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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Remiss Validering med mervärde, (Ds 2016:24)

KS 2016/523

Föredragande: Marie Lindblad, Anita Thorsberg Ladinek
§5

Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434

Föredragande: Maria Andersson
§6

Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/656

Föredragande: Lars Johansson
§7

Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/686

Föredragande: Lars Johansson
§8

Förfrågan om markförsäljning av del av Otterbäcken 22:2

KS 2016/654

Föredragande: Erik Söderström
§9

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Föredragande: Jim Gustavsson
§ 10

Tilläggsanslag investeringar 2016 larm Amnegården

KS 2016/272

Föredragande: Karin Ahrle
§ 11

Taxa för avgifter inom IFO/LSS

KS 2016/591

Föredragande: Karin Ahrle

2/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 12

Taxa och avgifter inom äldreomsorgen

Protokoll
2016-11-02

KS 2016/591

Föredragande: Karin Ahrle
§ 13

Ansökan om bidrag Bris 2016

KS 2015/354

Föredragande: Karin Ahrle
§ 14

Ansökan om bidrag Autism- och Aspergerföreningen VG
Skaraborg

KS 2016/567

Föredragande: Karin Ahrle
§ 15

Ansökan om bidrag 2016 från Celiakiföreningen i Skaraborg

KS 2016/600

Föredragande: Karin Ahrle
§ 16

Ej verkställda beslut kvartal 3 2016

KS 2016/237

Föredragande: Karin Ahrle
§ 17

Återrapport om ombyggnad av nämndrum och sessionssal

KS 2014/382

§ 18

Motion äldrestödjare

KS 2014/498

§ 19

Motion-Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna

KS 2015/271

§ 20

Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.

KS 2014/641

§ 21

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi

KS 2014/448

§ 22

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/121

§ 23

Information från Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och
vattenråd

KS 2016/697

Föredragande: Gullspångsälvens vattenvårdsförbund kl 15:30
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§ 24

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

§ 25

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 26

Delgivningar

KS 2016/1

§ 27

Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg
delårsrapport

KS 2016/634

§ 28

Delgivning- Vänerstipendiet/Vänertinget tillfälligt uppehåll under KS 2016/633
2016

§ 29

Delgivning- Sommaraktiviteter

KS 2016/369

§ 30

Delgivning - Förfrågan om gratis broddar till invånare över 70 år

KS 2014/46

§ 31

Delgivning - Yttrande från Moderaterna och Feministiskt initiativ
avseende revisorernas grundläggande granskning år 2016

KS 2016/402

§ 32

Delgivning - Slutrapportering § 37-medel

KS 2016/213

§ 33

Delgivning - Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner
2017

KS 2016/647

§ 34

Delgivning - Migrationsverket informerar om fortsatt avveckling
av överkapacitet tillfälligt anläggningsboende

KS 2016/658

§ 35

Delgivning - Remissvar gällande förslag till ändrade föreskrifter
om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och
hållbar avfallshantering

KS 2016/507

§ 36

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden ekonomisk
uppföljning

KS 2016/210

§ 37

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämndens beslut Gullspång

KS 2016/564
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Björnemossen 3:58 ansökan om bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad
§ 38

Delgivning- Beslut om förslag till budgetramar 2017 och
medlemsavgift 2017 till Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/684

§ 39

Delgivning- Beslut 2016-10-12 i ärende 535-28776-2016 om
vattenverksamhet vid fastigheterna Valeholm 5:1 och Valeholm
5:38 i Gullspångs kommun

KS 2016/571

§ 40

Delgivning - Djurskyddet Skaraborg-Ansökan avslag på ansökan
om ekonomiskt bidrag

KS 2016/503

§ 41

Delgivning - Redovisning av intern kontroll 2016 nämnden för
ekonomiadministration

KS 2016/690

§ 42

Delgivning - Uttalande från synskadades Riksförbund Skaraborg Ledsagarkort för personer med färdtjänst till samtliga kommuner
inom Västra Götalandsregionen

KS 2016/693

§ 43

Delgivning beslut från ksau-Länsstyrelsen förslag på uppdaterade KS 2016/607
bevarandeplaner för Natura 2000-områden, dnr 511-1448-2014

§ 44

Delgivning - Tolkförmedling Väst

KS 2016/695
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 317

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 318

Protokoll
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KS § 319

Protokoll
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Remiss Validering med mervärde, (Ds 2016:24)

KS 2016/523

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om nedanstående svar till Utbildningsdepartementet:

Gullspångs kommun har inga synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian
Validering med mervärde (Ds 2016:24) – annat än att det är positiva förändringar.

Behandling i kommunstyrelsen
Verksamhetschef Anita Thorsberg Ladinek och SYV, vuxenutbildning Marie Lindblad
informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Utbildningsdepartementet har remitterat departementspromemorian Validering med
mervärde (Ds 2016:24) till Gullspångs kommun och ett svar skall lämnas senast den 3
november.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang remiss Validering med mervärde, skriven av Anita Thorsberg
Ladinek, Marie Lindblad.docx
- Remiss.pdf
- Validering med mervärde Ds 2016 24.pdf
- Tjänsteskrivelse, regeringen har tillsatt en valideringsdelegation, skriven av Marie
Lindblad .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §5).doc

Kopia till
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till barn-, utbildning och
kulturnämnden.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har diskuterat riktlinjer för kulturpris och återremitterar detsamma
till nämnden.

