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Protokoll
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan

Ärendenummer

KS 2016/407

Föredragande: Arvo Niiholm
§5

Åsterudsbacken - Hova 3:82

KS 2016/438

Föredragande: Lars Johansson
§6

Information- Redovisning av beviljade och ej beviljade
arrangörsstöd 2015

KS 2014/778

Föredragande: Jane Rosenlind
§7

Regler för arrangörsstöd

KS 2016/228

Föredragande: Jane Rosenlind
§8

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2016

KS 2016/425

Föredragande: Anders Bernhall
§9

Närtrafik i Gullspångs kommun återrapport

KS 2015/301

Föredragande: Erik Söderström
§ 10

Tillköp av tur på Kinnekullebanan

KS 2016/542

Föredragande: Erik Söderström
§ 11

Ändrad detaljplan för Hova 3:85

KS 2016/84

Föredragande: Peter Karnung
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§ 12

Återrapport- Utvecklingsplan för Göta Holme
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KS 2010/61

Föredragande: Peter Karnung
§ 13

Avfallsföreskrifter - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

KS 2016/86

Föredragande: Peter Karnung
§ 14

Budgetuppföljning redovisning av uppdrag

KS 2016/210

Föredragande: Karin Ahrle, Anna Sundström
§ 15

Remiss förslag till valkretsindelning

KS 2016/381

§ 16

Revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedlingen
Väst

KS 2016/391

§ 17

Yttrande gällande asylboende och/eller ensamkommande barn

KS 2016/443

§ 18

Introduktionsprogram (IM) i Gullspång

KS 2016/440

§ 19

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2016

KS 2016/30

§ 20

Information Skaraborgs kommunalförbund

KS 2016/1

§ 21

Val av två politiska representanter och en tjänsteman till
styrgrupp i närsjukvårdscentrum

KS 2016/450

§ 22

Redovisning av ordförandebeslut-Beviljande av studieresa till
Bryssel för kommunchef Elisabeth Olsson

KS 2016/2

§ 23

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 24

Delgivningar

KS 2016/1
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§ 25

Delgivning - Information om minnesanteckningar från
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-05-11

KS 2016/20

§ 26

Delgivning - Information om rutin för våldsbejakande extremism

KS 2016/465

§ 27

Delgivning - Ledningsrättsåtgärd avseende upphävande av del av
ledningsrätt i sträckan Hova-Hulan

KS 2016/415

§ 28

Delgivning -Reparationsåtgärder på bropelare på fastigheterna
Lökstad 1:2, Mörtestad 1:9, FS:22, Gullspång 1:8

KS 2016/459

§ 29

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden begäran hos
Länsstyrelsen om tillsynsvägledning med anledning av ny
anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och
ungdomar

KS 2016/283

§ 30

Delgivning - Förvaltningsrätten dom 3387-15, 5566-15
laglighetsprövning enligt kommunallagen

KS 2015/131

§ 31

Delgivning - Tekniska nämnden § 121 uppföljning av tekniska
nämndens mål i samband med prognos 2

KS 2015/358

§ 32

Delgivning - Tekniska nämnden § 120 uppföljning av
internkontrollplan i samband med prognos 2

KS 2016/161

§ 33

Delgivning- Tekniska nämnden § 130 reparation av Badängskajen
i Otterbäcken

KS 2016/225

§ 34

Delgivning - Tekniska nämnden § 132 upprustning av järnvägsbro KS 2016/180
över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och cykelbro

§ 35

Delgivning - Ansökan om statlig medfinansiering till regionala
trafikanläggningar 2017-2019

KS 2016/246

§ 36

Delgivning- Länsstyrelsens beslut om tillstånd till
kameraövervakning vid rovdjursinventering

KS 2016/130
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§ 37

Delgivning - Kommunstyrelsen i Karlstad § 15 utredning kring
effektiviseringen av sjöfart samt lokalisering av hamnverksamhet

KS 2016/490

§ 38

Delgivning - Kinnekullebanan, en livsnerv för utveckling av Västra
Götalandsregionen

KS 2016/509

§ 39

Delgivning - Beslut från Trafikverket TRV2016/2841 om statlig
medfinansiering till miljö- trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på
kommunalt vägnät 2017

KS 2016/512

§ 40

Delgivning - Länsstyrelsen dnr 436-26022-2016 Bidrag till
kulturhistorisk förstudie och byggnadsinventering Otterbäcken,

KS 2016/528

§ 41

Delgivning- Kommuninvest åtagandebesked

KS 2016/530

§ 42

Delgivning - Remiss anmälan om vattenverksamhet på
fastigheten Hulan 3:5 för byggande av hamn, dnr 535-222572016

KS 2016/467

§ 43

Remiss: SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter,
S2016/01610/FS

KS 2016/296
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Ärende
KS § 209

Protokoll
2016-08-17

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet.

6/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 210

Protokoll
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Bengt O Hansson (RV) anmäler jäv på punkt 17 yttrande gällande asylboende och/eller
ensamkommande barn, KS 2016/443.
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KS § 211
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan

KS 2016/407

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram en
jämställdhetsplan som utgår från ”avsiktsförklaringen jämställt Västra Götaland” och
som har till syfte att uppnå regeringens mål.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan 2016-2018 för
Gullspångs kommun, bilaga.

Behandling på kommunstyrelsen
Personalsekreterare Britt-Marie Andersson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att på sidan 3 första meningen tas ordet ”har” bort och
meningen ändras till ”arbetar vi aktivt för att alla medarbetare ska ha” samt att rubriken
ändras till jämlikhetsplan/jämställdhetsplan.
Lii Bergman (FI) yrkar att kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram
en jämställdhetsplan som utgår från ”avsiktsförklaringen jämställt Västra Götaland”
och som har till syfte att uppnå regeringens mål. Samt att ordet ”funktionshinder”
ändras till ”funktionsvariation” med instämmande av Ann-Christin Erlandsson (S) och
Gunnar Bohlin (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Lii Bergman (FI) m.fl ändringsyrkande
och eget ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i personalutskottet 2016-06-01, § 18.
Förslag om att anta jämställdhetsplan för 2016-2018. Personalutskottet har fått
förslaget till jämställdhetsplan som gjorts i samverkan med lokala fackliga
organisationer. Personalutskottet har inget att erinra mot förslaget.

Bilagor
- Personalutskott 2016-06-01 (2016-06-01 Pu §12).doc
- Jämställdhetsplan 2016-2018.docx
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Kopia till
Kommunfullmäktige
Elisabeth Olsson
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Kommunstyrelsen

KS § 213

Ärende

Ärendenummer

Åsterudsbacken - Hova 3:82

KS 2016/438

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att fastigheten Hova 3:82 ska saneras och
ger i uppdrag till Gullspångsbostäder AB att genomföra saneringen. Medel för
saneringen tas ur avsatt balanskonto, saneringskostnaden är beräknad till ca 1,6
miljoner kr.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Gullspångsbostäder AB köper fastigheten
Hova 3:82 av kommunen efter att fastigheten sanerats.
3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Gullspångsbostäder AB får bygga om
ovan nämnda fastighet som kommer inrymma 24 st lägenheter i nybyggnadsstandard.
Samtliga lägenheter kommer nås med hiss och vara tillgängliga. Styrelsen beslutade att
teckna kontrakt med Novab AB vid styrelsemöte 25/5 2016. Priset för entreprenaden är
27 250 000:- exkl. moms. Till detta tillkommer byggherrekostnader mm. Bygg start är
planerat i höst efter beslut i KF samt efter att bygglov erhållits.
4. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hova 3:82 till Gullspångsbostäder
AB för 1 krona.

Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Gullspångsbostäder AB köper fastigheten Hova 3:82 för 1 krona.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
eget yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Gullspångsbostäder AB styrelsen 2016-05-25 § 970.
Behovet av nya lägenheter centralt belägna är stort både i Hova och Gullspång.
Åsterudsbacken har tidigare presenterats i KF då projekteringen startade 2015. GBAB
har i dagsläget 27 skriftliga anmälningar. GBAB kommer även att ansöka om statliga
bidrag där kriterier mm. ev. kommer offentliggöras under juni månad, för att om vi är
kvalificerade kunna sänka byggkostnaden. Fastigheten skall om den är fullt uthyrd
generera ett mindre överskott redan från inflyttningsdagen. Ev. behov av s.k. direkt
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nedskrivning ska diskuteras med revisorn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-22 § 111 ekonomichefen i uppdrag att
till kommunstyrelsen den 17 augusti lämna ett prisförslag för fastigheten Hova 3:82. En
värdering daterad 2016-06-29 finns framtagen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Åsterudsbacken, Hova 3_82, skriven av Lars Johansson.docx
- Gullspångbostäder AB styrelsen § 970 Åsterudsbacken.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §4).doc
- Tjänsteskrivelse, värdering av Åsterudsbacken Hova 3_82, skriven av Anders
Bernhall.docx
- Nybyggnation på Hova 3_82 protokoll från Gullspångsbostäder AB.pdf
- Förfrågningsunderlag Bramsgården Hova, Finells väg 6 J, K, L, M.pdf
- Anbudsöppning Rivningsentreprenad Bramsgården, Gullspång 2016-01-11.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Information- Redovisning av beviljade och ej beviljade
arrangörsstöd 2015

KS 2014/778

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Kulturutvecklare Jane Rosenlind redovisar beviljade och ej beviljade arrangörsstöd för
2015.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om:
Redovisning av beviljade och ej beviljade arrangörsstöd 2015.
Bilagor
- Arrangörsstöd 2015 redovisning av beviljade och ej beviljade.pdf
- Redovisning av arrangörsstödet 2015, skriven av Jane Rosenlind 2016-03-15.docx

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 215

Ärende

Ärendenummer

Regler för arrangörsstöd

KS 2016/228

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta regler för arrangörsstöd enligt bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Kulturutvecklare Jane Rosenlind informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att på sidan 2 under villkor som en sista
punkt tillförs ”stödet betalas ut när ansökan är beviljad”.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-06 att införa arrangörsstöd under en
försöksperiod på två år. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att avsätta 200 tkr per år
från kontot utvecklingsmedel till arrangörsstöd. Arrangörsstödet har fått en positiv
respons och är väletablerat bland kommunens föreningar och medborgare.
Förändringar av gällande regler
Antagna regler till arrangörsstöd anger att beviljade bidrag betalas ut efter genomfört
arrangemang vilket motsäger skrivelsen som skickas i samband med att föreningen
beviljas arrangörsstöd. I brevet anges att bidraget sätts in på det angivna kontot inom en
vecka. Arrangemangen gynnas inte av ett retroaktivt utbetalningsförfarande och då
stödet kan återkrävas om arrangemanget inte utförts enligt ansökan är detta överflödigt.
Reglerna anpassas härmed till att utbetalning sker inom en vecka efter att bidrag
beviljats.
Arrangörsstödet kan sökas av föreningar dock ej politiska partier och politiska
lobbyorganisationer.
Nuvarande skrivning har varit otydlig. Då arrangörsstödets avsatta medel förbrukats
vid årets slut anses en begränsning till högst två utbetalningar om max 5000 per
arrangemang införas. Härmed föreslås att föreningar kan söka arrangörsstödet en gång
per halvår.
Handläggningstid för arrangörsstödsansökan ändras till högst en månad för hela året.
Tillkommande regler
Regeln om att arrangemang inte får vara odemokratiska eller kränkande har förtydligats
med tillägget mot individer eller grupper.
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I de nya reglerna finns även en ny skrivning att lagar och förordningar i övrigt ska
följas.
Förtydligad definition av en förening
Skatteverkets definition av en förening: ”En förening är en sammanslutning av fysiska
och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De
vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska
föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar,
förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har
styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska
föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket.”
Bilagor
- Tjänsteskrivelse om ändring av regler för arrangörsstöd 2016-06-08 skriven av Jane
Rosenlind.docx
- Regler för arrangörsstöd.docx
- Tabell som visar en jämförelse mellan de antagna reglerna och det nya förslaget.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §17).doc

Kopia till
Jane Rosenlind
Elin Asp
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Ärende

Ärendenummer

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2016

KS 2016/425

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att betala in särskild medlemsinsats till Kommuninvest år
2016 med 2 274 508 kronor.

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

Bakgrund
Kommuninvest ägs och styrs av svenska kommuner och landsting, idag 272 kommuner
och 8 landsting varav Gullspångs kommun är en av dessa. Kommuninvest är en av
Sveriges tio största finansiella aktörer och ägnar sig enbart åt utlåning till svensk
kommunsektor.
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest, liksom övriga banker och finansinstitut
inom unionen, måste stärka sitt kapital. EU införde från och med januari 2014 ett nytt
regelverk som innebar högre kapitalkrav på banker och kreditinstitut. De nya lagkraven
som vuxit fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest som, via
medlemmarna, måste förstärka sitt kapital.
Gullspångs insatskapital uppgår idag till 2 431 592 kronor. Detta motsvarar 465 kronor
per invånare. År 2015 betalade Gullspångs kommun in 1 288 295 kronor i särskild
medlemsinsats och uppnådde därmed nivån 50 %. Nedanstående tabell visar vad som
återstår att betala in i insats för att uppnå de olika nivåerna.

Insatsstorlek
Gullspång
Minimininivå

Kronor/invånare

200 kronor/inv.

50 % av högsta nivån 450 kronor/inv.
75 % av högsta nivån 675 kronor/inv.
Högsta nivån

900 kronor/inv.

