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§4

Skyddsvall mot industribuller utav schaktmassor från E20
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KS 2016/119

Föredragande: Thyra Larsson

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-05-04 (2016-05-04 KS §15).doc
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§5

Köp av fastigheterna Hova 3:25 och Hova 3:27

KS 2016/359

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Gullspångsbostäder AB
köper fastigheterna Hova 3:25, 3:27 i Hova centrum, enligt Gullspångsbostäder AB:s styrelsebeslut,
till ett pris av 530 000:-.

Bakgrund
Ärendet har behandlats av Gullspångsbostäder AB 2016-04-25 § 961.

Fastigheterna ligger i anslutning till kommunhuset, Åsterudsbacken och Bramsgården. Anledningen
till köpet är få rådighet över dessa fastigheter och att de förvaltas på ett sätt som gynnar kommunen
och bostadsbolaget.
Hyresintäkt är ca 36 000:-/år i kallhyra.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB skriven av Lars
Johansson.docx
- Kartbild.pdf
- Gullspångsbostäder AB § 961 Hova 3 25 och 3 27.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §4).doc
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§6

Fiberutbyggnad i tätorterna
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KS 2014/448

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Skagerns Energi AB borgen på 15
000 000:-, avsett för fiberutbyggnad i tätorterna.

Bakgrund
Bildandet av ett nytt statsnätbolag har dragit ut på tiden. Beslut har fattats i Gullspångs kommun. I
avvaktan på att eller om bolaget bildas sker utbyggnaden enligt tidigare upprättat samarbetsavtal
mellan Skagerns Energi AB och Vänerenergi AB. Skagerns Energi AB är i denna utbyggnad huvudman
och Vänerenergi AB är totalentreprenör. På så vis kan utbyggnaden genomföras enligt tidigare lagd
plan. Skillnaden mot tidigare förslag är det är Skagerns Energi AB som kommer att äga nätet. Frågan
gällande gemensamt bolag utreds och behandlas vidare.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, fiberutbyggnad i tätorterna skriven av Lars Johansson 2016-04-29.docx
- Kommunfullmäktige 2016-01-25 (2016-01-25 KF §9).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §5).doc
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Eldningsförbud
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KS 2016/352

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera rätten att fatta beslut om generellt
eldningsförbud enligt förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 20023:789) till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen vidaredelegerar rätten till kommunchefen att, efter samråd med räddningschefen
eller den som är i dennes ställe, fatta beslut att helt eller delvis elda utomhus, samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i missiv 2016-04-21 meddelat följande:
Räddningstjänsten har uppmärksammats på att frågan om generellt eldningsförbud inte kan
delegeras till ett kommunalförbund. För att kunna hantera frågan har ett förslag till lösning
utarbetats och redovisats i direktionen för kommunalförbundet.
Lösningen är att respektive fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet och att
kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till tjänsteman i kommunen; förslagsvis
kommundirektör/kommunchef, eller den som är i dennes ställe, att efter samråd med räddningschef,
eller den som är i dennes ställe, utfärda föreskrift om eldningsförbud.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse eldningsförbud.docx
- Meddelande om föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus, 2016 000826.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §8).doc
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§8

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kallelse
2016-06-01

KS 2015/591

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag med justeringen att timtaxan
ska uppgå till 720 kronor.

Taxan gäller från och med 2016-07-01.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. Taxan ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i Gullspång, Mariestad,
Törebodas och kommuner.

MTG-styrgrupp har granska miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga förslag och uttryckt en vilja
att ändra förslaget genom att föreslå en timtaxa om 720 kronor istället för miljö- och
byggnadsnämndens förslag om 830 kronor. Dessutom har årsavgifterna för tillståndspliktiga lantbruk
med djurhållning föreslagits bli nedsatta till 6 480 kronor motsvarande nio timmars handläggningstid.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att det är nödvändigt att tillsynen och prövningen av
ärenden enligt miljöbalken ges en tillräcklig finansiering så att uppdraget kan uppfyllas i minst den
omfattning som myndighetsuppdraget ger miljö- och byggnadsnämnden. De faktiska kostnaderna för
miljöbalkstillsynen år 2015 har legat till grund för framräkningen av timavgiften om 830 kronor. I det
fall beslutet blir en lägre timavgift uppkommer ett större behov av skattefinansiering än vad som är
fallet om en timavgift sätts utifrån det beräknade värdet. Noterbart är att all handläggning enligt
miljöbalken inte går att avgiftsfinansiera.