Bakgrund
I januari 2016 reviderade Kommunfullmäktige i Gullspång riktlinjerna för kulturpris
KF § 12/2016. En tidsplan behöver nu fastställas för utdelning av priserna.
Förslag till tidsplan
1. Kulturpriser som söks gäller för verksamhet året innan
2. Nominering sker under januari – mars
3. Beslut om vem som får pris sker på Barn-, utbildning- och kulturnämndens möte i
maj.
4. Utdelning av pris sker under sommaren på någon publik aktivitet, vartannat år i
Hova på t ex Riddarveckan och vartannat år i Gullspång t ex Laxdagarna.

Bilagor
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden september 2016 (2016-09-15 BUK §6).doc
- Tjänsteskrivelse kulturpris.docx
- Riktlinjer för kulturpriser i Gullspångs kommun antagen av KF § 79_14 rev KF §
12_16, rev.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §20).doc
- Bilaga till ksau § 202.pdf

Kopia till
Barn-, utbildning och kulturnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/656

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat
ägardirektiv, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Lars Johansson, VD Gullspångsbostäder, informerar om ärendet.
Efter diskussion i kommunstyrelsen föreslås att följande meningar i ägardirektiven
under rubrik 3 läggs sist och kompletteras med vilken paragraf beslutet tagits.
Planeringen är att tillföra 24 st. lägenheter i Hova. Beslut i KF § 131/2016.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ta fram
förslag till nya bostäder omfattande 8-12 lägenheter med särskild service för vuxna.
Beslut i KS § 129/2016.
Bolaget ska bygga en förskola i Hova. Beslut i KF § 70/2016.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Gullspångsbostäder AB styrelsen § 979-980 2016-09-26.
Nuvarande ägardirektiv behöver revideras och uppdateras främst gällande punkt 3
Särskilda uppdrag för perioden 2016-2020 då nuvarande ägardirektiv beskriver 20122015. Det föreslås även kompletteringar under punkt 1, Verksamhetsbeskrivning, och
under punkt 4 Ekonomi.

Bilagor
- Tjänsteskrivelseägardirektiv och finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.docx
- Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB reviderad 2016 förslag.docx
- Finanspolicy Gullspångsbostäder2016.docx
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- Gullspångsbostäder AB, styrelsen finanspolicy § 979 och ägardirektiv § 980.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §12).doc
- Bilaga ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/686

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna finanspolicy för
Gullspångsbostäder AB, bilaga.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Gullspångsbostäder AB styrelsen § 979 2016-09-26.
Enligt gällande ägardirektiv ska Gullspångsbostäder AB ha ett finanspolicydokument.
Gullspångsbostäder har inte haft någon sådan tidigare och det är även något som
revisorerna har påpekat.
Bilagor
- Tjänsteskrivelseägardirektiv och finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.docx
- Finanspolicy Gullspångsbostäder AB § 979, 2016-09-26.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §13).doc
- Bilaga Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Förfrågan om markförsäljning av del av Otterbäcken 22:2

KS 2016/654

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om markförsäljning av del av
Otterbäcken 22:2.

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

Bakgrund
Muntligen har Bertil Abrahamsson på Veq hört av sig och är intresserad av att köpa del
av Otterbäcken 22:2, cisternområdet. Idag arrenderar han marken. Idag ligger det plast i
området. Plast som enligt kommunens miljöavdelning tillhör en fastighet i Fagerlid. De
som bedrev verksamheten på Fagerlid, Solagros, har gått i konkurs och det finns ingen
som tagit ansvar för den. Abrahamsson är villig att transportera plasten till Fagerlid om
Veq får köpa cisternområdet. Ett köp är dock endast aktuellt om Veq slipper stå för
saneringskostnader om marken skulle visa sig vara förorenad. Veq säger sig vara
beredd på att stå för undersökningskostnaden.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse förfrågan om markköp del av Otterbäcken 22_2.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §10).doc

Kopia till
Peter Karnung
Bertil Abrahamsson
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Ärende

Ärendenummer

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att låta de medel som lämnas i bidrag från Boverket till
skollokaler och utemiljö tillfalla projektet.
Kommunfullmäktige beslutar att byggnationen ska etappindelas och ske i samverkan
med barn-, utbildning och kulturnämndens verksamhet.

