentligen ingen fastlagd tidtabell.
2. Antalet lediga platser varierar dag från dag och tur från tur. Därmed kan vi inte
garantera några sittplatser.
3. Skoltrafik är definitionsmässigt mycket föränderlig. Barn börjar och slutar skolan,
barn flyttar in och flyttar ut etc.
4. Det finns ingen biljettmaskin i bussen och därmed kan vi inte ta något betalt för
resan. För att kunna ta betalt för resan krävs en av skatteverket godkänd utrustning för
betalning och kvittenser.
Den typ av trafik som önskas i motionen, är linjelagd trafik och skall därmed gå genom
Västtrafik. Tyvärr är därmed vårt svar tråkigt nog att det inte fungerar i praktiken i
skoltrafiken.
Synpunkter har inhämtats från de båda företag som sköter den lokala skolskjutstrafiken
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i Gullspångs kommun. Gullspångs Buss och Buss i Väst AB.
Resemöjligheter för pensionärer med Västtrafik
Västtrafik erbjuder sedan ett antal år kommunerna möjligheten att via tillköp erbjuda
fria resor för seniorer. Det finns två alternativ, en för målgruppen 65 år och äldre samt
en för målgruppen 75 år och äldre. 9 kommuner i förutvarande Skaraborgs län har valt
att köpa fria resor för gruppen 75+. Gullspångs kommun begärde under 2010 en
kostnadskalkyl från Västtrafik i samband med arbetet med Trafikförsörjningsplanen för
2012. Västtrafik har under de senaste åren inte anslutit några nya kommuner till
systemet, beroende dels på att Västtrafik sett över regelverket och dels för att
bokningssystemet inte haft kapacitet att hantera nytillkommande kommuner. Från 2014
har Västtrafik åter börjat ansluta nya kunder till fria resor för pensionärer.
Bilagor
- DOC121207.pdf
- Tjänsteutlåtande ang Motion om skolbussar - lokaltrafik, skriven av Yvonns
Kjell.docx
- DOC130903.pdf
- Tjänsteutlåtande - Motion från Centerpartiet att undersöka möjligheten att använda
skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik, skriven av Bo-Evert Jonsson 2014-0207.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Gunvor Jansson

43/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 221

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Revidering av samarbetsavtal om gemensam
säkerhetssamordning

KS 2014/241

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderat samarbetsavtal om gemensam
säkerhetssamordning i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
År 2005 avtalade Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner om att ha gemensam
säkerhetssamordning, nu sker en revidering av tidigare avtal. Den stora förändringen i
avtalet är att man nu samlar säkerhetssamordnarnas hela budget i Gullspångs kommun.
De ska administrera, förvalta, budgetera, bokföra och redovisa vad statsbidraget
använts till. I samband med att Länsstyrelsen kontrollerade kommunernas
säkerhetsarbete har påtalats att man använder statsbidraget, avsett för kommunernas
krisberedskap, till sysslor som inte är förenliga med överenskommelsen mellan staten
och Sveriges kommuner. Men utgångspunkt från det har kommunchefsgruppen beslutat
att skjuta till pengar motsvarande 25 % av personalkostnaderna. Underlag för beslut
Bilagor
- Nytt samarbetsavtal om säkerhetssamordnare mellan Mariestad, Törebod och
Gullspångs kommuner.docx
- Budget 2014 säkerhetssamordnare Mariestad, Töreboda och Gullspång.docx
- Tjänsteskrivelse revidering av samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning
skriven av Johan Walfridson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Budget 2014 avseende revidering av samarbetsavtal om gemensam
säkerhetssamordning.pdf
- Töreboda Kommunstyrelse § 172/2014 revidering av samarbetsavtal om gemensam
säkerhetssamordning.pdf
- Mariestads kommunstyrelsens arbetsutskott § 287 angående revidering av
samarbetsavtal om gemensam säkerhetssamordning.pdf

Kopia till
Säkerhetssamordnarna
Mariestads kommun
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Töreboda kommun
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ungdomsverksamhet från
Jägarnas Riksförbund

KS 2014/87

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 500 kr till Jägarnas Riksförbund avdelning 1605,
anslaget tas ur kontot föreningsbidrag.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottet förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Jägarnas Riksförbund, avdelning 1605 Töreboda, ansöker i skrivelse ställd till
Mariestads, Gullspångs och Töreboda kommuner om bidrag till sin
ungdomsverksamhet. Föreningen har under några år bedrivit kurser i jägarexamen i
Töreboda och Mariestad. Under hösten 2013 har verksamheten utökats till att omfatta
även Gullspångs kommun där föreningen nu iordningställer en skjutbana, som under
våren 2014 kommer att ha en standard tillräcklig för jägarexamen. I Gullspångs
kommuns övergripande regelverk för föreningsbidrag framgår bl.a. att
bidragsberättigade föreningar ska ha sitt säte i Gullspångs kommun. När det gäller
verksamhets- och anläggningsbidrag till ungdomsföreningar, ska föreningarna vara
anslutna till Riksindrottsförbundet via sitt specialförbund. Jägarnas Riksförbund
uppfyller inte dessa krav.
Bilagor
- Ansökan om föreningsbidrag från Jägarnas Riksförbund.pdf
- Tjt ansökan om ekonomiskt bidrag till ungdomsverksamhet från Jägarnas
Riksförbund.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Jägarnas Riksförbund
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhet och organisation
Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildning

KS 2014/274

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheten inom särskild utbildning för vuxna
och gymnasial vuxenutbildning avvecklas och i fortsättningsvis kan tjänsterna köpas av
annan huvudman (avser punkt 3 i förvaltningens förslag).
2. Kommunfullmäktige beslutar att ytterligare utreda en eventuell nedläggning av
vuxenutbildningen alternativt bedriva verksamheten via ett mer organiserat samarbete
med andra huvudmän (avser punkt 4 i förvaltningens förslag).
Reservation
Björn Thodenius (M), Ulrika Ehn (M), Gunnar Bohlin (M), Claes Holmberg (FP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Björn Thodenius (M) tillstyrker förvaltningens förslag även punkterna 1-2.
1. Arbetsmarknadsenheten flyttas från allmänna utskottet till IFO/LSS-utskottets
anvarsområde från och med 2014-08-01.
2. Vuxenutbildningen flyttas från allmänna utskottet till barn- och utbildningsutskottets
ansvarsområde från och med 2014-08-01.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker allmänna utskottets förslag (punkterna 3-4).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Därefter tar ordföranden upp Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunstyrelsen godkända
omröstningsproposition;
Ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet och nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
8 ja-röster; Carina Gullberg (S), Roland Karlsson (C), Per-Arne Brandberg (S), Bo
Hagström (C), Jan Hassel (S), Monica Sjöberg (S), Anja Nyström (S), (RV), Christer
Eriksson (MP).
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4 nej-röster; Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M), Claes
Holmberg (FP).
1 avstår; Bengt O Hansson (RV)
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet från Björn Thodenius
(M).

Bakgrund
En förändrad organisation för verksamheterna inom arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen föreslås utifrån ett utredningsuppdrag från kommunchef Elisabeth
Olsson. Syftet med utredningen och förändringen som föreslås är att kvalitetssäkra,
effektivisera och samordna verksamheterna i den kommunala organisationen. I
rapporten ”utredning av verksamhet och organisation arbetsmarknadsenheten/vuxenutbildningen” tydliggörs vilka överväganden som varit
aktuella samt det förslag som förvaltningen förespråkar.
Förvaltningen föreslår följande:
1. Arbetsmarknadsenheten flyttas från allmänna utskottet till IFO/LSS-utskottets
ansvarsområde från och med 2014-08-01.
2. Vuxenutbildningen flyttas från allmänna utskottet till barn- och utbildningsutskottets
ansvarsområde från och med 2014-08-01.
3. Verksamheten inom särskild utbildning för vuxna och gymnasial vuxenutbildning
avvecklas och i fortsättningsvis kan tjänsterna köpas av annan huvudman.
4. Att ytterligare utreda en eventuell nedläggning av vuxenutbildningen alternativt
bedriva verksamheten via ett mer organiserat samarbete med andra huvudmän.
Bilagor
- Rapport utredning av verksamhet och organisation arbetsmarknadsenheten/vuxenutbildningen 140505.docx
- Tjänsteskrivelse organisation och verksamhet
arbetsmarknadsenheten/vuxenutbildningen, skriven av Christina Leander 2014-0505.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 224