Förslaget från MTG-styrgrupp på att begränsa den fasta årsavgiften för tillståndspliktiga lantbruk är
till nio timmar. Detta mot bakgrund av den låga årsavgift som länsstyrelserna tar ut för motsvarande
tillsyn. Idag har miljö- och byggnadsnämnden övertagit tillsynsansvaret från Länsstyrelsen Västra
Götaland när det gäller bland annat tillståndspliktiga lantbruk. Miljö- och byggnadsnämnden anser
att det är rimligt att justera den årliga avgiften just för tillståndspliktiga lantbruk i linje med MTGstyrgrupps förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå respektive kommunfullmäktige i
Gullspång, Töreboda och Mariestad att anta en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i
enlighet med upprättat förslag. Förslaget är baserat på en timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås
träda i kraft 2016-04-01.

Bilagor
11/42

Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-06-01

- Beslut Mariestad Kf § 51 16 - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 25 förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 2015
Ma0835.pdf
- bilaga 1 20160205.pdf
- bilaga 2 20160205.pdf
- Tjänsteskrivelse förslag på miljöbalkstaxa 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §9).doc
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§9

Förändrade avgifter gällande felparkering
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2016-06-01

KS 2016/318

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om taxa för felparkeringsavgifter enligt
följande förslag:

- 500 kronor för ej betald avgifter eller överskriden parkeringstid.
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud.
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på handikapp platser utan
tillstånd.
Den nya taxan träder i kraft 1 september 2016.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-12 § 84.

Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor, bland annat
parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamna i fokus med anledning av att
Mariestad och Gullspångs kommuner i dag anlitar parkeringsvärdar från Skövde kommun
tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en förenkling i det praktiska arbetet för
parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland kommunerna är också till hjälp för Polismyndigheten i
de fall då trafiksäkerheten kräver myndighetens övervakning.

Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förseelse desto högre
felparkeringsavgift.

Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån. Förseelsen
jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av parkeringskort för
rörelsehindrade, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.

Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på den mellersta nivån.
Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta för att skapa en större differens ned till
den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kr. Förseelser inom denna kategori handlar om
överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.

De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är 500, 750 samt
1000 kr.
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Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kr.

2009 gjordes senast revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan motiveras främst
med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmoniseras med beloppets storlek.
I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar, övergångsställen eller på gångoch cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och
framkomlighet på centrala gator inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Avgifterna
bör vara samma för att skapa trovärdighet hos allmänheten.

Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt trafikförordningen
(1998:1276).

Bilagor
- Förslag på taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.pdf
- Tekniska nämnden § 84 förändrade avgifter gällande parkering.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §14).doc
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§ 10

Sommarkollo
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KS 2016/369

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- utbildning och kulturnämnden ansökan om 80 tkr för
sommarkollo under två veckor i augusti.
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker via utvecklingsmedel eller annat konto.

Bakgrund
Sommarlovet är långt för många ungdomar då de har svårt att sysselsätta sig själva. Speciellt kommer
det i augusti när föräldrarnas semester är slut.
Önskemål har kommit att ordna någon typ av sommarkollo för att ge sysselsättning åt barn och
ungdomar några veckor i augusti. Lokalmässigt kan verksamheten kombineras med t ex fritidsgården
i Gullspång men personalmässigt finns inte resurs i budget.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse sommarkollo.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2016 (2016-05-04 BUK §16).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §17).doc
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Handlingsplan mot våld i nära relationer
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KS 2016/65

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta framtagen handlingsplan Våld i
nära relation.

Bakgrund
Denna handlingsplan ersätter tidigare riktlinjer och handlingsplan för socialtjänsten i Gullspång
kommun, utarbetad juni 2005 jämte reviderade riktlinjer 2010.

Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner samverkar sedan 2015 via en gemensam
samordnare mot våld i nära relationer och ifrågavarande plan baseras på den handlingsplan som
Töreboda kommun tog fram i början av 2015.

Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära
relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld
i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn
och vuxna samt barn som bevittnat våld och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. De nya
föreskrifterna och allmänna råden ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (2009:22) om
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Socialstyrelsen har i samband med de nya föreskrifterna och allmänna råden även reviderat
handboken ”Våld”.

Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer.
Den nya författningen, och således även handboken, omfattar en vidare målgrupp än de tidigare
allmänna råden. Här avses vuxna kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld eller andra
övergrepp av närstående samt barn som utsatts för eller bevittnat våld av eller mot närstående. Den
nya författningen innehåller även allmänna råd om stödet till våldsutövare.

Föreslagen handlingsplan är framtagen med ledning av de nya föreskrifterna och socialstyrelsens
handbok.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §28).doc
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- Tjänsteskrivelse_vinr.docx
- Handlingsplan_vinr.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §18).doc
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KS 2016/326

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer inklusive bilaga för avgifter
för detaljhandel med folköl.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 § 221.