Behandling i kommunstyrelsen
Jim Gustavsson, förvaltare, informerar om ärendet.
Gunnar Bohlin (M) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget
att byggnationen ska etappindelas och ske i samverkan med barn-, utbildning och
kulturnämndens verksamhet med instämmande av Bo Hagström (C), Björn Thodenius
(M) och Carina Gullberg (S).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Gunnar Bohlins (M) tilläggsyrkande m.fl. till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, har lämnat nedanstående tjänsteskrivelse daterad
2016-10-05:
Det ekonomiska underlaget för de 40 mnkr som projektet fått bygger endast på en
uppskattning och bedömning om vad kommunen har råd med. Det har ej tidigare än nu
funnits några rättvisande kostnadsbedömningar. Projektgruppen har nu tagit fram väl
genomarbetade kalkyler och anser att det är kalkyler som vi kan stå för.
Den renovering och de åtgärder som är projekterade är i samtliga delar ifrågasatta och
behovsanalyserade. Projektgruppen har genom hela resan jobbat i en medvetenhet om
att den anslagna ram om 40 mnkr är mycket knapp. Förutsättningarna att spara in på
ytor har grusats då elevantalen kraftigt ökat istället för att minska om prognosen pekade
på initialt. Beslutet att flytta förskoleverksamheten från Regnbågsskolan område har
räddat medel och möjliggjort att vi sannolikt slipper använda temporära lokaler.
De framtagna kalkylerna slutar idag på en totalsumma för den kvarstående
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investeringen på 49,2 mnkr. Vi har gjort en uppdelning på några delar som om det är
helt nödvändigt kan tas bort och skjutas upp något eller några år. Några delar har
projektgruppen valt att pruta bort bl.a. nytt sportgolv i Regnbågsskolans idrottshall, det
som presenteras separat är delar som gruppen initialt ej räknat med eller som blivit
avsevärt dyrare än förutspått.
Hittills har vi förbrukat 4 mnkr och det återstår 36 mnkr av de anslagna medlen.
Kostnaden för partnering-projektet överskrider idag de medel som finns anslagna.
Vi har tagit fram underlag och skickat in ansökan om bidrag till Boverket som om de
faller ut i sin helhet innebär en intäkt på 13,3 mnkr. Bidrag lämnas med 25 % av byggoch installationskostnader och 50 % av kostnaderna gällande utemiljön. Vi har ingen
anledning att tro att vi ej kommer att få bidrag, i Mariestad har vi fått bidrag i de två
fallen vis sökt. Beslut om bidrag ges inte innan ett startbesked erhållits på bygglovet
vilket innebär att projektet måste gå in i skede 2 med en komplett projektering och
bindande avtal med entreprenören.
För att starta projektet krävs ett beslut av kommunstyrelsen och för att kunna slutföra
projektet i sin helhet krävs att vi får ta i anspråk de medel som vi kan erhålla i form av
bidrag.
Kalkylsammandrag partnering-projekt Gullstensskolan och Regnbågsskolan
Byggkostnader
Kostnader
Möjligt bidrag
Timmar, material, platschef, GK
UE bygg (golv, måln. U-tak m.m.) UE (El, VS, Vent och Styr)
Hiss, smide, håltagning, ställning
Elevskåp, klädställ, AV utrustning
Miljöinventering, branddokumentation
Kostnader skede 1
Risk 5 %
Fast del 11 %
Byggherrekostnader
Delsumma
37 700 000 kr - 9 425 000 kr
Nytt storkök inkl UE, ny fettavskiljare
2 000 000 kr
- 500 000 kr
Nya fasader Gullstensskolan äldre
2 900 000 kr
- 725 000 kr
Byte av fönster och entrépartier, solavskärmning 2 600 000 kr
- 625 000 kr
Nytt golv gymnastik Regnbågsskolan (990 000:-) - kr
LED-belysning (550 000:-)
- kr
Mark, utemiljö
4 000 000 kr
000
Totalsumma
49 200 000 kr

- 2 000
- 13 300 000 kr

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, kalkyl och förslag till finansiering av projekt skollokaler i
Gullspång, skriven av Jim Gustavsson 2016-10-05.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §11).doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Tilläggsanslag investeringar 2016 larm Amnegården

KS 2016/272

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett tilläggsanslag till investeringar för 2016 med
100 000 kronor för att uppgradera trygghetslarmet på Amnegården. Medel tas ur
kommunstyrelsens investeringsmedel.

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

Bakgrund
Under 2016 har trygghetslarmet på Amnegården uppgraderats. Den tidigare
anläggningen har inte tillräckligt med kapacitet för att hantera den mängd med
larmsignaler som kommer in på en och samma gång, vid vissa perioder under dygnet.
Den för låga kapaciteten innebär att vi vid några tillfällen behövt startat om systemet på
grund av överbelastning. Detta har kostat stora summor pengar. Av den anledningen
ansöker verksamheten om att få investera i att uppgradera trygghetslarmsystemet på
Amnegården.
I samband med den nya uppdateringen har det presenterats en utveckling av
funktionen. Innebörden är att signaler går fram till personalen när en person avviker på
egen hand från avdelningen och som bedöms ha behov av ledsagning, då vistelse
utanför avdelningen sker.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §8).doc
- TJUT Investeringar.docx2.docx
- Tjänsteskrivelse Investeringar 2016 2017.docx
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §30).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §14).doc
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Kopia till
Anki Lind
Karin Ahrle
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Kommunstyrelsen

KS § 327

Ärende

Ärendenummer

Taxa för avgifter inom IFO/LSS

KS 2016/591

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom IFO/LSS enligt nedan för
2017:
LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet Ingen subvention utgår
Resor till daglig verksamhet 400 kr per månad, med automatisk uppräkning när
Västtrafik ändrar taxa
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6 80
kr /heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 42
kr, kvällsmat 42 kr
Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år LSS § 9 punkt 7 80 kr
/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Ersättning vid vård i familjehem eller bostad med särskild service, t ex elevhem Se
tidigare beslut av fullmäktige