Ärende

Ärendenummer

Vindkraftspark Oxhagen JBA Vind

KS 2013/397

Beslut
Kommunstyrelsen vidhåller tidigare beslut i kommunfullmäktige 2013-02-25 § 38 då
kommunfullmäktige ansåg att ansökan ska behandlas som en helhet tillsammans med
de två verk som sökts tillstånd för norr om de aktuella verken, tillsammans med de tre
verken söder om de aktuella verken, som tidigare beviljats kommunalt bygglov.
Dessutom hänvisas till Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen dom 2014-0203 mål nr M 2571-13 där domstolen med bifall till överklagandena upphäver
länsstyrelsens beslut och avslår ansökan.
Beslutet innebär inte något ställningstagande i nuläget.
Reservation
Bo Hagström (C) och Christer Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Behandling i kommunstyrelsen
Bo Hagström (C) med instämmande av Christer Eriksson (M) yrkar att
kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Bo Hagströms
(C) yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande av kommunstyrelsen godkända
propositionsordningen;
Ja-röst för allmänna utskottets förslag och Nej-röst för Bo Hagströms (C) m.fl.
yrkande.
Omröstningsresultat
11 ja-röster; Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M), Roland Karlsson (C), Per-Arne
Brandberg (S), Gunnar Bohlin (M), Jan Hassel (S), Ulrika Ehn (M), Monica Sjöberg
(S), Anja Nyström (S), Bengt O Hansson (RV), Claes Holmberg (FP).
2 nej-röster; Bo Hagström (C) och Christer Eriksson (MP).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
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Bakgrund
Länsstyrelsen västra Götalands län har 2014-05-09 har uppmanat kommunen att ange
om den tillstyrker eller avstryker ansökan enligt miljöbalken 16 kap 4 §. Om besked
inte kan lämnas i detta skede så kommer Länsstyrelsen begära besked i frågan då
ärendet skickas ut på remiss. Synpunkterna ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den
2 juni 2014 i 7 exemplar. Förvaltningen har dock begärt och fått förlängd svarstid till
den 20 juni 2014. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, miljöprövningsdelegationen,
meddelade i beslut 2013-06-14 tillstånd till CRC Vindkraft AB till uppförande och drift
av sju vindkraftverk på fastigheterna Bråta 2:4 m.fl. i Gullspångs kommun.
Tillståndsbeslutet har överklagats av Västergötlands Ornitologiska Förening,
Skaraborgs Naturskyddsförening och Gullspångs Naturskyddsförening. Vänersborgs
tingsrätt har i dom, 2014-02-03, mål nr M 2571-13 meddelat att med bifall till
överklagandena upphäver mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut och avslår
ansökan.
Bilagor
- Brev från Länsstyrelsen om svar från kommunen.pdf
- Tillståndsansökan.pdf
- Bilaga 1 _Översiktskarta.pdf
- Bilaga 2_LJUD.pdf
- Bilaga 3_Skuggor.pdf
- Bilaga 4_Fotomontage_A2.pdf
- Bilaga 5_Rapport Oxhagen naturvärdesinv.pdf
- Bilaga 6_Rapport Oxhagen_FÅGEL.pdf
- Bilaga 7_Tjäderinventering-Oxhagen.pdf
- Bilaga 8_Oxhagen Fladdermöss.pdf
- Bilaga 9_Oxhagen_KULTURMILJÖ.pdf
- Bilaga 10 Samrådsredogörelse.pdf
- Bilaga 11 Flyghinderanalys LFV.pdf
- Bilaga 12_ Remiss Telenor.pdf
- Regbevis Oxhagen.pdf
- Dom Mål nr M 2571-13, Överklagande av beslut ang ansökna om tillstånd till
vindkraftspark på fastigheten Bråta 2:4.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Länsstyrelsen

50/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 225

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

E20 Hova samråd om vattenverksamhet -TRV 2014/18578 E20
Hova

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande: Gullspångs kommun ser
mycket positivt på så väl vägprojektet som anläggandet av en ny bro över Hovaån.
Förslaget bedöms vara väl underbyggt samt visar hänsyn till platsens kultur- och
naturvärden.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Trafikverket planerar för anläggande av ny bro för E20 över Hovaån i Gullspångs
kommun. Vägplan upprättas för ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg i ca 10 km.
Befintlig bro över Hovaån har begränsad kvarvarande livslängd och är smal och
rymmer bara två körfält. Ny bro planeras ca 40 m väster om befintlig bro. Förslaget är
en 60 m lång bro med mittstöd och som utformas med fyra körfält. Fri höjd 4 m under
bron för att den ska fungera som viltpassage. Bronummer 16-1097-1. Trafikverket
bedömer att byggande av ny bro 16-1097-1 över Hovaån är vattenverksamhet enligt 11
kap miljöbalken vilket innebär att tillstånd ska sökas hos Miljödomstolen. Till ansökan
ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och samråd med berörda ska hållas. Med
anledning av detta har Gullspångs kommun blivit inbjuden till samråd om
vattenverksamhet.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Samrådsunderlag vattenverksamhet 20140402.pdf
- E20 Hova samråd vattenverksamhet.docx
- Tjänsteutlåtande E20 Hova samråd om vattenverksamhet skriven av Anna
Bjerndell.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Trafikverket
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Ärende