Förslag till riktlinjer för detaljhandel med folköl med tillhörande bilaga för avgifter inom KAS
(Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg) har inkommit.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §52).doc
- Riktlinjer folköl 160112 Gullspång kommun.docx
- Bilaga riktlinjer folköl - avgifter.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §19).doc
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KS 2016/327

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen bilaga till riktlinjer för
serveringstillstånd.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 § 222.

Sedan tidigare finns av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd. Förslag för
bilaga till riktlinjerna rörande handläggningstider har nu inkommit från KAS (Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skaraborg).

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §53).doc
- Riktlinjer för serveringstillstånd KAS Kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg, antagen
av kf 2015-10-26 § 193.docx
- Bilaga riktlinjer serveringstillstånd - handläggningstider.docx
- Bilaga till riktlinjer serveringstillstånd - Handläggningstider nu gällande.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §20).doc
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Omprioriteringar av investeringsmedel
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KS 2016/383

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Respektive nämnd ges möjlighet att omprioritera inom beviljade investeringsmedel.
Omfattande omprioriteringar ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Mindre omprioriteringar
rapporteras i samband med ordinarie ekonomiska uppföljningar.

Bakgrund
Det har visat sig att nämnderna ibland avvaktar med nödvändiga investeringar trots att det finns
outnyttjade investeringsmedel från tidigare år. Det finns även en tröghet i systemet då alla
investeringsmedel är destinerade till särskilda ändamål och därför inte kan tas i anspråk för annat.

Processen skulle bli smidigare om nämnderna får möjlighet att omprioritera bland sina
investeringsmedel till annat användningsområde då nya brådskande behov uppstår utan att gå vägen
via kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår därför att nämnderna ges möjlighet att själva omprioritera bland beviljade
investeringsmedel då nya brådskande behov uppstår. Omfattande omprioriteringen ska snarast
rapporteras till kommunstyrelsen. Mindre omprioriteringar rapporteras i samband med ordinarie
ekonomiska uppföljningar.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse omprioritering av investeringsmedel, skriven av Elisabeth Olsson 2016-05-11.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §10).doc
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Begäran om utökad budgetram för drift av två nya
förskoleavdelningar vid Lysmaskens förskola föranledda av
ett ökat barnantal
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2016-06-01

KS 2016/320

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden tillförs 295 tkr föranlett av
ökade kostnader för de nya förskoleavdelningarna vid Lysmasken. Pengarna tas ur tillfälligt stöd till
nyanlända för år 2016 295 tkr och för år 2017 295 tkr.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2016-04-12 § 80.
Driftskostnader för Lysmaskens två tillkommande avdelningar uppgår till 295 tkr, fördelat på, drift
och vaktmästeri 195 tkr och städ 100 tkr. Till detta tillkommer kapitalkostnader som ligger kvar i
Gullspångs kommun.

Under sommaren år 2015 togs Lysmaskens två nya avdelningar i bruk. De utökade driftskostnaderna
har inte reglerats i 2016 års budget.

Bilagor
- Begäran om utökad budgetram för drift av två nya förskoleavdelningar vid Lysmaskens förskola
föranledda av ett ökat barnantal, Tn § 80.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §11).doc
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§ 16

Tillfälligt statligt stöd till nyanlända

KS 2016/62

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga stödet enligt nedan:
Skola och förskola år 2016 2000 tkr, år 2017 2000 tkr
Lekmiljö år 2016 275 tkr
Föreningsstöd år 2016 350 tkr, år 2017 350 tkr
Gymnasieutbildning år 2016 400 tkr
Aktiviteter för unga vuxna år 2016 150 tkr
Sysselsättningsåtgärder/utbildning för vuxna år 2016 1.2 mnkr
Utbildning för vuxna år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr
SYV år 2016 180 tkr, år 2017 360 tkr
Kost år 2016 215 tkr, år 2017 215 tkr
Föräldrastöd år 2016 50 tkr, år 2017 50 tkr
Bostäder år 2016 250 tkr, år 2017 250 tkr
Lokalhyror Lysmasken, Bikupan år 2016 695 tkr, år 2017 1095 tkr
Övriga integrationsåtgärder år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr
God man år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr
Datorer alla verksamheter år 2016 325 tkr
Kulturskola/fritid unga år 2016 100 tkr
Grundskolan utökad tid för matematik årskurs 4-6 år 2016 100 tkr
År 2016 summa 7 190 tkr, år 2017 summa 5 220 tkr

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till vård- och omsorgsnämnden att fördela medlen för
aktiviteter för unga vuxna.

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att fördela 1.2 mnkr till
verksamheterna avseende sysselsättningsåtgärder/utbildning för vuxna.

4. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att fördela 325 tkr till verksamheterna
för inköp av datorer.

5. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till barn- utbildning och kulturnämnden att ta fram förslag
på aktiviteter för kultur/fritid unga.
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Bakgrund
Kommunchef Elisabeth Olsson har lämnat följande förslag till fördelning:
Utgångspunkter
Två viktiga utgångspunkter har beaktats i förslaget. Dels att de ska bidra till att skapa ekonomisk
trygghet på längre sikt än 2016. Det tillfälliga stödet måste då också kunna användas även år 2017.
Dels att förstärkningsinsatserna byggs upp så att vi inte låser fast en förhöjd ambitionsnivå i
verksamheterna då det tillfälliga stödet inte längre gäller. Förslagen bygger på grundtanken om god
ekonomisk hushållning, åtgärder som främjar ett hållbart mottagande samt en möjlighet till snabba
åtgärder vid ändrade förhållanden.

Fördelning
Det tillfälliga stödet fördelas utifrån i dagsläget identifierade behov till verksamheterna.
Verksamheterna styr sedan detaljfördelningen utifrån reella behov.
En summa läggs under kommunstyrelsen för att kunna täcka behov som i dagsläget inte kunnat
identifieras. Dessa medel ska kunna överföras till olika verksamheter om nya behov i form av
volymökningar eller annat uppstår.

Identifierade behov
Skola och förskola – merkostnader som inte täcks av schablonersättningen
Antalet mottagna barn inom förskola och grundskola beräknas öka ytterligare under 2016 och 2017.
2016 tillkommer även lagkrav utformningen av mottagandet. Även inom förskolornas finns ett stort
behov extra stöd, framför allt språkligt.
Ökningen av mottagna barn ger ett behov av ytterligare ca 10 tjänster för att täcka behoven. En del
täcks av den ökade ersättningen för asylsökande barn. Kommunstyrelsen har beslutat kostnader som
inte täcks inom schablonersättningen tas inom det tillfälliga stödet med 2 000 tkr/år.
Kommunstyrelsen har även fattat beslut att tilldela BUK 275 tkr 2016 för att komplettera behovet av
leksaker inom förskoleverksamheten.

Föreningsstöd
Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 350 tkr av det tillfälliga stödet till föreningsbidrag för 2016.
Inget beslut finns för 2017 men man kan anta att det kommer att finnas notsvarande behov då.
Förslag att 350 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet även för 2017.

Gymnasieutbildning
Kostnaden för gymnasieutbildning kostade drygt 400 tkr mer än budget 2015 En stor del av detta kan
hänföras till behovet av extra tid för de nyanlända ungdomarna att komma igenom gymnasiet. Detta
är den bästa investering som kan göras för deras framtid. . 450 tkr tillfördes 2016 vilket motsvarar
underskottet men behovet förväntas öka. Förslag att 200 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.
Försörjningsstöd under etableringsperioden
Försörjningen under etableringsperioden tillgodoses huvudsakligen genom arbetsförmedlingen men
det är inte heltäckande utan det kommunala försörjningsstödet får täcka underskottet. Exempelvis
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räcker inte etableringsersättning för stora familjer, glapp uppstår av olika orsaker i etableringen och
arbetsförmedlingen senarelagda start av etableringsersättning för många nyanlända medför ökade
kostnaden för försörjningsstödet.
För försörjningsstödet saknades 2015 ca 900 tkr och prognosen är att kostnaden kommer att ligga på
en liknande nivå under både 2016 och 2017. En del av detta hänger samman med försörjningen för
flyktingfamiljer. Förslaget är att 500 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Ensamkommande flyktingbarn
Antalet boenden har ökat från tre 2015 till minst sex till 2017. Kostnaderna täcks huvudsakligen
genom statliga medel men aviserade förändringar väcker en stor osäkerhet. Förslag att i nuläget inte
tillföra ytterligare medel.

Flyktingmottagning enligt avtal
Mottagandet 2015 var högt och detta kommer att få konsekvenser under flera år framåt. Samtidigt
kommer Gullspång genom förändringar i bostadsförsörjningslagen ta emot färre nyanlända i år och i
framtiden. Den statliga ersättningen har höjts 2016 och detta beräknas täcka behoven under
etableringsperioden. Kostnaderna för kommunen kommer efter två år.

Sysselsättningsåtgärder för nyanlända
Anställningar med anställningsstöd och praktik är bra etableringsåtgärder för många. Det finns ett
beslut att erbjuda 20 insatser per år vilket motsvarar 1 800 tkr. Detta är svårt att täcka inom avsatta
medel för nyanlända. Förslaget är att kostnaderna täcks genom det tillfälliga stödet med 900 tkr/år.