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 § 368.
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS
och äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI).
Förändringen i KPI ligger på ungefär samma nivå som i mars 2014. Taxorna förändras
därför inte från år 2016 till år 2017.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §11).doc
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

- TU avgifter IFO LSS.rtf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §15).doc
- Bilaga taxa för avgifter inom IFO_LSS.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 328

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Taxa och avgifter inom äldreomsorgen

KS 2016/591

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifterna enligt, bilaga.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 § 369. Enligt KF § 910 i januari 2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och äldreomsorgen i Gullspångs
kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI), ärendet om taxor är därför endast
en informationspunkt. KPI ligger i stort sett oförändrat för 2017 och därför har inga
avgiftshöjningar gjorts. Undantag är matkostnaderna.
Avgifterna är de samma som för 2016 i undantagsfall från ett tilläggsbeslut på
egenvårdsavgift utifrån delegation från regionen. Anledningen är att det i vissa fall kan
bli stora kostnader för denna hjälp, då den behöver utföras vid flera tillfällen under
veckan men inte under speciellt lång tid per tillfälle. I många fall avstår den enskilde att
ta emot hjälpen på grund av att kostnaden inte blir skälig i relation till utförd tid och då
väljer att avstå från hjälpen vilket många gånger medför försämrad hälsosituation.
Matlåda har höjts till 57:- (2016 55:-) och lunch matsalen Amnegården/Mogårdens
äldreboende har höjts till 67:- (2016 65:-).

Bilagor
- TU avgifter ÄO.docx
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §12).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §16).doc
- Bilaga taxa för avgifter inom äldreomsorg Gullspångs kommun.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 329

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag Bris 2016

KS 2015/354

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från Bris Region Väst år 2016 med 9
180 kr.

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

Bakgrund
Bris (Barnens rätt i samhället) region Väst har inkommit med ansökan om bidrag för
2016 med 10 kronor per barn, vilket för år 2016 beräknats till totalt 9 180 kronor för
Gullspångs kommun.
Av ansökan framgår att Bris är ett skyddsnät för utsatta barn, eftersom barn och unga
hör av sig anonymt och kostnadsfritt. Bris stödverksamhet bemannas av 17
heltidsanställda kuratorer. Stödverksamheten erbjuder alla barn i Gullspång och
Sverige kvalificerat och utökat stöd.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §15).doc
- Ansökan bidrag Bris 2016.docx
- Ansökan.pdf
- Verksamhetsberättelse 2014.pdf
- Verksamhetsplan aktiviteter och budget 2015.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §17).doc

Kopia till
Barnens Rätt i samhället
Ekonomikontoret
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 330

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag Autism- och Aspergerföreningen VG
Skaraborg

KS 2016/567

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om kommunalt bidrag till Autism- och
Aspergerföreningen Skaraborg.

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

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-13 § 374 och beslutade då
att avslå ansökan om kommunalt bidrag.
Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg har ansökt om bidrag på 200 kronor per
medlem i Gullspångs kommun för sitt arbete med information, stöd och
intressepolitiskt arbete i kommunen. I Gullspång finns 11 medlemmar.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §17).doc
- Ansökan om kommunalt bidrag till Autism- och Aspergerföreningen Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §18).doc

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 331

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag 2016 från Celiakiföreningen i Skaraborg

KS 2016/600

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från avslå ansökan om bidrag till
Celiakiföreningen i Skaraborg.

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

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har 2016-10-03 § 422 beslutat att avslå ansökan om bidrag
till Celiakiföreningen i Skaraborg.
Celiakiföreningen i Skaraborg har ansökt om bidrag från Gullspångs kommun för att
genomföra aktiviteter enligt verksamhetsplanen, bedriva löpande informationsspridning
m.m.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2016 (2016-10-03 VON §13).doc
- Ansökan om bidrag 2016 från Celiakiföreningen i Skaraborg .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §19).doc

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-11-02

Kommunstyrelsen

KS § 332

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut kvartal 3 2016

KS 2016/237

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar rapporten till
kommunfullmäktige och revisorerna.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten
avbrutits. (Statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.
Rapportering har gjorts till IVO).
Period: 2016-07-01—2016-09-30.
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol
0
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS
0
Bilagor
- Ej verkställda beslut kv 3 ÄO o LSS.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-11-02