Ärendenummer

Avtal avseende skogsförvaltning av Gullspångs kommuns skog

KS 2012/339

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun ska teckna avtal med Karl Gunnar
Skogsservice AB/Stig Bergman AB som skogsförvaltare. Avtalet ska gälla i två år med
möjlighet till option på ett år.
Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtalet.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att avtalet ska gälla i två år med möjlighet till
option på ett år.
Ordföranden tar upp allmänna utskottets förslag och eget yrkande för beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsen beslut, förutom att
kommunstyrelsen beslutar att avtalet ska gälla i två år med möjlighet till option på ett
år.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att skicka en förfrågan gällande
skogsförvaltning för Gullspångs kommun till flera intressenter. Förfrågan skickades till
sju aktörer och fick in fyra svar varav ett var gemensamt för två intressenter.
Förvaltningen föreslår att Gullspångs kommun ska anlita Skogssällskapet som
skogsförvaltare.
Bilagor
- Förfrågan.docx
- Utskick förfrågan skogsförvaltning.docx
- Offert Skogsförvaltning i Gullspångs kommun från Skogssällskapet.pdf
- Offert Skogsförvaltning i Gullspångs kommun från Sydved AB.pdf
- Offert Skogsförvaltning i Gullspångs kommun från Karl Gunnar Skogsservice AB.pdf
- Svar från Södra Skogsägarna ekonomisk förening på förfrågan om skogsförvaltning i
Gullspångs kommun.pdf
- Utvärdering av förfrågan gällande skogsförvaltning.docx
- Tjänsteutlåtande skogsförvaltning skriven av Anna Bjerndell 2014-04-04.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Karl-Gunnar Skogsservice AB/Stig Bergman AB
Anna Bjerndell
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Ärende

Ärendenummer

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 tkr ur kontot gestaltning för att försköna
Gullspångs centrum.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Utvecklingsgruppen har tagit fram med idéer gällande förbättringar i Gullspångs
samhälle. Man har fokuserat på tre platser längs med Storgatan. De aktuella ytorna är
parkeringen vid infarten till samhället, torget med dess omgivning samt sträcka norr om
ICA:s lokaler.
Följande åtgärder föreslås:
•Diskussion om värdet av ett bilfritt torg. Om beslut om bilfritt torg antas arbetas ett
gestaltningsförslag fram.
•Den befintlig trädallé förlängs öster ut med plantering av nya lövträd.
•Fem parkbänkar placeras på strategiska platser i samhället.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Utvecklingsgruppen
Ekonomikontoret
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Värmepanna Gullspång

KS 2014/6

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen övertagandeprocess. Förvaltningen
får i uppdrag att ta fram nödvändiga underlag för bolagsordning och ägardirektiv med
mera.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Fortsatt utredning om lämplig driftform för pannanläggningen i Gullspång.
Inblandade tjänstemän anser att bilda ett eget aktiebolag är att föredra då fördelarna
med att ha ett bolag separerat från övriga verksamheter överväger problemet att ha
ytterligare ett kommunalägt bolag. Att ha driften via kommunen är inte ett alternativ då
försäljning till andra privata parter sker.
Drift via Gullspångsbostäder:
Fördelar:
•Styrelse, VD och administration finns redan. Det utökade uppdraget finansieras via
avgifter från försäljning av värme.
Nackdelar:
•Risk hur resultat från bostadsdelen och energidelen kommer behandlas och beblandas
med bolagets övriga verksamhet.
•Hur ska ett ev. positivt resultat från energidelen hanteras och hur påverkar det t.ex.
hyresförhandlingar.
•Nya ägardirektiv måste upprättas.
•Då bolaget har dålig soliditet och plågas av tidigare dåliga resultat finns risk för
kontrollbalansräkning. Hur påverkas energidelen i sådant fall det skulle ske?
Drift via MTG
Fördelar
•Organisation både för drift och administration finns.
Nackdelar
•Gullspångs kommun har inte rådigheten kring anläggningen.
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•Vad blir priset för energin om MTG säljer?
•Finns inget liknande driftsätt
Drift via ett nytt AB
Fördelar
•Bolaget ska enligt kalkylerna som finns klara sina kostnader såsom kapitalkostnader
för inköp av anläggningen, förbättringsåtgärder, administration och drift direkt.
•Resultatet blandas inte ihop med annan verksamhet
•Organisationer att köpa administration och drift (GBAB , TG-Ekonomi och MTGTeknik) av finns redan.
•Enklare att hantera utbyggnad och utveckling av fjärrvärmeförsäljning.
•Om man vill återgå till privat drift av anläggningen underlättas ett sådant övertagande.
Nackdelar
•Kommunen får ett bolag till som ska hanteras med styrelser, VD, revisorer etc.
•Upprätta ägardirektiv, bolagsordning mm.
Summering
Om man beslutar sig för att bilda ett nytt bolag föreslår vi att man anlitar t.ex. KPMG
som är med och upprättar bolagsordning, ägardirektiv, mm.
Bolaget bör få en kommunal borgen på ca sju miljoner där två miljoner av dessa
används för att köpa anläggningen och för att göra förbättringar av styr- och
reglerutrustningen. De övriga fem miljonerna ska vara en säkerhet så man kan investera
i en ny panna om ett haveri skulle inträffa. Styrelsen bör vara en mindre styrelse
innehållande ca fem personer, gärna personer med intresse och kunskap till
energifrågor.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse Värmepanna Gullspång skriven av Lars Johansson 2014-05-05.docx
- Tjänsteskrivelse, kompletterande uppgifter gällande affärsuppgörelse, värmepanna
Gullspång, skriven av Lars Johansson 2014-05-05.docx