Utbildning för vuxna och vuxenutbildning
Behovet av utbildning för vuxna, SFI och påföljande behov av grundskole- och gymnasiekompetens
efter SFI-utbildningen ökar med antalet elever. Vi ser att det redan 2015 saknats ca 300 tkr för
utbildningsinsatser. Kommunstyrelsen har tillfört 200 tkr 2016 men ytterligare behov finns. Förslag
att 300 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Utökad studie- och yrkesvägledning
Ny lagstiftning garanterar bland annat alla SFI-elever vägledning av studie- och yrkesvägledare. Detta
för att effektivisera vägen till arbete för nyanlända. Befintlig tjänst täcker inte dessa behov utan en
utökning föreslås med 60 %. Detta motsvarar 360 tkr/år. Förslag att 180 tkr för 2016 och 360 tkr för
2017 tas ur det tillfälliga stödet.

Kostnader för kostförsörjning
Ett ökat antal barn (37) medförde ett underskott 2015 för kostverksamheten. Merkostnader för skoloch förskolebarn beräknas till 215 tkr/år. Förslag att 215 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Föräldrastöd
Det är viktigt för att skapa trygghet i den nya föräldrarollen för nyanlända. Familjecentrum kan
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erbjuda riktade aktiviteter till nyanlända familjer. För detta behövs ett tillskott på 50 tkr/år. Förslag
att 50 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Bostäder
Barnfamiljer, som är anknytningsärende, måste prioriteras. Nya bostäder för dessa familjer behövs
under 2016 och 2017 men även för mottagande enligt grundavtal. Här finns risk för tomhyror under
omställningsarbetet till fler bostäder vilket riskerar drabba bostadsbolaget.
Tillströmningen av nyanlända har inneburit och kommer fortsatt att innebära stora arbetsinsatser för
att tillgodose behoven av bostäder. För detta ändamål beräknas 350 tkr under 2016 och 250 tkr
2017. Förslag att 350 tkr under 2016 och 250 tkr 2017 tas ur det tillfälliga stödet.

Lokalhyror
Mottagandet innebär behov av ytterligare lokaler för exempelvis förskolor och mottagningsklasser.
Detta medför även ökade kostnader för lokalvård. Dessa kostnader beräknas till 370 tkr/år. Förslag
att 370 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Övriga integrationsåtgärder
En viktig förebyggande och integrationsbefrämjande insats kan mötesplatser och annat
integrationsstöd. Det finns möjlighet att ansöka om medel för detta hos länsstyrelsen men då måste
kommunen ge en motsvarande motprestation. Möjlighet finns att ansöka om treåriga projekt.
Förslag att 300 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

God man
Med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn har också behovet av gode män
ökat. Verksamheten saknade 2015 300 tkr för detta. Förslag att 300 tkr/år tas ur det tillfälliga stödet.

Att fördela
Flera av ovanstående poster är svårberäknade och därför föreslås att en summa avsätts inom hos
kommunstyrelsen att fördelas när behoven blir synliga, t.ex. kostnader för tomhyror. Detta minskar
också risken för nivåhöjande insatser som riskerar att bli permanenta.
500 tkr/år föreslås avsättas för detta ändamål. Förslag att 900 tkr för 2016 och 800 tkr för 2017
avsätts från det tillfälliga stödet.
Sammanfattning - tusen kr
Ändamål
Skola och förskola, 2015 550 tkr, 2016 2000 tkr, 2017 2000 tkr. Summa 4550 tkr.
Lekmiljö, år 2016 275 tkr. Summa 275 tkr.
Föreningsstöd, år 2016 350 tkr, år 2017 350 tkr. Summa 700 tkr.
Gymnasieutbildning, år 2016 200 tkr, år 2017 200 tkr. Summa 400 tkr.
Försörjningsstöd, år 2015 300 tkr, år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr. Summa 1300 tkr.
Sysselsättningsåtgärder, år 2016 900 tkr, år 2017 900 tkr. Summa 1800 tkr.
Utbildning för vuxna, år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr. Summa 600 tkr.
SYV, år 2016 180 tkr, år 2017 360 tkr. Summa 540 tkr.
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Kost, år 2015 200 tkr, år 2016 215 tkr, år 2017 215 tkr. Summa 630 tkr.
Föräldrastöd, år 2016 50 tkr, år 2017 50 tkr. Summa 100 tkr.
Bostäder, år 2015 50 tkr, år 2016 350 tkr, år 2017 250 tkr. Summa 650 tkr.
Ökade lokalhyror, år 2016 370 tkr, år 2017 370 tkr. Summa 740 tkr.
Övriga integrationsåtgärder, år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr. Summa 600 tkr.
God man, år 2015 100 tkr, år 2016 300 tkr, år 2017 300 tkr. Summa 700 tkr.
Att fördela, år 2016 550 tkr, år 2017 450 tkr. Summa 1700 tkr
Summa år 2015 1 200 tkr, år 2016 6 840 tkr, år 2017 6 545 tkr. Summa 14 585 tkr

Bilagor
- Förslag till fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §13).doc
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KS 2016/343

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att barn-, utbildning- och kulturnämnden för grundskolan tillförs 110 tkr
för lärarresurs samt eventuell kostnad för ytterligare en skolskjutstur, då skollagen ändras och
kommer att innefatta 3 ytterligare timmar undervisningstid i matematik för åk 4-6 i veckan. Pengarna
tas ur det särskilda statsbidraget för år 2016.