Kommunstyrelsen

KS § 333

Ärende

Ärendenummer

Återrapport om ombyggnad av nämndrum och sessionssal

KS 2014/382

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar de överskjutande 188 tkr läggs i drift- och underhållskontot
för fastighetsavdelningen för år 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Förvaltare Jim Gustavsson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att de överskjutande 188 tkr läggs i drift- och
underhållskontot för fastighetsavdelningen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget ändringsyrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge ekonomikontoret i uppdrag att utreda
vad av de 188 tkr, av budgeterat belopp på 400 tkr, kan anses tillhöra drift respektive
underhåll. Därefter överlämnas återrapporten om renovering av nämndrummet och
kommunhusets entré till kommunstyrelsen för godkännande.
Yttrande avseende redovisade kostnader för ombyggnad av nämndrum och sessionssal
Enligt beslut i Kommunfullmäktige avsattes 400 tkr för ombyggnad av nämndrum och
sessionssal. Slutredovisning av redovisade kostnader för aktuellt investeringsprojekt
uppgår till 588 tkr. Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun antog år 2012 regler för
Styr- och ledningssystem. Av detta dokument framgår under rubriken
”Ekonomistyrningsregler” med underrubriken ”Investeringsregler” att ”Beloppsgränsen
för investering är ett basbelopp. När det gäller anskaffning av inventarier med ett
naturligt samband ska anskaffningskostnaden avse det samlade anskaffningsvärdet.
Motsvarande ska gälla anskaffning som ska vara ett led i en större investering”. År
2016 uppgår ett prisbasbelopp till 44 300 kronor.
Av bifogad bilaga framgår de bokföringsposter som har belastat aktuellt
investeringsprojekt. Sammanställningen visar att de bokföringsposter som redovisats
ska ses i ett sammanhang, i enlighet med antagna ekonomistyrningsregler, och därmed
betraktas som investeringskostnader – inte driftkostnader.

Bilagor

28/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

- Redovisning projekt 91123 Nämndrum.xlsx
- Tjänsteskrivelse, återrapport av ombyggnad nämndrummet och sessionssalen, rev.,
skriven av Anders Bernhall.docx

Kopia till
Akt
Anders Bernhall
Jim Gustavsson
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 334

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Motion äldrestödjare

KS 2014/498

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till den
beskrivning som gjorts av vård- och omsorgschefen i sitt tjänsteutlåtande 2016-07-28,
enligt nedan och att vård- och omsorgsnämnden framför samtidigt åsikten att motionen
kan överlämnas till pågående utredning om ett gemensamt servicekontor.
Svar från vård- och omsorgsnämnden
Beskrivning av befintliga insatser Personer som vistas och bor i kommunen har rätt att
ansöka och genom utredning få sina behov bedömda av biståndsbedömare. För att de
äldre ska få kännedom om vilken hjälp som kommunen erbjuder så bedriver
kommunen uppsökande verksamhet från och med 80 års ålder. Kommunens
anhörigstödjare skickar ut ett brev till berörd person där hembesök erbjuda. I samband
med hembesöket lämnas uppgifter om vad kommunen kan erbjuda i form av insatser
samt vart man kan vända sig.
Alla ansökningar är personligt bedömda utifrån den enskilde ansökarens behov samt
utifrån de politiskt antagna riktlinjerna, om vad kommunen generellt anser är en skälig
levnadsnivå. De främsta består av beviljade insatser i form av service tjänster så som
städhjälp, tvätt och handling.
Dessutom kan man ansöka och få beviljade insatser i form av omvårdnadsinsatser
vilket innebär att få hjälp med sin personliga hygien, matlagning och hjälp med att ta
sig till olika platser.
Vidare kan nämnas att vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag sedan en kort tid
tillbaka att se över hur vi skulle kunna förenkla möjligheterna för äldre att kunna få den
hjälp de behöver från kommunen. Detta planeras genom att man som äldre ska kunna
få hjälp med serviceinsatser under vissa timmar i månaden utan att behöva göra en
formell ansökan genom en biståndshandläggare. Det blir enklare, billigare och
snabbare att få hjälp. Vidare blir det minskad och enklare handläggarprocess.
Denna möjlighet finns redan idag i kommunen genom i form av matlådor och
trygghetslarm om man är över 65 år.
Verksamhetens svar på motionen är att behovet idag av äldrestödjare, täcks av den
service och de insatser som redan finns och/eller planeras införas i kommunen.

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

30/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

Bakgrund
Det har den 22 augusti 2014 inkommit en motion till kommunen om införa en tjänst
som äldrestödjare. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 10 augusti 2016 § 336 att
föreslå kommunstyrelsen att överlämna motionen till pågående utredning om ett
gemensamt servicekontor.
Kommunstyrelsen önskar att svaret förtydligas och behandlas i vård- och
omsorgsnämnden igen.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §22).doc
- Svar på motion gällande behov av äldrestödjare Karin Ahrle.docx
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §49).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse gällande motion gällande behov av äldrestödjare, 2014-10-08,
skriven av Maria G. Wirtanen.docx
- Motion - Behov av äldrestödjare.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §21).doc

Kopia till
Akt

31/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 335

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Motion-Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna

KS 2015/271

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad enligt yttrande nedan:

Avfallshantering Östra Skaraborgs direktion har uppdragit åt förbundschefen att
realisera motionens intentioner där så är möjligt och lämpligt.
Motionen anses därmed besvarad.

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

Bakgrund
2015-04-29 inkom en motion till Gullspångs kommun med förslag att sopkärlen ska
placeras på samma sida av gatorna i avsikt att spara miljön och tid för sophanteringen.
Den dåvarande chefen för verksamheten inom Mariestads och Gullspångs
avfallsnämnd yttrade sig 2015-09-01 med innebörd att frågan borde hänskjutas till
Avfallshantering Östra Skaraborg med hänsyn till det troliga och snara medlemskapet i
kommunalförbundet. 2016-06-28 inkom en begäran från kommunchefen i Gullspång
om direktionens behandling av motionen.
Formuleringen ”kommunalförbundet får besluta att fastighetsägaren ska placera
behållaren på motsatt sida av väg” återfinns i det föreliggande förslaget till
gemensamma avfallsföreskrifter och bedöms utgöra legal grund för att åstadkomma
den förändring som motionen syftar till.
Motionen intentioner är vällovliga men bör med hänsyn till lokal förutsättningar och
kundrelaterade nackdelar endast realiseras där det bedöms som möjligt och lämpligt.