Kopia till
Lars Johansson
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Kommunstyrelsen

KS § 229

Ärende

Ärendenummer

Remiss-Ansökan om sjötrafikföreskrifter angående förbud mot
ankring i Vänern, Gullspångs kommun

KS 2014/286

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Gullspångs kommun har inget att erinra mot Länsstyrelsens yttrande.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har meddelat tillstånd till
bortledning av grundvatten från ett bergrum i Otterbäcken. Det bortledda vattnet
kommer att släppas ut i Vänern via en sjöledning. Sveriges geologiska undersökning
(SGU) ansöker om att Länsstyrelsen beslutar om ankringsförbud i Vänern vid
Otterbäcken längs en sträckning för rörledning. Gullspångs kommun har ny fått
möjlighet att yttra sig om ansökan.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ansökan om sjötrafikföreskrifter angående förbud mot ankring i
Vänern.docx
- Begäran från Länsstyrelsen om yttrande gällande ansökan om sjötrafikföreskrifter
angående förbud mot ankring i Vänern.pdf
- Komplettering på Sveriges geologiska undersöknings ansökans om
ankringsförbud.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Länsstyrelsen
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Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse för 2013

KS 2013/487

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund med sju
medlemskommuner, Gullspångs, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda samt
Karlsborg. Inom RÖS geografiska område skall förbundet svara för räddningstjänst och
förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt
tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda
och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till
samhällets krishantering. Revisorerna har i revisionsberättelse för 2013 tillstyrkt att
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Bilagor
- RÖS sammanfattning av förvaltningsberättelse 2013 till medlemskommuner.docx
- Följebrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg angående ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna.pdf
- Räddningstjänst Östra Skaraborg Årsredovisning 2013.pdf
- Granskningsrapport för år 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Skaraborg.pdf
- Revisionsberättelse för år 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättesle 2013, skriven av Britt-Marie Nilsson, Elisabeth Olsson 2014-0507docx.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 231

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Motion-Hundrastgård i Hova samhälle

KS 2014/146

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att inrätta en hundrastgård i Hova.
Motiveringen är att det finns stora områden som kan nyttjas till att rasta hundar.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Sverige demokraterna och Rätt väg har lämnat en motion om uppförande av en
hundrastplats i Hova. Enligt förslaget finns en önskan om en hundrastplats från
kommuninvånare då det idag saknas inhägnade områden i Hova vilket medför att
hundägare släpper sina hundar lösa på motionsspåret. Sverige demokraterna och Rätt
väg anser att koppeltvång ska införas inom tätortsområde i säkerhetssyfte för
allmänheten samt hänsyn till personer som är rädda för hundar. En hundrastgård
bedöms upplevas positivt av invånare och leda till sociala vinster.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning gällande möjligheten att
upprätta en hundrastgård i Hova och har kommit fram till följande: tillstånd eller
bygglov krävs för att upprätta en hundrastgård. /Gatuavdelningen och
Miljö/byggförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. En tänkbar lösning är att
inhägna ett område på 1250 kvm med stängsel och tillhörande grind. För att minimera
behovet av underhåll av rastplatsen föreslås att markens naturliga vegetation behållas
och inte ersättas av grus eller dyl. En sådan åtgärd skulle gå på 10 000 kr för materialsamt personalkostnader. Förslaget på en eventuell placering av hundrastgården har
grundats sig på att det inte ligger i direkt anslutning till några bostäder, att det finns två
befintliga hundlatriner i närheten samt att det intilliggande motionsspår redan idag
används av hundägare. Om hundrastgården inte används eller anses olämplig att
behålla kan stängslet tas bort och användas för andra behov på annan plats. Ett
upprättande av en hundrastgård skulle kunna bidra till att minska antalet lösspringande
hundar i samhället och i omkringliggande naturområden. Under perioden 1 mars till
den 20 augusti finns det risk att lösspringande hundar i naturen kan störa vilda djur med
ungar.
Bilagor
- Motion - Uppförande av hundrastgård i Hova/Gullspång.pdf
- Karta hundrastgård Hova.pdf
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- Tjänsteutlåtande hundrastgård i Hova samhälle skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Information-Gemensam teknisk plattform för växel och telefoni
för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2014/201

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ärendet och att Gullspångs kommun
kommer i samverkan med Töreboda kommun att upphandla växel/telefoni.