Återstår följande insatsbelopp för

Nivån är uppnådd.
Nivån är uppnådd.
1 097 983 kr
2 274 508 kr

16/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-08-17

Troligtvis kommer regelverket att stipulera att kommunerna senast år 2018 ska ha
uppnått högsta nivån på 900 kr/inv. (för Gullspångs kommun innebär detta 4 706 000
kronor). Det innebär sannolikt att Gullspångs kommun måste betala in sammanlagt 2
274 508 kronor senast år 2018. Kommunerna kan dock redan under 2016 betala in hela
eller delar av beloppet för att uppnå högsta nivån. Det finns dock inget krav på
Gullspångs kommun att betala in medel till särskild medlemsinsats under 2016
eftersom miniminivån är uppnådd. Föreningen har sänt ut en förfrågan till samtliga
medlemmar om intresset för att betala in en extra insats under 2016 (Förfrågan om
särskild medlemsinsats år 2016). Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande
besked om intresse för att betala in extra kapital under 2016 är satt till 2016-10-31.
För att insatsstorleken ska uppnå 75 % av högsta nivån behöver 1 097 983 kronor
betalas in. För att nå högsta nivån 100 % behöver ytterligare 1 176 525 kronor betalas
in. För att nå den högsta nivån krävs sammanlagt en insats uppgående till 2 274 508
kronor.
Ränta på insatt kapital
Det insatta kapitalet kommer att ge avkastning i form av ränta. Räntan på
insatskapitalet under 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 %. Ränta på
insatskapitalet är inte en ränta i vanlig mening. Den är att betrakta som utdelning och
tas från ”utdelningsbara medel”, dvs. vad som finns kvar av resultat och balanserade
vinstmedel i föreningen när allt annat är betalt i föreningen. Observera att föreningen
inte i förväg kan utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under
kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Får medlemmarna
någon ny möjlighet? Stadgarna har utformats för att passa olika kommuners behov och
möjligheter. Efter 2017 års stämma kommer därför de medlemmar som inte uppnått
den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas. Detta kommer sedan att ske
efter varje stämma fram till dess att alla medlemmar nått den högsta nivån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-22 § 119 ekonomichefen i uppdrag att ta
fram en likviditetsprognos för år 2016-2017. En prognos 2016-kassaflödresrapport
finns framtagen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, insatskapital Kommuninvest - förfrågan om särskild medlemsinsats
år 2016, skriven av Anders Bernhall.docx
- Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §12).doc
- Prognos 2016-Kassaflödesrapport, tkr.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Närtrafik i Gullspångs kommun återrapport

KS 2015/301

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet. Två personer valde att
utnyttja Närtrafiken och två personer deltog i utvärderingen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-03 § 357 att 20 personer max 6 resor kan utnyttja
närtrafiken under en månad. De 20 utvalda förbinder sig att vara med i en utvärdering
och träff om hur Närtrafiks resor har fungerat. De utvalda ska vara i
varierande ålder och bo i olika delar i kommunen. Annonsering ska via
hemsidan och affischering.
Finansieringen sker via kontot utvecklingsmedel.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelsenärtrafik närtrafik i Gullspångs kommun, skriven av Lars Johansson
2015-05-11.docx
- Broschyr Närtrafik Gullspång.pdf
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- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §11).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Tillköp av tur på Kinnekullebanan

KS 2016/542

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun är villig att finansiera tillköp av tur
på Kinnekullebanan med max upp till halva beloppet av 365 tkr. Finansieringen sker
via det tillfälliga statliga stödet.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.

Bakgrund
I arbetet med Tågplan 2017 påbörjade Västtrafik en dialog med Länstrafiken Örebro
med syfte att samfinansiera en dubbeltur vardagar mellan Mariestad - Laxå.
Dubbelturen utgör en viktig länk för både regionala och delregionala pendlare då den
ökar resmöjligheterna i båda riktningarna på sträckan Göteborg - Stockholm.
Länstrafik Örebro var till en början positivt inställd till samfinansiering men avbröt
affären i dess slutskede. Turen finns därav med i tågplanen för 2017 men är endast till
hälften finansierad. Ska den bli realitet krävs full finansiering.
Därför tar Gullspångs kommun tillsammans med Mariestad kommun initiativet för att
tillsammans finansiera dubbelturen genom ett tillköp av Västtrafik. Förfrågningar om
samfinansiering går även ut till de andra kommunerna längsmed Kinnekullebanan samt
till den Regionala utvecklingsnämnden. Tillköpet beräknas kosta ca. 365 000 kr.
Kinnekullebanans framtid är oviss och banan har ett sviktande reseunderlag, främst i
dess norra del. Det är av vikt att alla kommuner längsmed banan och Västra
Götalandsregionen tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar
för att öka resandet, och därigenom långsiktigt trygga banans framtid. Genom att utöka
resmöjligheterna tas ett viktigt steg i önskad riktning.

Bilagor
- Bilaga 1. Beskrivning av tillköp.docx
- Tillköp Kinnekullebanan.07.06.docx
- Tjänsteskrivelse tillköp kinnekullebanan skriven av Erik Söderström 2016-07-14.docx
- Förfrågan om medfinansiering av tur på Kinnekullebanan.pdf
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Kopia till
Erik Söderström
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Kommunstyrelsen

KS § 219

Ärende

Ärendenummer

Ändrad detaljplan för Hova 3:85

KS 2016/84

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtandet samt det reviderade planförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Hova 3:85.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsansvarig Peter Karnung informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gällande detaljplan för Hova 3:85 antogs 2012 och syftade till att anpassa
planbestämmelserna till planerat nytt användningssätt.
Planens genomförandetid har inte gått ut. Eftersom det framkommit nya
omständigheter behöver planen ändras i syfte att återigen möjliggöra skolverksamhet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ändrad detaljplan för Hova 3_85, skriven av Thyra Larsson .docx
- Planbeskrivning antagande.pdf
- Granskningsutlåtande.pdf
- Plankarta antagande.pdf
- Fastighetsförteckning.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §5).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 220

Ärende

Ärendenummer

Återrapport- Utvecklingsplan för Göta Holme

KS 2010/61

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om återrapportering Göta Holme
och överlämnar densamma till kommunfullmäktige efter komplettering.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsansvarig Peter Karnung informerar om ärendet.
Eric Mellberg (M) yrkar att de ideella krafterna och de olika företagens
insatser som har medverkat i utvecklingsplanen av Göta Holme ska anges i
handlingen ”återrapportering Göta Holme” med instämmande av Carina Gullberg (S).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Eric Mellbergs (M) yrkande till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-22 § 114 att ge förvaltningen i
uppdrag att skriva en återrapport om vad som gjorts på Göta Holme och
överlämna rapporten till kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige.
En återrapportering daterad 2016-06-29 utvecklingsplan för Göta Holme har upprättats.
Bilagor
- DOC130507.pdf
- Göta Holme.pdf
- Återrapportering Utvecklingsplan Göta Holme.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §7).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Peter Karnung
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Kommunstyrelsen

KS § 221

Ärende

Ärendenummer

Avfallsföreskrifter - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

KS 2016/86

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig nöjd med föreskrifterna, utan några synpunkter.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsansvarig Peter Karnung informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
En samrådsversion till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Gullspång, Falköping,
Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner finns
framtagen. Perioden för samrådet varade mellan 2016-03-14-2016-05-06.

Avfallshanteringen Östra Skaraborg önskar kommunens synpunkter senast den 30
september 2016. De delar av kommunens som främst berörs av föreskrifterna är
enheter som ansvarar för hämtställen och tecknar sophämtningsabonnemang,
planenheter, miljöförvaltningar, miljöstrateger, handikappråd, biståndshandläggare
samt skolor och andra som önskar sortera matavfall.

Vad gäller kommunala bolag, kommunalförbund och gemensamma nämnder hanteras
de som egna samrådsparter, kommunen behöver därmed inte ta med dom i sin
förankringsprocess.
Samråd kommer att ske med Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara,
Skövde, Tibro och Töreboda kommuner, fastighetsägare, intresseorganisationen och en
rad andra verksamheter och organisationer.

Avfallsföreskrifterna utgör regelverket kring insamling av avfall och har ett särskilt
fokus kring hushållsavfall. I föreskrifterna regleras sortering, placering av behållare,
transportvägar m.m.