Bilagor
- Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-09-19 § 24 svar på motion placering av
soptunnor Gullspång.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

- Yttrande till avfallsnämnden, 2015-09-01.pdf
- Kommunfullmäktige, 2015-11-30 (2015-11-30 KF §15).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, angående motion - soptunnorna ska ställas på samma sida av
gatorna, skriven av Annika Kjellkvist 2015-07-01.docx
- Motion - Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §22).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

33/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 336

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.

KS 2014/641

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat enligt svar nedan.
Kommunstyrelsen menar att det är upp till verksamheter, företag och föreningar att
driva projekt av den karaktär som ingår i förslaget. Kommunen kan däremot bidra
ekonomiskt till liknande evenemang genom arrangörsstöd som kan sökas av föreningar.
Förslagsställaren uppmuntras därför att vid fortsatt intresse bilda en förening alternativt
kontakta redan existerande förening eller företag.

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

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med flera förslag där skola, föreningar och företag
m.m. uppmanas att driva projekt med fokus på laxen. Motivet är laxen i olika material
som textil, papper, trä och metall m.m. som sedan presenteras för allmänheten.
Förvaltningen vill understryka att alla initiativ för att stärka det lokala kulturlivet och
lokala varumärken välkomnas. Flertalet idéer i medborgarförslaget skulle exempelvis
kunna knytas till evenemanget Laxdagarna.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Gullspång Staden av Laxarna.docx
- Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §23).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

34/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 337

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi

KS 2014/448

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, 2016-06-20 KF §
109, fattat beslut om borgensåtaganden uppgående till 15 000 000 kronor för Skagerns
Energi AB. Kommuninvest i Sverige AB:s jurister har konstaterat att det saknas beslut
om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta beslut om att
ingå högsta lånebelopp för Skagerns Energi AB.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp
till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi, skriven av Anders Bernhall 2016-0930.docx
- Kommunfullmäktige 2016-06-20 (2016-06-20 KF §8).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §24).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

35/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 338

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/121

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Gullspångsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90
000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, 2016-03-29 KF §
51, fattat beslut om borgensåtaganden uppgående till 90 000 000 kronor för
Gullspångsbostäder AB. Kommuninvest i Sverige AB:s jurister har konstaterat att det
saknas beslut om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta
beslut om att ingå högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp
till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB, skriven av Anders Bernhall
2016-09-30.docx
- Kommunfullmäktige 2016-03-29 (2016-03-29 KF §11).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §25).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

36/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 339

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Information från Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och
vattenråd

KS 2016/697

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Matilda Norberg vattensamordnare Karlskoga kommun och vattenrådgivare
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund & vattenvård och Kent Gustavsson
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund informerar kommunstyrelsen om deras
verksamhet.

Bakgrund
Under 2016 genomför Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd en
kommunturné där de besöker de kommuner som är medlemmar. De informerar om
vattenförvaltning, rådet och förbundets verksamheter samt hur vi i kommunen kan ha
nytta av deras arbete.
Bilagor
- Gullspångsälvens vattenvårdsförbund anågende kommunturné.docx
- Erbjudande om information till kommunstyrelsen från Gullspångsälvens
vattenvårdsförbund .pdf
- Information från Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund.pdf

Kopia till
Akt

37/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 340

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2016-09-09.
Bilagor
- Skaraborgs Kommunal förbund protokoll 2016-09-09.doc.pdf

Kopia till
Akt

38/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 341

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2016/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen november månad (14) (1).doc

Kopia till
Akt

39/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 342

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Sveriges kommuner och Landsting cirkulär 16:50 budgetpropositionen för år 2017
och höständringsbudgeten för år 2016.
b) Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 145 verksamhetsuppföljning Dnr
2016.Ma0019
c) Havs- och vattenmyndighetens beslut om Färdplan havsplanering
d) Sveriges Kommuner och Landsting - Rena fakta om välfärden
e) Lönenämnden protokoll 2016-09-27
f) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-10-04
g) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2016-10-04
h) Protokoll fört vid Båtrådssammanträde 2016-09-15
i) Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2016-09-29
j) Öppet brev till Sveriges kommuner Vågbrytaren riksföreningen mot hälsovådlig
elektromagnetisk strålning
k) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-09-29
l) Tekniska nämnden protokoll 2016-10-11
m) IT-nämnden protokoll 2016-10-18
n) Ekonomirapporten oktober 2016, om kommunernas och landstingsekonomi,
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilagor
- Cirkulär 16_50 Bilaga 1.pdf
- Cirkulär 16_50 budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år
2016.pdf
- Hav- och vattenmyndighetens beslut om Färdplan och havsplanering som ska vägleda
arbetet med att ta fram havsplaner för Sveriges kommuner.docx
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2016-10-04.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-10-04.pdf
- Lönenämnden protokoll 2016-09-27.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 145 verksamhetsuppföljning dnr
2017.Ma0019.pdf
- Sveriges Kommuner och Landsting Livet. Själva anledningen till bra välfärd. Nu gör
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

vi den ännu bättre.pdf
- Sveriges kommuner och Landsting - Rena fakta om välfärden.pdf
- Amnehärads Båtklubb protokoll fört vid Båtrådssammanträde 2016-09-15.pdf
- Protokoll Nämnden för ekonomiadministration 2016-09-29.pdf
- Öppet brev till Sveriges kommuner från Vågbrytaren riksföreningen mot hälsovådlig
elektromagnetisk strålning.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-09-29.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-10-11.pdf
- It-nämnden protokoll 2016-10-18.pdf
- Ekonomirapporten oktober 2016, om kommunernas och landstingens ekonomi,
Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
- Pressmeddelande från Sveriges Kommuner Landsting, ekonomirapporten oktober
2016.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 343