Bakgrund
Töreboda kommun är idag huvudman för ett samarbete med Gullspångs kommun kring
växel och telefoni. Samarbetet regleras genom avtal. Mariestads kommun har sin
växelplattform och telefonilösning genom Vänerenergi AB. Detta medger ingen
direktkoppling mellan kommunerna. Under hösten 2013 tog Töreboda kommun
initiativ till en utredning om gemensam växel/telefonilösning för de tre MTGkommunerna. Utredningen visar att det finns allvarliga brister i nuvarande
telefonisystem inom Töreboda och Gullspång och det behöver ersättas snarast.
Mariestad däremot har Vänerenergi som leverantör av telefonitjänsten enligt pågående
avtal och anser inte att man har skäl att ändra detta i nuläget men välkomnar samtidigt
en gemensam plattform inom MTG. Den lösning som Töreboda kommun, som
huvudman för avtalet med Gullspång, föreslår är att de ingår ett avtal med Vänerenergi
gällande en gemensam teknisk plattform. Töreboda kommun är delägare i Vänerenergi
vilket möjliggör en direktupphandling. Detta öppnar möjligheterna för en gemensam
lösning inom MTG vilket skulle underlätta för lokala brukare av MTG-tjänster samt i
annan samverkan. Kostnaden för en ny, gemensam, lösning ska vara jämförbar med
nuvarande kostnad men med hänsyn till standardförbättringar, prisutveckling och andra
relevanta förutsättningar får man dock räkna med en reell kostnadsökning. Mycket talar
för att de tre kommunerna på sikt även bör sträva efter en gemensam svarstjänst vad
gäller telefonin. Detta bör dock utredas ytterligare och i avvaktan på detta kvarstår
befintligt avtal med Töreboda angående svarstjänsten.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse gemensam teknisk plattform för växel och telefoni för Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Fortsatt utredning av ett eventuellt bildande av ett
kommunalförbund för kommunens avfallsverksamhet

KS 2014/338

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett det tas fram ett fullständigt underlag för att bilda ett
kommunalförbund för hela avfallshanteringen tillsammans med kommunerna
Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång samt vara öppna för ytterligare fler
intresserade kommuner.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Ärendet har behandlats i avfallsnämnden 2014-04-30 § 21. Tjänstemän från de fyra
kommunerna Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång fick vid politikerträff 201311-06 i uppdrag att utreda möjligheter för ett utvidgat samarbete kommunerna emellan.
Efter att Länsstyrelsen beviljat ett projektbidrag gjordes en upphandling och Miljö- och
Avfallsbyrån fick uppdraget. Rapporten är klar och presenterades för politikergruppen
med representanter från kommunerna vid en träff i Götene 2014-04-23. Utredningen
belyser positiva aspekter samt eventuella svårigheter som finns med att inleda ett
samarbete. Utredningen visar entydigt att kommunerna har de bästa förutsättningarna
och mest att vinna på ett samarbete som innefattar hela avfallshanteringen i form av ett
kommunalförbund. Att kommunerna från början sökt samverkan har sin grund i viljan
att samarbeta kring matavfallsutsortering och att avfallshanteringen över tid har
kommit att bli mer komplex och en allt större del av samhällsplaneringen. För att klara
utveckling, miljömål och service samt en omfattande lagstiftning ser tjänstemännen i
kommunerna stora fördelar med att samverka och samla sina resurser.
Bilagor
- Utredning samverkansformer Gullspång, Göten, Lidköping och Mariestad.pdf
- Avfallsnämnden § 21, bildande av kommunalförbund för kommunens
avfallsverksamhet.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Mokärret/Lilla Årås vattenförening ansökan om avgiftsbefrielse
från nyttoavgift

KS 2014/356

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nyttoavgiften ska vara 7 500 kronor med möjlighet till
avbetalning på 10 år.
Vid anslutning till ny förbindelsepunkt tillkommer anläggningsavgift gällande utanför
verksamhetsområdet i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner (MTG).
Reservation
Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes Holmberg (FP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
På grund av jäv deltar inte Jan Hassel (S) i handläggningen i detta ärende.
Behandling i kommunstyrelsen
VA-chef Michael Nordin och VA-ingenjör Elisabeth Hillerton informerar om:
Kommunens ansvar
Va-taxan hur fungerar den
Anslutningsavgifter för en ny förening
Exempel Sötåsen/Riddarhagen
Standardkrav på en enskild va-anslutning
Elisabeth Hillerton informerar också om tillvägagångssätt för att ansluta en eller flera
fastigheter till kommunalt vatten och avlopp genom avtal.
Roland Karlsson (C) m.fl. yrkar att nyttoavgiften ska vara 7 500 kronor med möjlighet
till avbetalning på 10 år.
Björn Thodenius (M) m.fl. yrkar att nyttoavgiften ska vara 15 000 kronor, enligt
gällande praxis, med möjlighet till avbetalning på 10 år.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Roland Karlsson (C) m.fl. och Björn
Thodenius m.fl. yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Roland Karlssons (C) yrkande.