Barn- utbildning och kulturnämnden får återkomma när man vet kostnaden för eventuellt ytterligare
skolskjutsar.
Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen fattar beslut i ärendet den 25 maj 2016.

Bakgrund
Ärendet har behandlats av barn- utbildning och kulturnämnden 2016-05-04 § 133.

Det är av stor vikt att elever i grundskolan och motsvarande skolformer får de kunskaper i matematik
som de kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier. Svenska elevers
matematikkunskaper har försämrats under 2000-talet vilket bekräftas i flera internationella
utvärderingar. Eleverna har rätt att få det stöd de behöver för att nå kunskapskraven.
Undervisningstiden i matematik har tidigare utökats för elever i årskurs 1-3. Nu kommer
motsvarande ökning av undervisningstiden för elever i årskurs 4-6 med start läsåret 2016-2017. I
lagrådsremissen innebär att den minsta totala undervisningstiden i matematik utökas successivt med
105 timmar i grundskolan. Vilket innebär 60 min per vecka i åk 4, 5 och 6.
Kommunerna har fått ersättning i det stadsbidrag som gått ut men tilldelningen till skolorna har inte
ändrats. Den resurstilldelning som skolorna fått för verksamhetsåret 2016 är lika som före införandet
av reformen.
Genom det ökade antalet undervisningstimmar kommer skoldagen ändras och de skolskjutslinjer
som finns idag behöva utökas med ytterligare en tur.
Barnkonsekvensanalys
Detta beslut berör direkt barn och ungdomar för att de på bättre sätt ska klara målen i grundskolan i
ämnet matematik.
Det nationella beslutet kräver dock att en extra tilldelning av budget görs så att inte denna
timplaneförändring gör så att samma resurs som finns idag förväntas räcka till den utökade resursen.
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Om inte en extra resurs skapas kommer beslutet ha en negativ inverkan för barn och unga då det blir
en lägre personaldimensionering för undervisningen.
Barn och ungdomar har inte kommit till tals i frågan då beslutet följer på ett beslut som riksdagen
kommer att ta och då förväntas det att en barnkonsekvensanalys redan är gjord på nationell nivå.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2016 (2016-05-04 BUK §11).doc
- Tjänsteskrivelse ökad undervisning i matematik.docx
- Ytterligare undervisningstid i matematik.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §12).doc

28/42

Kommunstyrelsen

§ 18

Redovisning av tidigare uppdrag

Kallelse
2016-06-01

KS 2015/202

Föredragande: Karin Ahrle, Elisabeth Olsson
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07 § 517 i samband med budgetuppföljning delårsrapport
januari-augusti 2015 om en rad uppdrag.
Uppdragen har även redovisats på kommunstyrelsens budgetberedning 2016-03-09 § 8.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Redovisning av uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, budgetberedningen § 8.pdf
- Tjänsteskrivelse huvudmannaskap för bostadsanpassning, skriven av Elisabeth Olsson 2016-0412.docx
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KS 2016/210

Föredragande: Anders Bernhall, Karin Ahrle, Anna Sundström, Elisabeth Olsson
Bakgrund
En sammanfattning av kommunens ekonomi
Ekonomisk översikt och resultatuppföljning
Årligen ska tertialuppföljningar med prognos presenteras för Kommunstyrelsen. Uppföljningarna ska
redovisas i samband med april, augusti (delårsrapport) samt december månad (årsredovisning).

Årets första tertialuppföljning/prognos grundar sig på aktuell redovisning efter april månads utgång.
Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på senast
tillgängliga prognosuppgifter ifrån SKL (Sveriges kommuner och landsting) som publicerades i slutet
av april månad.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2016 fastställdes ett budgeterat resultatmål till
5,8 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2015 uppgick till 6,9
mnkr vilket motsvarade 2,4 %).

Prognos
Prognos för 2016 visar på ett förväntat resultat uppgående till -0,6 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse på -6,4 mnkr gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken till det prognostiserade
resultatet beror på förväntade negativa budgetavvikelser inom framför allt Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde samt även inom Barn- utbildning och kulturnämnd.