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Samordningsförbundet Norra Skaraborg
delårsrapport

KS 2016/634

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Samordningsförbundet Norra Skaraborgs delårsrapport 2016.
Bilagor
- Delårsrapport 2016 Samordningsförbundet Norra Skaraborg.pdf

Kopia till
Akt

42/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 344

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Vänerstipendiet/Vänertinget tillfälligt uppehåll under
2016

KS 2016/633

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges följande från kommunledningskontoret i Karlstads kommun:
”På hösten brukar Vänerstipendiet traditionsenligt delas ut ur ”Jubileumsfonden för
Vänern”. Utdelning sker vid en sammankomst och utifrån nomineringar som de olika
kommunerna runt Vänern gjort. Vänerfonden var en gåva till Karlstad i samband med
400-årsjubiléet 1984. För tillfället förs diskussioner om Vänerfrågan och de olika
samarbeten som finns i olika forum. Därför har vi valt att göra ett tillfälligt
uppehållmed Vänerstipendiet/Vänertinget under 2016.
Vi återkommer med mer information inför kommande år ”.
Bilagor
- Vänerstipendiet 2016.pdf

Kopia till
Akt

43/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 345

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Sommaraktiviteter

KS 2016/369

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Protokoll från barn- utbildning och kulturnämnden § 225 angående rapport om
sommarverksamheten i Gullspång 2016.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse rapport sommarverksamhet.docx
- Rapport sommarverksamhet 2016.docx
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden september 2016 (2016-09-15 BUK §11).doc

Kopia till
Akt

44/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-11-02

Kommunstyrelsen

KS § 346

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förfrågan om gratis broddar till invånare över 70 år

KS 2014/46

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut från vård- och omsorgsnämnden § 423 om att avslå förslaget att dela ut gratis
broddar till kommuninvånare över 70 år.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2016 (2016-10-03 VON §14).doc

Kopia till
Akt

45/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 347

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Yttrande från Moderaterna och Feministiskt initiativ
avseende revisorernas grundläggande granskning år 2016

KS 2016/402

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Yttrande från Moderaterna och Feministiskt initiativ avseende revisorernas
grundläggande granskning år 2016.
Bilagor
- Gullspång särskilt yttrande granskning 2016.pdf

Kopia till
Akt

46/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 348

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Slutrapportering § 37-medel

KS 2016/213

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Slutrapportering till länsstyrelsen av § 37-medel för insatser med stöd av ersättning
enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan
avseende omställning av fastigheter till bostäder.
Bilagor
- Slutrapportering § 37-medel omställning av fastigheter till bostäder tidsperiod 201601-01-2016-06-30.pdf
- Utdrag ur huvudbok.pdf

Kopia till
Akt

47/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 349

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner
2017

KS 2016/647

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Länsstyrelsens beslut dnr 851-32822-2016 beslut om fördelning av anvisningar till
kommuner 2017 av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom
anvisning till kommuner i Västra Götalands län.
Bilagor
- Kommuntal 2017 fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner.pdf
- Beslut dnr 851-32822-2016 om fördelning av anvisningar till kommuner av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning för år
2017.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 350

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Migrationsverket informerar om fortsatt avveckling
av överkapacitet tillfälligt anläggningsboende

KS 2016/658

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Migrationsverket informerar om fortsatt avveckling av överkapacitet tillfälligt
anläggningsboende
Bilagor
- Information om avveckling.pdf
- Plan för avveckling av överkapacitet - direktupphandling 12.pdf
- Direktupphandling 12 kommun och län.pdf

Kopia till
Akt

49/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 351

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Remissvar gällande förslag till ändrade föreskrifter
om innehållet i en kommunal plan för avfallsförebyggande och
hållbar avfallshantering

KS 2016/507

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Remissvar gällande förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan
för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt för länsstyrelsens
sammanställning som ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS
2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning,
ärendenr: NV-00572-14.
Bilagor
- Missiv 2016-06-23.rtf.pdf
- Förslag föreskrifter extern remiss 2016-06-22.pdf
- Förslag vägledning extern remiss 2016-06-23.pdf
- Konsekvensanalys extern remiss 2016-06-23.pdf
- Bilaga 1.docx
- Remissvar gällande förslag till ändrade föreskrifter om innehållet i en kommunal plan
för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.pdf

Kopia till
Akt

50/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 352

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden ekonomisk
uppföljning

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 144 ekonomisk uppföljning 2016-10-04, dnr
2016Ma0012.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 144 ekonomisk uppföljning 2016-10-04 dnr
2016Ma0012.pdf