Bakgrund
Mokärret/Lilla Åråsvattenförening har bildats med syfte att bygga anläggning för
leverans av vatten från kommunal anläggning till föreningens medlemmar, 20-25
hushåll. Föreningen har 2014-05-22 skickat in en förfrågan om befrielse från
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nyttoavgift.
Kommunstyrelsen har 1972 § 304 fattat beslut om bland annat befrielse från
anslutningsavgift.
Bilagor
- Mokärret/Lilla Årås vattenförening ansökan om avgiftsbefrielse från nyttoavgift.pdf
- Exempel ansl.avg ny egen FP.pdf
- Exempel ansl.avg påkoppling på bef förening.pdf
- 1972-10-17 § 304 Avtal Nunnestads vattenförening.pdf
- Tolkning angående anslutningsavgift i Nunnestadsområdet, från Elisabeth
Hillerton.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Mokärret/Lilla Årås vattenförening
Michael Nordin
Elisabeth Hillerton
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Kommunstyrelsen

KS § 235

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av ordförandebeslut- Överklagan av beslut att inte
medge prövningstillstånd i mål nr M 1116-14 gällande dom
2014-01-16 i mål M 2150-3, Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen

KS 2006/313

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ordförandebeslutet fattat 2014-05-20.

Bakgrund
Trafikverket har beslutat att riva bro nr 16-134-1 över Gullspångsälven. Gullspångs
kommun motsätter sig förslaget från Trafikverket att vägbron ska rivas. Mark och
miljödomsteln har beslutat att ge Trafikverket tillstånd enligt 11 kap 19 § att riva bron.
Gullspångs kommun har överklagat båda besluten. Mark och miljödomstolen har
beslutat att inte ge prövningstillstånd. Gullspångs kommun har uppdragit åt
kommunchefen att även överklaga detta beslut.
Överklagan
Gullspångs kommun motsätter sig beslutet att inte ge prövningstillstånd.
Bilagor
- Beslut från Svea Hovrätt om att inte meddela prövningstillstånd avseende Gullspångs
kommuns överklagande av tillstånd till att riva bro.pdf
- Överklagan av beslut att inte medge prövningstillstånd i mål nr M 1116-14 gällande
dom 2014-01-16 i mål M 2150-3, Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen.pdf

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 236

Ärende

Ärendenummer

Skatepark

KS 2014/377

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Gullspångs skateboardförening tillstånd att nyttja
mark för att uppföra en skatepark på kommunal mark i Gullspångs kommun.
Uppförandet ska ske i samarbete med tekniska förvaltningen och en slutbesiktning ska
ske efter avslutad byggnation. Nyttjanderättsavtal ska skrivas.
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen och Marie Torvad i uppdrag att bistå
Gullspångs Skateboardförening med teknisk rådgivning och i samarbete med
föreningen uppföra en skatepark i Gullspång.
Kommunstyrelsen beslutar att ur anslaget kommunstyrelsen till förfogande använda 50
tkr till skatepark.

Behandling i kommunstyrelsen
Marie Torvad, bibliotekarie/kultursamordnare informerar om ärendet
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Förutom att kommunstyrelsen anslår 50 tkr skateparken.
Bakgrund
En skateboardramp har sedan tidigare funnits i samma område. Denna är nu i dåligt
skick och behöver bytas ut. Ungdomarna i Skateboardföreningen har sökt ekonomiska
medel för att kunna bygga en ny ramp.
Ett avtal bör skrivas mellan Gullspångs kommun och Skateboardföreningen. I detta bör
framgå att Gullspångs Skateboardförening har tillstånd att använda marken. Det bör
också klargöras vem som bär ansvaret för underhåll och skötsel.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse skateboardföreningen 14-06-02.docx
- Bilaga 1, rapport om Gullspång Skateboardförenings verksamhet skriven av Marie
Torvad..docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska förvaltningen
Marie Torvad

67/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-06-11

Yvonne Kjell

68/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 237

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning januari-maj 2014

KS 2014/100

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
nämnderna och utskottet arbeta för att få en budget i balans.
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hemvårdens situation av behov och budget vid
kommunstyrelsens möte den 7 augusti 2014.
Återrapport avseende investeringar 2014 för tekniska nämnden ska lämnas på
kommunstyrelsens möte den 7 augusti 2014.
Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef IngaLill Johansson redovisar budgetuppföljning för perioden januari till
maj 2014. Uppföljning av prognos 2, investeringsbudget Gullspång, tekniska nämnden
§ 135/14, redovisas för kommunstyrelsen, utdelad handling.