De nya avfallsföreskrifterna avses träda i kraft 1 april 2017.
Utställningen av Avfallsföreskrifterna planeras ske i juni. Utställning kommer att ske
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under en månads tid, därefter fattar AÖS direktionen beslut om föreslå
medlemskommunerna att anta föreskrifterna. Beslut i kommunerna planeras ske kring
årsskiftet.
Förvaltningen har gått igenom de föreslagna föreskrifterna utan att ha något att
anmärka på dem.
Bilagor
- Samrådsbrev kommuner.pdf
- Kommunala verksamheter som får eget brev om samråd rörande nya
avfallsföreskrifter.doc
- Samrådsversion AÖS avfallsföreskrifter.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §16).doc
- 4.2.1 Avfallsföreskrifter - Bilaga 1 till samrådsredovisning.pdf
- 4.2.2 Avfallsföreskrifter - Bilaga 2 till samrådsredovisning.pdf
- 4.2 Avfallsföreskrifter - samrådsredovisning.pdf
- Avfallsföreskrifter - redovisning av samråd samt beslut om utställning § 16.pdf
- Tjänsteskrivelse, synpunkter på samrådsversion AÖS avfallsföreskrifter, skriven av
Peter Karnung 2016-08-09.docx

Kopia till
Avfallshantering Östra Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning redovisning av uppdrag

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen inväntar delårsrapporten för att se om åtgärderna gett verkan. Om
åtgärderna inte är tillräckliga för en budget i balans får nämnderna i uppdrag att arbeta
vidare med ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. i övrigt förklarar
kommunstyrelsen sig informerad om åtgärder för budget i balans.

Behandling i kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef Karin Ahrle informerar om några av de åtgärder som gjorts för
att minska kostnadsvolymen:
Vårdtyngdssmätning håller på att genomföras.
Djupanalys av kostnaderna inom personlig assistans.
Se över rutiner och granska utredningsarbete gällande försörjningsstöd, bevilja till rätt
personer för att minska beroendet och öka självständigheten.
Anpassa flyktingmottagningen till den nya lägre nivån.
T.f. verksamhetschef skola och kultur Anna Sundström redovisar budgetprognos
framtill 31 juli 2016. Det största underskottet finns under posten interkommunala
ersättning till gymnasieskolan.
Ordförande Carina Gullberg (S) informerar om att eventuellt underskott av den
interkommunala ersättningen till gymnasieskolan täcks genom posten
prognososäkerhet i kommunfullmäktiges budget.
Per-Arne Brandberg (S) informerar om att ekonomikontoret inte hann med att ta fram
en budgetprognos till vård- och omsorgsnämndens möte den 10 augusti 2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-22 § 123 att vård- och
omsorgsnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden kommer till
kommunstyrelsen och redovisar åtgärder för budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01 § 193 att nämnderna skulle redovisa åtgärder
för budget i balans till kommunstyrelsens arbetsutskott 22 juni.
Vård- och omsorgsnämnden har 2016-06-07 § 274 beslutat att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till åtgärder för att få budget i balans med följande tillägg:
• Inom äldreomsorgen startar ett arbete med en grundlig genomgång baserad på den
redovisning av vårdtyngdsmätning som gjorts.
• Gällande IFO kommer en färdig organisation att presteras till hösten efter att MBL-
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förhandlingar gjorts.
• Sammanfattningsvis tror vård- och omsorgsnämnden att det kommer uppnås en
balans genom de föreslagna åtgärderna.
Vård- och omsorgschef Karin Ahrle har 2016-06-07 lämnat följande tjänsteskrivelse
med åtgärder för att få budget i balans:
De ekonomiska villkoren för kommunen med betydande budgetunderskott är orsaken
till nedanstående förslag till väsentliga åtgärder.
Äldreomsorgen
Avbryta den tillfälliga ökade bemanningen som gjorts på Amnegården, nattetid och
kvällstid på grund av tillfällig ansträngd arbetssituation. Det underskott som hittills
uppnåtts går ej att hämta hem men på grund av ändrat arbetssätt och fördelning av
resurser över enhetsgränserna stannar utflödet av pengar utöver budget från och med
mitten av maj.
LSS verksamheten
Djupanalys av kostnaderna inom personlig assistans. Har denna verksamhet varit
felbudgeterad tidigare eftersom man har kompenserat kostnaderna mellan brukare?
Placeringar, kontaktfamiljer samt boendestöd, hur fördelas kostnaderna för
verkställigheten? Vad är det som avgör?
IFO
Se över rutiner och granska utredningsarbetet gällande försörjningsstöd, bevilja till rätt
personer för att minska beroendet och öka självständigheten. Ingen ersättare i
receptionen på IFO under sommaren. Man täcker upp denna funktion med andra
personer i verksamheten samt har stängt ett par dagar under sommaren och ger
möjlighet att klienter kan ringa på en klocka för att få hjälp. Telefonerna kopplas till de
handläggare som finns i tjänst. Under resten av 2016 införa utbildningsstopp resten av
året. Att få återkomma till hösten med ett förslag till ny organisation och förändrat
arbetssätt, efter MBL information till enheten.
Ledningsgruppen
Avvakta med att göra anställningar på vakanta tjänster och fördela de arbetsuppgifter
mellan den ordinarie personalen i verksamheten. Budgetuppföljningar varannan månad
till nämnden. Månadsvis rapportering till verksamhetschef från enheterna. Ekonomisk
utbildning till enhetscheferna samt införande om en uppföljningsmodell. Tjänsterna
från personalpoolen fördelas på respektive enhet/område för att få bättre
uppföljningsmöjligheter av hur många timmar som behövs per månad.
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2016-06-16 § 166 beslutat följande:
Barn-, utbildning- och kulturnämnden beslutar att nedan redovisade åtgärder för att
hålla en budget i balans genomförs. Att hos Kommunstyrelsen begära att kontot för
gymnasieskolan inkl. skolskjutsar för gymnasieskolan hanteras inom
kommunstyrelsens ansvarsområde och att i övrigt lägga informationen till
handlingarna.
T.f. verksamhetschef barn- utbildning och kultur Anna Sundström har 2016-06-03
lämnat följande tjänsteskrivelse med åtgärder för att få budget i balans:
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Tertialrapporten för Barn-, utbildning- och kulturnämnden visar ett underskott på 2,2
mnkr. Den största posten för underskottet gäller gymnasieskolan där det på grund av
fler elever är ett underskott på 1,315 mnkr. Kommunstyrelsen KS 2016/210 att
nämnderna redovisar åtgärder för budget i balans till KSAU den 22 juni.
Skolchef och enhetscheferna har gjort en analys av sin verksamhet och kommer sätta in
följande åtgärder:
Övergripande:
En översyn behöver göras inför budget 2017 över hur övergripande kostnader
budgeteras.
Gullstensskolan 7 – 9
Skolskjutsar – det nya avtal som nu är tecknad kommer innebära en lägre kostnad för
skolskjutsar, specialtaxi är en hög kostnad som kommer att försvinna inför hösten då
elever övergår till gymnasieskolan. Lärare – Har p g a ett personalärende haft dubbla
lönekostnader för elevassistent jan t o m sista april. Omfördelning av medel mellan
skolenheterna bör täcka underskottet. Sommarskola – felsökt bidrag. Sommarskolan
genomförs trots detta och skolenheterna hjälper åt att täcka underskottet på ca 80 000.
Eftersökning kommer att ske, eventuellt kommer statsbidrag utgå ändå.
Gullstensskolan F-6 och grundsärskolan Har efter maj en budget i balans och kommer
även få tillskott genom statsbidrag av lågstadielyftet. Grundsärskolan saknar vid
redovisningstillfället medel från migrationsverket, med dessa pengar är budgeten i
balans.
Regnbågsskolan
Har efter maj en budget i balans och kommer även få tillskott genom statsbidrag av
lågstadielyftet.
Förskolor Gullspång
Har efter maj en budget i balans och kommer även få tillskott genom statsbidrag av
mindre barngrupper i förskolan.
Förskolor Hova
Har efter maj en budget i balans och kommer även få tillskott genom statsbidrag av
mindre barngrupper i förskolan.
Kultur
Har en budget i balans.
Administration
På grund av bl a dubbel administrationsbemanning finns här ett underskott på ca – 230
tkr. Kvarstår underskottet i tertialuppföljning 2 kommer summan att täckas genom
omfördelning mellan verksamheterna. Barnkonsekvensanalys Beslutet kan påverka
barn och unga nu och i framtiden men föreslagna åtgärder gör att barn och ungas
lärande endast i ringa fall kan påverkas.
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Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden juni 2016 (2016-06-07 VON §34).doc
- Tjänsteskrivelse Budget i balans Karin Ahrle.docx
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §19).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden juni 2016 (2016-06-16 BUK §9).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §16).doc
- Vård- och omsorgsnämnden § 323 uppföljning ekonomiskt bistånd.rtf
- Tjänsteskrivelse uppföljning ekonomiskt bistånd, skriven av Åsa Nystedt.docx
- Månadsöversikt_ekonomiskt bistånd.docx