Skatter och bidrag
Skatter och bidrag har budgeterats till 291 mnkr. SKLs prognos över skatter och bidrag visar på en
försämring av förväntat utfall år 2016 med 0,9 mnkr. Eftersom 1 mkr avsatts för prognososäkerhet
förväntas utfallet av skatter och bidrag ändå följa budget.
Finansiella intäkter och kostnader förväntas ge ett överskott (bl. a beroende på ökade
borgensavgifter).

Ej fördelade medel
I budget för 2016 finns ett anslag för oförutsedda utgifter uppgående till 0,6 mnkr. Dessa medel
förväntas inte förbrukas under året utan istället bidra till resultatet.

Verksamheterna
Sammantaget redovisar verksamheterna ett prognostiserat utfall på -7,5 mnkr. De största negativa
avvikelserna finns inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde med sammanlagt -5 mnkr. Det
är främst inom verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg samt särskilt boende som de
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största avvikelserna prognostiseras. Även gällande lokaler inom äldreomsorgen samt inom LSSverksamheten förväntas negativa budgetavvikelser.
Barn- utbildning och kulturnämnd redovisar en prognostiserad avvikelse på -2,2 mnkr. Den största
förklaringen till detta är förväntade avvikelser inom gymnasieskola (interkommunala elevavgifter)
men även inom grundskolan prognostiseras ett negativ budgetavvikelse.

Kommentarer till verksamheternas redovisade prognoser redovisas i separat bilaga. De verksamheter
som uppvisar förväntade underskott ska också redovisa vilka åtgärder som planeras att vidtas för att
uppnå en budget i balans. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Bilagor
- Tertialrapport april 2016 - Gullspångs kommun.docx
- Bilaga Tertialrapport - april 2016, kompletterad.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §22).doc
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KS 2016/2

Förslag till 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 juni månad.pdf
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KS 2016/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2016-02-22.
b) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2016-04-26
c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-03
d) Tekniska nämnden protokoll 2016-05-10
e) Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2016, drn 501-14863-2016
d) Miljö- och byggnadsnämnden § 71 verksamhetsuppföljning dnr: 2016.Ma0019
e) Länsstyrelsen Västra Götalands län bidrag till vårdinsatser på gravfältet, fornlämning RAÄ Hova
27:1 i Gullspångs kommun. Dnr 435-14433-2015
f) Sveriges Kommuner och Landsting Bostadsförsörjning i praktiken
g) Sveriges Kommuner och Landsting - Ekonomirapporten april 2016
h) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-04-28
i) Länsstyrelsen - Beslut om godkännande av nedläggning av jordbruksmark på fastigheten Håhult 3:1
i Gullspångs kommun, dnr 523-42595-2015
j) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2016-05-23

Bilagor
- Beslut om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands län, LONA dnr 501-148632016.pdf
- Protokoll Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 2016-02-22.pdf
- Protokoll tekniska nämnden arbetsutskott 2016-05-03.pdf
- Protokoll Nämnden för ekonomiadministration 2016-04-26.pdf
- Mbn § 71 verksamhetsuppföljning miljö- och byggnadsnämnden, dnr 2016.Ma0019.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-05-10.pdf
- Bostadsförsörjning i praktiken exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala
aktörer.pdf
- Sveriges Kommuner och Landsting bostadsförsörjning i praktiken.pdf
- 435_14433_2015 bidrag till vårdinsatser, fornlämning RAÄ Hova 27_1 i Gullspångs kommun_.pdf
- Rekvisition 425_17316_2016_Begäran om utbetalning.doc
- Ekonomirapporten april 2016.pdf
- Pressmeddelande Ekonomirapporten april 2016.pdf
- Räddningstjänsten protokoll 2016-04-28.pdf
- Länsstyrelsen - Beslut om att godta nedläggning av jordbruksmark på fastigheten Håhult 3_1 i
Gullspångs kommun, dnr 523_42595_2015.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2016-05-23.pdf
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KS 2014/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Dom angående ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägsgång- och cykeltrafik med härtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvbron
vid Lilla Bommen m.m. i Göteborgs kommun. Mål nr M 8396-14

Bilagor
- Dom mål nr M 8396-14 ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-,
spårvägs-, gång- och cykeltrafik med härtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga
Götaälvbron vid Lilla Bommen m.m. i Göteborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Debitering av mellanskillnad i avgifter enligt
plan- och bygglagen under år 2015

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/226

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Debitering av mellanskillnad i avgifter enligt plan- och bygglagen under år 2015, dnr 2016.Ma0012

Bilagor
- Debitering av mellanskillnad i avgifter enligt plan- och bygglagen under år 2015, dnr 2016
Ma0012.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden ekonomisk
uppföljning

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 70 ekonomisk uppföljning, dnr 2016.Ma0012

Bilagor
- MBN § 70 ekonomisk uppföljning miljö- och byggnadsnämnden dnr 2016.Ma0012.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Tekniska nämnden uppföljning av driftbudget
och investeringsbudget 2016

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 105 uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 1.
b) Tekniska nämnden § 106 uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos 1.