Bakgrund
Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning för perioden januari till maj 2014.
Driftbudgeten 2014 som beslutades under 2013 och redovisades under april 2014 på
grund av nytt utjämningssystem är budgeterat resultat 3 428 tkr och baserad på en
befolkning 5 177 invånare
Prognosen visar ett resultat om +2 640 tkr vilket är -788 tkr sämre än budgeterat
resultat.
Bilagor
- Budgetuppföljning januari till maj 2014.docx

Kopia till
Tekniska nämnden
Åke Lindström
Elisabeth Olsson
Eva Thimfors
Yvonne Kjell

69/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 238

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut 2014

KS 2014/2

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
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
- Delegationsbeslut till MBN 20140508.pdf
- Anmälningsärenden till MBN 20140508.pdf
- Förlängning upplåtelse av Barfotens Camping från 2014-04-30-2014-10-01
ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg.pdf
- Delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden, redovisat MBN 2014-05-26.pdf
- Delegationsbeslut fattade av IFO/LSS utskottets verksamheter från 2014-04-30-201405-27.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i juni månad
2014..doc

Kopia till

70/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 239

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-04-23
b) Avfallsnämnden protokoll 2014-04-08
c) SmåKoms nyhetsbrev april 2014
d) Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till Qstar Försäljning AB till
kameraövervakning
e) Tekniska nämnden protokoll 2014-05-06
f) Programberedning Hur olika får det bli slutrapport från Sveriges Kommuner och
Landsting
g) Lönenämnden protokoll 2014-05-05
h) Skaraborgs kommunalförbunds protokoll 2014-04-25
i) SmåKoms nyhetsbrev maj 2014
j) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-05-21
k) Information till Sveriges kommuner från Migrationsverket om om boende för
asylsökande, hur Migrationsverket arbetar för att skaffa nya platser och hur det aktuella
behovet ser ut
Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-04-23.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2014-04-08.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev april 2014 .pdf
- Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till Qstar Försäljning AB till
kameraövervakning.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2014-05-06.pdf
- Programberedningen Hur olika får det bli Slutrapport.pdf
- Protokoll från Lönenämnden 2014-05-05.pdf
- Skaraborgs kommunalförbunds protokoll 2014-04-25.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev maj 2014.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-05-21.pdf
- Information till Sveriges kommuner från Migrationsverket om om boende för
asylsökande, hur Migrationsverket arbetar för att skaffa nya platser och hur det aktuella
behovet ser ut.pdf

71/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-06-11

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 240

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Redovisning av bidrag till studieförbund 2013

KS 2014/301

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Redovisning av bidrag till studieförbund 2013
Bilagor
- Redovisning av bidrag till studieförbund 2013.pdf
- Bidrutbet13.xlsm

Kopia till
Akt

73/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 241

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Internkontroll för Avfallsnämnden

KS 2014/321

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallsnämnden § 15 internkontroll
Bilagor
- Avfallsnämnden § 15 internkontroll.pdf

Kopia till
Akt

74/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 242

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg

KS 2014/48

Beslut

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från räddningstjänsten 2014-04-28.
Bilagor
- [Untitled].pdf

Kopia till
Akt

75/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2014-06-11

Kommunstyrelsen

KS § 243

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Uppföljning av protokoll från föregående
sammanträde i Miljö- och byggnadsnämnden, mbn § 57

KS 2014/271

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 57, uppföljning av protokoll från föregående sammanträde miljö- och
byggnadsnämnden.
Bilagor
- Uppföljning av protokoll från föregående sammanträde i Miljö- och
byggnadsnämnden, mbn § 57.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 244

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Verksamhetsuppföljning, Mbn § 68

KS 2014/92

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 68, verksamhetsuppföljning.
Bilagor
- Verksamhetsuppföljning, mbn § 68.pdf

Kopia till
Akt

77/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 245

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning -Ekonomisk uppföljning, Mbn § 67

KS 2014/100

Beslut

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 67 ekonomisk uppföljning
Bilagor
- Ekonomisk uppföljning, mbn § 67.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 246

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden § 63 bygglov för
nybyggnad av tre vindkraftverk på fastigheten Prästkila 1:1

KS 2014/214

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 63 Gullspång Prästkila 1:1 - Ansökan om bygglov för tre vindkraftverk.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden § 63 bygglov för nybyggnad av tre vindkraftverk på
fastigheten Prästkila 1,1.pdf

Kopia till
Akt

79/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 247

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Hova
28:1 på fastigheten Värpe 1:19 i Gullspångs kommun

KS 2014/362

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tillstånd från Länsstyrelsen till ingrepp inom fornlämning RAÄ Hova 28:1 på
fastigheten Värpe 1:19 i Gullspångs kommun
Bilagor
- Tillstånd från Länsstyrelsen till ingrepp inom fornlämning RAÄ Hova 28:1 på
fastigheten Värpe 1:19 i Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Akt

80/82
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 248

Protokoll
2014-06-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Utdelning Vänerhamn AB

KS 2013/584

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Utdelning Vänerhamn AB
Bilagor
- Utdelning Vänerhamn AB.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2014-06-11

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