Kopia till
Akt

51/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 353

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämndens beslut Gullspång
Björnemossen 3:58 ansökan om bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad

KS 2016/564

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 36 Gullspång Björnemossen 3:58 ansökan om
bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, dnr 2016.Gu0365

Bilagor
- Beslut från miljö- och byggnadsnämnden § 136 Gullspång Björnemossen 3_58 ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad dnr 2016.Gu0365.pdf

Kopia till
Akt

52/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 354

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Beslut om förslag till budgetramar 2017 och
medlemsavgift 2017 till Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/684

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut om förslag till budgetramar 2017 och medlemsavgift 2017 till Skaraborgs
Kommunalförbund § 24, 2016-09-23
Bilagor
- Beslut om förslag till budgetramar 2017 och medlemsavgift 2017 till Skaraborgs
Kommunalförbund § 24, 2016-09-23.pdf

Kopia till
Akt

53/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 355

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Beslut 2016-10-12 i ärende 535-28776-2016 om
vattenverksamhet vid fastigheterna Valeholm 5:1 och Valeholm
5:38 i Gullspångs kommun

KS 2016/571

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut från Länsstyrelsen 2016-10-12 i ärende 535-28776-2016 om vattenverksamhet
vid fastigheterna Valeholm 5_1 och Valeholm 5_38 i Gullspångs kommun.
Bilagor
- Beslut om Beslut 2016-10-12 i ärende 535-28776-2016 om vattenverksamhet vid
fastigheterna Valeholm 5_1 och Valeholm 5_38 i Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Akt

54/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 356

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Djurskyddet Skaraborg-Ansökan avslag på ansökan
om ekonomiskt bidrag

KS 2016/503

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Skrivelse från djurskyddet Skaraborg angående kommunstyrelsens beslut § 262, 201609-07 om avslag på ansökan om ekonomiskt bidrag. Samt svar till Djurskyddet
Skaraborg.

Bilagor
- Styrelsen för Djurskyddet Skaraborg ansökan om bidrag till driftskostnader.pdf
- Svar till styrelsen för djurskyddet Skaraborg angående avslag på ansökan om
ekonomiskt bidrag.pdf

Kopia till
Akt

55/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 357

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Redovisning av intern kontroll 2016 nämnden för
ekonomiadministration

KS 2016/690

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Redovisning av intern kontroll 2016 nämnden för ekonomiadministration EKN § 22
Bilagor
- Nämnden för ekonomiadministration § 22 redovisning av intern kontroll 2016.pdf

Kopia till
Akt

56/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 358

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Uttalande från synskadades Riksförbund Skaraborg
- Ledsagarkort för personer med färdtjänst till samtliga
kommuner inom Västra Götalandsregionen

KS 2016/693

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Uttalande från synskadades Riksförbund Skaraborg - Ledsagarkort för personer med
färdtjänst till samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen.
Bilagor
- Uttalande Synskadades Riksförbund Skaraborg-16.docx

Kopia till
Akt

57/61
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 359

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning beslut från ksau-Länsstyrelsen förslag på uppdaterade
bevarandeplaner för Natura 2000-områden, dnr 511-1448-2014

KS 2016/607

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 201610-19 § 190 nedan:
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig informerade utan att lämna några
synpunkter på förslagen på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-området
Ribbingfors Ekhage.

Bakgrund
Bakgrund Länsstyrelsen har 2016 ett uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till
länets Natura 2000-områden. Under våren-hösten finns möjlighet att lämna synpunkter
på förslagen som finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. Natura 2000 är ett
ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU som syftar till att hejda
utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.
Det berörda området är Ribbingsfors ekhage, även kallat Sörängen. Det ägs av en
privat markägare som, via telefon, informerats om ärendet utan att ge några synpunkter.
Förslaget innebär ingen förändring för markägaren, tvärtom uppmanas den nuvarande
skötseln genom bete att fortsätta.
Bakgrund Länsstyrelsen har 2016 ett uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna till
länets Natura 2000-områden. Under våren-hösten finns möjlighet att lämna synpunkter
på förslagen som finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. Natura 2000 är ett
ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU som syftar till att hejda
utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs.
Det berörda området är Ribbingsfors ekhage, även kallat Sörängen. Det ägs av en
privat markägare som, via telefon, informerats om ärendet utan att ge några synpunkter.
Förslaget innebär ingen förändring för markägaren, tvärtom uppmanas den nuvarande
skötseln genom bete att fortsätta.
Bilagor
- Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000- områden, dnr 511-14482014.docx
- Bevarandeplan Ribbingsfors ekhage.pdf
- Tjänsteskrivelse, förslag på uppdaterade bevarandeplan för Natura 2000-områden,
skriven av Peter Karnung 2016-05-10.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §8).doc
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 360

Protokoll
2016-11-02

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tolkförmedling Väst

KS 2016/695

Beslut
Kommunstyrelsen förklara sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Delårsrapport 2016 från Tolkförmedling Väst.
Bilagor
- Delårsrapport 2016 för Tolkförmedling Väst.pdf
- Beslut från Tolkförmedling Väst § 245 delårsrapport.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-02

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

Kommunstyrelsen
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