Bilagor
- Investering 2016 Prognos april Gullspång VA.pdf
- Investering 2016 Prognos april Gullspång Gata.pdf
- Investering 2016 Prognos april Gullspång Fastighet.pdf
- Investering 2016 Prognos april Gullspång exkl likvididetsprognos sammanställning.pdf
- Beslut Tn § 106.pdf
- Prognos april 2016 Gullspång .pdf
- Beslut TN § 105.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning - Förslag till höjning av tillväxtmedel 2017

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/305

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Skaraborgs Kommunalförbund har behandlat ärendet 2016-03-17 1§ 28.
Förbundet har årligen en budget på 20,5 mkr av tillväxtmedel. Dessa medel avsätts årligen av Västra
Götalandsregionen och medlemskommunerna. Västra Götalands Regionsutvecklingsnämnd har från
och med 2015 utökat tillväxtmedlen med 1 mkr, eftersom förbundet har övertagit
samordningsansvaret och intensifierat arbetet inom Kompetensförsörjningsområdet, under
förutsättning om motsvarande utökning från medlemskommunerna.

Den kommunala medfinansieringen av den extra miljonen har under 2015 och 2016 finansierats av
förbundet genom tillgängliga kommunala medel som ej använts i den utsträckning som beräknats.
Inför 2017 föreslås en höjning av medfinansieringen med 1 mkr.

Tillväxtutskottet föreslår styrelsen att kommunerna ska öka medfinansiering av tillväxtmedel från 9
mkr till 10 mkr för 2017.

Vid mötet påpekade Carina Gullberg och Kent Larsson att det kan behövas en dialog om fördelningen
av tillväxtmedlen mellan de prioriterade insatsområdena.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till höjning av tillväxtmedel fr o m 2016 med 1 mkr och att
fördelas enligt gällande fördelningsprincip.

Bilagor
- Protokollsutdrag §28 Höjd Tillväxtmedel.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §15).doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Upphandling skolskjuts

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/350

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från barn- utbildning och kulturnämnden 2016-05-04 § 126
upphandling skolskjuts:
Gullspångs kommun har, genom Mariestads kommuns upphandlingsfunktion, begärt in anbud på
skolskjutsar. Upphandlingen omfattar följande delområden:
Skolskjutsar inom Gullspångsområdet (med buss)Skolskjutsar inom Hovaområdet (med
buss)Skolskjutsar med taxi Avtalstiden är 2016-08-01 – 2020-07-31 med möjlighet till ett plus ett års
förlängning.
Sista anbudsdag var den 29 mars 2016. Åtta anbudsgivare hade då inkommit med anbud.
Anbudsgivare, och vilka delområden anbudet omfattar, framgår av bilagd sammanställning.
Efter anbudsöppningen har en referensgrupp med representanter från aktuella verksamheter
granskat och prövat inkomna anbud. Anbudsprövningen har inneburit kvalificering av anbudsgivare
samt anbudsutvärdering.

Bilagor
- Omedelbar justering Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2016 (2016-05-04 BUK §4).doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Resultat av enkätsvar åk 9, folkkhälsa, brott
och trygghet

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/382

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar från eleverna i årskurs 9, december 2015, enkät om
brottsförebyggande och trygghet i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Enkätsvar folkhälsa, åk 9, 2015.pdf
- Enkätsvar brott och trygghet, åk 9, 2015.pdf
- Följebrev från Joakim Wassén ang resultat av enkätsvar folkhälsa åk 9.docx
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Projektansökan social ekonomi - Nu lyfter vi
Otterbäcken vid Vänern

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/401

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges projektansökan Social ekonomi - Nu lyfter vi Otterbäcken vid Vänern.

Bilagor
- Följebrev från Ulf Sandberg.docx
- Projektansökan Social ekonomi - Nu lyfter vi Otterbäcken vid Vänern.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning - Genomförande av Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram - Sammanställning av myndigheters och
kommuners redovisning av genomförda åtgärder 2015

Kallelse
2016-06-01

KS 2016/418

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram - Sammanställning av myndigheters och
kommuners redovisning av genomförda åtgärder 2015.

Bilagor
- Sammanställning genomförda åtgärder 2015.pdf
- Missiv dnr 537_2764_16 genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Sammanställning av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder 2015
dnr.pdf
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