Kopia till
Karin Ahrle
Anna Sundström
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Kommunstyrelsen

KS § 223

Ärende

Ärendenummer

Remiss förslag till valkretsindelning

KS 2016/381

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar:
Kommunstyrelsen förordar att valkretsarna för val till regionfullmäktige
(landstingsfullmäktige) ska vara de samma som vid val till riksdagen.

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

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har i protokoll från regionstyrelsen 2016-04-26 § 122
beslutat att föreslå att valkretsarna för val till regionfullmäktige (landstingsfullmäktige)
ska vara de samma som vid val till riksdagen.
Regionstyrelsen har remitterat förslaget till valkretsindelning till samtliga kommuner
för yttrande senast den 30 augusti 2016.
Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med 1 januari 2015 en enda
valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte fullmäktige beslutar att dela in
landstinget i två eller flera valkretsar.
Valkretsarna för val till riksdagen ändrades från och med 1 januari 2015 och följer
Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning för val till riksdagen:
- Göteborgs kommun,
- Västra Götalands läns västra valkrets (Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla
Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner),
- Västra Götalands läns norra valkrets (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil,
Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg och Åmål kommuner),
- Västra Götalands läns södra valkrets (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, och Vårgårda kommuner),
- Västra Götalands läns östra valkrets (Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,
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Töreboda och Vara kommuner).

Västra Götalands läns landsting får alltså ta ställning till om hela landstinget ska utgöra
en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige eller om landstinget ska delas in i
flera valkretsar.
För Gullspångs kommuns del är det ingen förändring i valkretsen från år 2014.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse remiss förslag till valkretsindelning vid val till
landstingsfullmäktige.docx
- Följebrev.docx
- Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting.pdf
- Remiss av förslag till valkretsindelning Västra Götalandsregionen regionsstyrelsen
2016-04-26 § 122.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §13).doc

Kopia till
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedlingen
Väst

KS 2016/391

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet
för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Tolkförmedling Västs
årsredovisning 2015.
Ann-Christin Erlandsson (S) och Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet.

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

Bakgrund
Tolkförmedling Väst direktionen har 2016-04-15 § 227 godkänt årsredovisningen 2015
och översänt densamma till medlemmarna för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra
Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Syftet med verksamheten är att
höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt säkerställa
ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har fram till och med 31
december 2015 utfört över 750 000 uppdrag på 113 språk. En direktion, med valda
ledamöter från respektive medlem, leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska kommunalförbundets verksamhet. Förbundet har fem
kontor samt ett kansli med säte i Göteborg.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst,
skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Följebrev.rtf
- Protokollsutdrag 227 §.pdf
- Revisionsberättelse 2015.pdf
- Bilaga PM avseende årsredovisning 2015.pdf
- Årsredovisning 2015.pdf
- Bilaga 1 statistik.pdf
- Bilaga 2 redovisning av intern kontroll 2015.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §14).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 225

Ärende

Ärendenummer

Yttrande gällande asylboende och/eller ensamkommande barn

KS 2016/443

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande till Miljö- och
byggnadsnämnden:
Gullspångs kommun är bekymrade med anledning av att det i dagsläget finns fyra nya
ansökningar om att starta boenden för asylsökande och/eller ensamkommande barn hos
Miljö- och byggnadsnämnden. Beviljas dessa riskerar man att skjuta i sank den av
riksdagen beslutade fördelningen av nyanlända mellan kommuner. Fördelningen är
gjord för att garantera hållbarhet för den kommunala servicen till nuvarande och
nytillkomna medborgare.
Såväl Gullspångs kommun, Sverige och Europa påverkas starkt av den globala
flyktingsituationen. I Europa finns försök att fördela mottagandet mellan alla länder
men i praktiken har detta inte närt någon större framgång än.
Nationellt har Sverige under våren fått ett fördelningssystem som ska ge en jämn
fördelning till alla kommuner i Sverige. I detta tas hänsyn till folkmängd, tidigare
mottagande av nyanlända, tidigare mottagande och anvisande av ensamkommande
barn, antal dygn i mottagningssystemet samt antalet dygn i ankomstkommunen. Det
innebär att en helhetsbedömning för varje kommun görs i det planerade
flyktingmottagandet.
Gullspång är en liten kommun och har sedan lång tid tillbaks ett omfattande
mottagande av nyanlända. I den nya fördelningsnyckeln har därför bedömts att
Gullspång ska ligga på den lägsta nivån vilken innebär mottagande av tio nyanlända/år
med permanent uppehållstillstånd och en promille av de nyanlända ensamkommande
barnen/ungdomarna (utifrån prognos ca sex barn i år). Detta ska jämföras med att vi
med avtal på 40 tidigare tagit emot mellan 60 och 90 nyanlända per år. Vi har ca 80
ensamkommande barn/ungdomar som vi tagit emot från en lägre ålder än många andra
kommuner vilket gör att de finns inom vår omsorg under längre tid.
Vid sidan av vårt eget mottagande finns ett antal familjehem och HVB-hem i
kommunen med placeringar från andra kommuner. Många flyttar också in hos
släktingar under asyltiden (EBO) men här finns ingen statistik. Migrationsverket hyr
bostäder till asylsökande flyktingar och det finns en asylförläggning i centrala
Gullspång. Vi har i dagsläget 277 asylsökande boende i kommunen. Av dessa är en stor
del barn som har rätt till skola och barnomsorg. Sett till befolkningsmängd är
Gullspång en av de kommuner som per capita tagit emot flest asylsökande/nyanlända
och detta tas nu hänsyn till i den nya fördelningsmodellen i syfte att vi ska hamn på en
nivå där vi kan garantera bra skolgång, tillgång till vård och annan service.
Våra verksamheter har varit oerhört flexibla och jobbar dagligdags med att anpassa
undervisning, förskola, med mera till rådande behov. I skolverkets statistik som nyligen
kom ligger Gullspång på femte plats sett till andel elever med utländsk härkomst. Vi
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har nu ett växande problem med att hitta behöriga lärare och annan personal.
Det är inte bara kommunen som gör stora anpassningar utan det gör även primärvård,
tandvård, psykiatri och annan service. Även där finns problem att bemanna med rätt
kompetens.
Gullspångs kommun behöver fler invånare. Vi har i många år haft en god tillgång på
bostäder men med den växande andelen ”tillfälliga invånare” har en akut brist på
bostäder uppkommit. Det vi i första hand nu behöver är bostäder för nyanlända som ska
bo här permanent eller över längre tid. Det blir då kontraproduktivt när fastigheter som
skulle kunna bli bostäder för permanentboende människor blir tillfälliga asylboende. Vi
jobbar i ena änden med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram och skapa
permanenta bostäder för att människor ska bosätta sig i kommunen och samtidigt görs
fastigheter om till tillfälliga boenden för Migrationsverkets räkning. Detta görs helt
utanför kommunens möjlighet att påverka genom långsiktig och hållbar
samhällsplanering.
Kommunstyrelsen vill göra Miljö- och byggnadsnämnden medvetna om riksdagens nya
fördelnings- och anvisningsmodell för asylsökande när man handlägger frågan om
bygglov för de fyra inlämnade ansökningarna om asylboende och även i kommande
ansökningar av samma karaktär. De planer som finns antogs för många år sedan och
situationen var då en helt annan och detta behöver man ta hänsyn till. Samhället och
medborgarnas behov ser idag helt annorlunda ut. Förändringen har skett snabbt
samtidigt som förändrade planprocesser är mycket långsamma.
Enligt plan- och bygglagen ska man vid beslut även ta hänsyn till ett övergripande
samhällsperspektiv och det är detta perspektiv som kommunstyrelsen ber Miljö-och
byggnadsnämnden att ha vid beslut om nya bostäder för asylboende och
ensamkommande barn.
På grund av jäv deltar inte Bengt O Hansson (RV) i handläggningen i detta ärende.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Gunnar Bohlin (M), Lii Bergman (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen

Björn Thodenius (M) yrkar att kommunstyrelsen inte ska yttra sig i denna fråga.
Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning begärs och genomförs med
följande av kommunstyrelsen godkända omröstningsproposition. Den som vill att

35/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-08-17

kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Björn Thodenius (M) yrkande
röstar Nej.
Omröstningsresultat
7 ja-röster: Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg
(S), Ann-Christin Erlandsson (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Christian
Carlström (S).
4 nej-röster: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Gunnar Bohlin (M), Lii
Bergman (FI).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Gullspångs kommun är bekymrade med anledning av att det i dagsläget finns fyra nya
ansökningar om att starta boenden för asylsökande och/eller ensamkommande barn hos
Miljö- och byggnadsnämnden. Beviljas dessa riskerar man att skjuta i sank den av
riksdagen beslutade fördelningen av nyanlända mellan kommuner. Fördelningen är
gjord för att garantera hållbarhet för den kommunala servicen till nuvarande och
nytillkomna medborgare.
Kommunstyrelsen vill göra Miljö- och byggnadsnämnden medvetna om riksdagens nya
fördelnings- och anvisningsmodell för asylsökande när man beviljar bygglov för de
fyra inlämnade ansökningarna om asylboende och även i kommande ansökningar av
samma karaktär. De planer som finns antogs för många år sedan och situationen var då
en helt annan och detta behöver man ta hänsyn till. Samhället och medborgarnas behov
ser idag helt annorlunda ut. Förändringen har skett snabbt samtidigt som förändrade
planprocesser är mycket långsamma.
Enligt plan- och bygglagen ska man vid beslut även ta hänsyn till ett övergripande
samhällsperspektiv och det är detta perspektiv som kommunstyrelsen ber Miljö-och
byggnadsnämnden att ha vid beslut om nya bostäder för asylboende och
ensamkommande barn.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse yttrande till miljö- och byggnadsnämnden, skriven av Elisabeth
Olsson.docx
- Yttrande till Miljö- och byggnadsnämnden.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §18).doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Introduktionsprogram (IM) i Gullspång

KS 2016/440

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en fördjupad utredning görs för att ge ett förslag på hur
ett Introduktionsprogram förlagt till Gullspångs kommun skulle kunna vara organiserat,
vilka program som skulle kunna anordnas, var det lokalmässigt skulle vara placerat
samt vem som ska vara huvudman för verksamheten. Utredningen ska innehålla en
analys om anordnande av ett eget Introduktionsprogram är ekonomiskt och kvalitativt
försvarbart.

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

Bakgrund
Inom gymnasieskolan finns fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever
möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. För närvarande
köper Gullspång platser för IM från Mariestad och andra kommuner i Skaraborg.
T.f. verksamhetschef barn- utbildning och kultur Anna Sundström har gjort en förstudie
kring möjligheten att anordna IM-utbildning i Gullspång.
Förstudien pekar på att det finns flera fördelar att ha IM-verksamhet i Gullspång. Det
skulle bli en naturlig fortsättning på grundskolan. Då många är nyanlända och inte bott
så länge i Sverige behöver de inte heller byta till en mycket större miljö.
Man får bättre kontroll på ekonomin och kvalitet på utbildningen och det är möjligt att
anordna en utbildning genom en samverkan med grundskolan och Grundvux. En
språkintroduktions-plats på Vadsbogymnasiet kostar ca 90 000 kr per år och elev.
Alla kurser inom IM kan dock inte anordnas i Gullspång. Det är främst
Preparandutbildning, språkintroduktion och individuellt alternativ som skulle kunna
anordnas, de två övriga kräver närhet till en gymnasieskola.
Nackdelar med eget IM kan vara att det blir en liten verksamhet och det kan bli höga
overheadkostnader. Det kan också bli svårt att erbjuda flera olika program till få elever
och med det att få tag på kompetenta lärare.
En sammanräkning av tänkbart antal elever som är i behov av IM inför hösten 2016 är
gjord och visar att det finns 52 tänkbara elever.
En större undersökning behöver göras för att närmare analysera förutsättningarna att
starta IM i Gullspång. Det behöver undersökas var verksamheten skulle kunna
förläggas, hur många elever som kan bli aktuella samt göras en kalkyl över vad
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kostnaden blir i förhållande till att köpa platser. Utredningen bör göras under hösten
2016 för att ge förutsättningar för eventuell start höstterminen 2017.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förstudie Introduktionsprogram IM, skriven av Elisabeth
Olsson.docx
- Förstudie IM (002).docx
- Bilaga Officiella Nulägesrapporten individer KAA april 16 (002).docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §20).doc

Kopia till
Anna Sundström
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2016

KS 2016/30

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om sammanställningen av
synpunkter/klagomål. Synpunkterna/klagomålen ska hanteras i respektive nämnd.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål 2016.
Bilagor
- Klagomål_synpunkter till Gullspångs kommun 2016.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information Skaraborgs kommunalförbund

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2016-06-10
Bilagor
- Funktionell geografi_VGR_160422.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2016-06-10.pdf

Kopia till
Akt

40/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-08-17

Kommunstyrelsen

KS § 229

Ärende

Ärendenummer

Val av två politiska representanter och en tjänsteman till
styrgrupp i närsjukvårdscentrum

KS 2016/450

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till politisk styrgrupp för utveckling av
närsjukvårdscentrum Mariestad utse:
Per-Arne Brandberg (S) som ordinarie och till ersättare Maritha Hagström (C).
Björn Thodenius (M) som ordinarie och till ersättare Anders Andersson (M).
Reservation
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar att Per-Arne Brandberg (S) ska utses som ordinarie och till
ersättare utses Maritha Hagström (C).
Bo Hagström (C) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska utse representanter.
Lii Bergman (FI) yrkar att Björn Thodenius (M) ska utses som ordinarie och till
ersättare utses Anders Andersson (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Bo Hagströms (C) yrkande till beslut och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkande. Kommunstyrelsen har således beslutat
enligt Carina Gullbergs (S) och Lii Bergmans (FI) yrkande.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen skriver i skrivelse 2016-05-10 dnr HSNÖ 2016-00076 bland
annat:
Närsjukvård kan beskrivas som ett funktionellt begrepp som avser gränsöverskridande
vårdsamverkan. Ett lokalt vårdsystem, där primärvård, specialistsjukvård och
kommunal vård och omsorg tillsammans ansvarar för helheten och bidrar till att skapa
trygghet i befolkningen. Den nära vården bör kunna klara av cirka 80 procent av
invånarnas sjukvårdskontakter.
För utveckling av psykiatri och närsjukvårdscentrum i Skaraborg bildades förra året en
politisk styrgrupp med representanter från östra hälso- och sjukvårdsnämnden,
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och primärvårdsstyrelsen. För piloten Mariestad vill
vi utöka den grupp med representanter från berörda vårdgivare i MTG-området.
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Gullspångs kommun ska utse 2 representanter. Respektive organisation har möjlighet
att adjungera 1 tjänsteman vardera vid möten.

Det är viktigt att de som sitter i grupperna har mandat att driva arbetet vidare.
Bilagor
- Utveckling av Närsjukvårdscentrum Mariestad, dnr HSNÖ 2016-00076.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §22).doc
- 2016-06-28 Politisk styrgrupp för utveckling av Närsjukvårdscentrum Mariestad.pdf
- Representanter Politisk styrgrupp för utveckling av Närsjukvårdscentrum
Mariestad.pdf

Kopia till
Västra Götalandsregionen, Mari Nilsson
De valda
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av ordförandebeslut-Beviljande av studieresa till
Bryssel för kommunchef Elisabeth Olsson

KS 2016/2

Beslut
Kommunstyrelsen delges att kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S)
beviljat kommunchef Elisabeth Olsson att delta i studieresa till Bryssel 11-14 oktober
2016 och ställer sig positiva till beslutet.

Bakgrund
Kommunchefsgruppen planerar en resa till Bryssel 11-14 oktober med Skaraborgs
Kommunalförbund som arrangör. Syftet är att skaffa mer kunskap om andra europeiska
länders arbete som genom att delta i European Week of Regions and Cities samt att
knyta kontakter. Gruppen kommer också att besöka VGR:s kontor samt göra olika
studiebesök.

Bilagor
- Ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg avseende beviljande av studieresa till
Bryssel för kommunchef Elisabeth Olsson.pdf

Kopia till
Akt
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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 augusti månad (14) (1).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Lönenämnden protokoll 2016-05-23
b) IT-nämnden protokoll 2016-05-30
c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-05-31
d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-06-16
e) Tekniska nämnden protokoll 2016-06-07
f) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-05-26
g) Tolkförmedling Väst § 235 tillsättning av förbundschef
h) Dispens för avverkning av tre träd på fastigheten Gullspång 2:19 beslut
Länsstyrelsen dnr 531-19227-2016
i) Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med ombyggnad av elnätet mellan
Gullspång 15:1 och Norra Backa 1:39 med projektID SA 63447 i Gullspångs kommun
beslut Länsstyrelsen dnr 525-40769-2015
j) Bankernas ovilja till kontanthantering, Jonas Törngren kommundirektör Krokoms
kommun
k) Information från Migrationsverket angående ny lagstiftning
l) Bekräftelse från Länsstyrelsen till förprövningsärende angående ansökan nybyggnad
för 10-12 hästar på fastigheten Torsvid 4:175, dnr 282-26050-2016
m) Miljö- och byggnadsnämnden - Gullspång Björnemossen 3:58 Revac Sverige AB
beslut med anledning av anmälan om ändring av verksamhet
n) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla Kyrkplats protokoll 2016-05-16
o) Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting

Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-05-31.pdf
- Lönenämnden protokoll 2016-05-23.pdf
- IT-nämnden protokoll 160530.pdf
- Tekniska nämndens protokoll 2016-06-07.pdf
- Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-06-16.pdf
- Räddningstjänsten protokoll 2016-05-26.pdf
- Protokollsutdrag Tolkförmedling Väst, § 235 Tillsättning av förbundschef.pdf
- För kännedom Länsstyrelsens beslut 2016-06-14 i ärende 521-19227-2016 om
Dispens för avverkning av tre träd på fastigheten Gullspång 2_19 i Gullspångs
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kommun.pdf
- Beslut 2016-06-23 i ärende 525-40769-2015 föreläggande om skyddsåtgärder i
samband med ombyggnad av el-nätet mellan Gullspång 15_1 och Norra Bakca 1_39
med projektID SA63447 i Gullspångs kommun.pdf
- Bankernas ovilja till kontanthantering.docx
- Information från Migrationsverket ang ny lagstiftning.docx
- Bekräftelse av ansökan(4891240).pdf
- Miljö beslut C-anmälan - MIL 20160727 LSY.pdf
- Protokoll Södra Råda gamla kyrkplats 2016-05-16.pdf
- Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande nr
12_2016.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Information om minnesanteckningar från
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-05-11

KS 2016/20

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Gullspångs kommun är medlem i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, KÖS. Rådet
består av representanter från kommunerna (genom säkerhetssamordnare, informatörer,
POSOM-samordnare), räddningstjänsten, försvarsmakten, polismyndigheten,
sjukvården samt div. frivillig organisationer. Rådet sammanträder två gånger på per år,
sammankallande är Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bifogade anteckningar är från vårmötet 2016-05-11.
Bilagor
- Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-0511.pdf
- Tjänsteskrivelse minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 201605-11, skriven av Johan Walfridson.docx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Information om rutin för våldsbejakande extremism

KS 2016/465

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspång ingår sedan våren 2015 i ett nätverk tillsammans
med polismyndigheten, säkerhetspolisen och övriga kommuner i Skaraborg. Syftet med
nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Begreppet våldsbejakande extremism omfattar
högerextremism (vit-makt), vänsterextremism (autonoma) samt våldbejakande
islamistisk extremism.
MTG-kommunerna har sedan länge varit förskonande mot våldbejakande extremism.
Tillsammans med polisen stämmer vi fortlöpande av lägesbilden i kommunerna. Vid
dags datum finns inga indikationer på att det finns någon våldsbejakande
extremistgrupp i kommunerna, däremot finns enskilda individer som på ett eller annat
sätt stöttar sådana rörelser.
Kommunchefernas ledningsgrupp har antagit rutinen, den ska vara ett verktyg för
verksamheterna att använda i vardagen. Rutinen ska vara ett stöd när man vill hjälpa en
individ att inte dras in i eller hjälp att ta sig ut ur en extremismmiljö. Hanteringen av
ärendet ska så långt som möjligt ske i ordinarie struktur och så nära individen som
möjligt. Förtroende och samverkan är viktigt faktorer för att lyckas med uppdraget.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang rutin för våldsbejakande extremism.docx
- Rutin våldsbejakande extremism MTG.pdf
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KS § 235

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ledningsrättsåtgärd avseende upphävande av del av
ledningsrätt i sträckan Hova-Hulan

KS 2016/415

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Ledningsrättåtgärd avseende upphävande av del av ledningsrätt i sträckan HovaHulan.
Bilagor
- Ledningsrättsåtgärd avseende upphävande av del av ledningsrätt 1680-788.1 i
sträckan Hova-Hulan (L632-5) samt bildande av ny ledningsrätt i samma
sträckning.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning -Reparationsåtgärder på bropelare på fastigheterna
Lökstad 1:2, Mörtestad 1:9, FS:22, Gullspång 1:8

KS 2016/459

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Länsstyrelsens beslut dnr 535-2678-2016 reparationsåtgärder på bropelare på
fastigheterna Lökstad 1:2, Mörtestad 1:9, Mörtestad FS:22 och Gullspång 1:8.
Bilagor
- För kännedom, Länsstyrelsens beslut 2016-06-10 i ärende 535-2678-2016 angående
Reparationsåtgärder på bropelare på fastigheterna Lökstad 1_2, Mörtestad 1_9,
Mörtestad FS_22 och Gullspång 1_8 i Gullspångs kommun.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden begäran hos
Länsstyrelsen om tillsynsvägledning med anledning av ny
anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och
ungdomar

KS 2016/283

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Begäran hos Länsstyrelsen om tillsynsvägledning med anledning av ny
anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar, dnr
2016.Ma0796.
Bilagor
- MBN § 98 begäran hos Länsstyrelsen om tillsynsvägledning med anledning av ny
anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar dnr
2016.Ma0796.pdf
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KS § 238

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förvaltningsrätten dom 3387-15, 5566-15
laglighetsprövning enligt kommunallagen

KS 2015/131

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Förvaltningsrätten dom 3387-15, 5566-15 laglighetsprövning enligt kommunallagen

Bilagor
- Förvaltningsrätten dom mål nr 3387-15, 556-15 förvaltningsrätten avslår
överklagandena.pdf
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KS § 239
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tekniska nämnden § 121 uppföljning av tekniska
nämndens mål i samband med prognos 2

KS 2015/358

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 121 uppföljning av tekniska nämndens mål i samband med
prognos 2
Bilagor
- Tn § 121 uppföljning av tekniska nämndens mål i samband med prognos 2.pdf
- Målprognos 2 Teknisk nämnd.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tekniska nämnden § 120 uppföljning av
internkontrollplan i samband med prognos 2

KS 2016/161

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 120 uppföljning av internkontrollplan i samband med prognos 2
Bilagor
- Tn § 120 uppföljning av internkontrollplan i samband med prognos 2.pdf
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 241

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Tekniska nämnden § 130 reparation av
Badängskajen i Otterbäcken

KS 2016/225

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 130 reparation av Badängskajen i Otterbäcken
Bilagor
- Tn § 130 reparation av Badängskajen i Otterbäcken.pdf
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Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 242

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tekniska nämnden § 132 upprustning av
järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och
cykelbro

KS 2016/180

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 132 upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt
ombyggnad till gång- och cykelbro
Bilagor
- Tn § 132 upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 243

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ansökan om statlig medfinansiering till regionala
trafikanläggningar 2017-2019

KS 2016/246

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges.
Ansökan om statligt medfinansiering till regionala trafikanläggningar 2017-2019
Bilagor
- Ansökan om statlig medfinansiering för smärre kollektivtrafikåtgärder i Mariestad,
Töreboda och Gullspång för åren 2017-2019.pdf
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KS § 244

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Länsstyrelsens beslut om tillstånd till
kameraövervakning vid rovdjursinventering

KS 2016/130

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Länsstyrelsens beslut dnr 211-21531-2015 om tillstånd till kameraövervakning vid
rovdjursinventering
Bilagor
- Beslut om tillstånd till kameraövervakning vid rovdjursinventering dnr 211-215312015.pdf

Kopia till
Akt

58/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 245

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Kommunstyrelsen i Karlstad § 15 utredning kring
effektiviseringen av sjöfart samt lokalisering av hamnverksamhet

KS 2016/490

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Kommunstyrelsen i Karlstad § 15 utredning kring effektiviseringen av sjöfart samt
lokalisering av hamnverksamhet
Bilagor
- Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret.doc
- Tjänsteyttrande kommunledningskontoret.doc
- Ökade godsvolymer på Vänern 20160530.pdf
- KS § 15 2016-06-21 Karlstad kommun .doc
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Kommunstyrelsen

KS § 246

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Kinnekullebanan, en livsnerv för utveckling av
Västra Götalandsregionen

KS 2016/509

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Skaraborgs Kommunalförbund, Kinnekullebanan, en livsnerv för utveckling av Västra
Götalandsregionen.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund - Kinnekullebanan, en livsnerv för utveckling av
Västra Götalandsregionen.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 247

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Trafikverket TRV2016/2841 om statlig
medfinansiering till miljö- trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på
kommunalt vägnät 2017

KS 2016/512

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut från Trafikverket TRV2016/2841 om statligt medfinansiering till miljötrafiksäkerhets- och cykelåtgärder på kommunalt vägnät 2017

Bilagor
- Beslut om statlig medfinansiering till miljö-, trafiksäkerhets- och cykelåtgärder på
kommunalt vägnät i Västra Götaland 2017.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 248

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Länsstyrelsen dnr 436-26022-2016 Bidrag till
kulturhistorisk förstudie och byggnadsinventering Otterbäcken,

KS 2016/528

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Länsstyrelsens beslut dnr 436-26022-2016 om bidrag till kulturhistorisk förstudie och
byggnadsinventering, Otterbäcken.
Bilagor
- Beslut om bidrag till kulturhistorisk förstudie och byggnadsinventering.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 249

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Kommuninvest åtagandebesked

KS 2016/530

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Kommuninvest åtagandebesked.
Bilagor
- Åtagandebesked.pdf

Kopia till
Akt

63/66
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 250

Protokoll
2016-08-17

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Remiss anmälan om vattenverksamhet på
fastigheten Hulan 3:5 för byggande av hamn, dnr 535-222572016

KS 2016/467

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges
Svar på remiss angående anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Hulan 3:5 för
byggande av hamn, dnr 535-22257-2016.
Bilagor
- Anmälan enligt 11 kap 9 a § Miljöbalken om vattenverksamhet för byggande av hamn
i Gullspångs kommun(4762169).pdf
- Begäran om yttrande(22257-2016-3).pdf
- Remiss i ärende 535-22257-2016 överlämnat till MBN.htm
- Remiss anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Hulan 3_5 för byggande av
hamn, dnr 535-22257-2016.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 251

Ärende

Ärendenummer

Remiss: SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter,
S2016/01610/FS

KS 2016/296

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Yttrande över Betänkande En översyn av tobakslagen (SOU 2016:14).
Bilagor
- SOU 2016 14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt
promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om ecigaretter.pdf
- Promemoria genomförande av tobaksproduktdirektivets bestammelser om ecigaretter.pdf
- En översyn av tobakslagen nya steg mot ett minskat tobaksbruk.pdf
- IFS_remiss.pdf
- Yttrande över betänkandet En översyn av tobakslagen (SOU 2016_14).pdf
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