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Arvo Niiholm, Personal och Lönechef, Personalavd/Lönekontor, § 27-28
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontor, § 29
Thyra Larsson, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontor, § 30
Yvonne Kjell, Verksamhetschef skola och kultur, Kommunledningskontor, § 31
Per Ahlström, Säkerhetssamordnare, § 32
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare/VD Gullspångsbostäder AB,
Kommunledningskontor, § 33-35
Karin Ahrle, Vård- och omsorgschef, Kommunledningskontoret, § 38
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontor
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Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-02-03

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Internkontroll lönenämnden 2015 uppföljning

KS 2015/767

Föredragande: Arvo Niiholm
§5

Internkontrollpunkter lönenämnden 2016

KS 2016/34

Föredragande: Arvo Niiholm
§6

Revidering av riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i
undervisningslokaler

KS 2013/433

Föredragande: Jim Gustavsson
§7

Avfall Östra Skaraborg (AÖS) samarbetsavtal Odenslunds deponi

KS 2015/401

Föredragande: Thyra Larsson
§8

Leveransåtagande för barn- utbildning och kulturverksamheten
2016

KS 2015/632

Föredragande: Yvonne Kjell
§9

Information - Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet
Östra Skaraborg 2015-12-07

KS 2016/20

Föredragande: Per Ahlström kl 14:00
§ 10

Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB köp av
fastigheten Klockaren 10

KS 2015/762

Föredragande: Lars Johansson
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 11

Reglering av Va-kostnad Barfotens camping 2015

Protokoll
2016-02-03

KS 2016/31

Föredragande: Lars Johansson
§ 12

Barfotens camping

KS 2014/365

Föredragande: Lars Johansson
§ 13

Återremiss - Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

§ 14

Detaljbudget 2016

KS 2015/59

§ 15

Tillfälligt stöd till kommunerna

KS 2016/62

Föredragande: Elisabeth Olsson
§ 16

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2015

KS 2015/9

§ 17

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 till Skaraborgs
Föreningsarkiv

KS 2015/754

§ 18

Budgetberedningen 2017

KS 2016/39

§ 19

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 20

Delgivningar

KS 2016/1

§ 21

Delgivning- Vänerhamn AB budget 2016

KS 2016/14

§ 22

Delgivning - Länsstyrelsen yttrande över tillstyrkan av vägplan
sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken och
Gullspång

KS 2015/218

§ 23

Delgivning - Beslut från Kammarrätten mål nr 2483-15

KS 2014/559

§ 24

Delgivning- Beslut om avsättning av bredbandsstöd till
Gullspångs kommun, dnr RUN 613-0320-13

KS 2010/202
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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2016-02-03

§ 25

Delgivning - Informationsbrev om E20 Hova

KS 2008/282

§ 26

Delgivning - Beslut från Justitieombudsmannen (JO) dnr 63862014

KS 2014/697

§ 27

Delgivning - Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående
kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 § 200, köp av
fastigheten Hallen 2, mål nr 5566-15

KS 2015/131

§ 28

Delgivning - Beslut från Trafikverket ändrade sträckningar av väg
2998 och 3003 samt indragning av vägnummer 2981 i Gullspång

KS 2006/313

4/45
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 24

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 25

Protokoll
2016-02-03

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Föreligger ingen anmälan om jäv.
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 26

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Björn Thodenius (M) yrkar att följande extra ärenden ska behandlas på
kommunstyrelsen idag:
- Återremiss - försköning Gullspångs centrum
- Beslut om vilka som ska ingå i budgetberedningen.
Carina Gullberg (S) yrkar att om ärendet återremiss-försköning Gullspångs centrum
ska tas upp som extra ärende idag behöver kommunstyrelsen vara eniga om att ärendet
kan behandlas utan att det har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott först.
Ordförande Carina Gullberg (S) frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna
att dagordningen med tillägg av extra ärendena och finner att kommunstyrelsen
godkänner att ärendena kan behandlas på dagens möte.
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Kommunstyrelsen

KS § 27

Protokoll
2016-02-03

Ärende

Ärendenummer

Internkontroll lönenämnden 2015 uppföljning

KS 2015/767

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens uppföljning av internkontrollen
2015.

Behandling i kommunstyrelsen
Personal- och lönechef Arvo Niiholm informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2015 haft uppe frågan, § 7 och § 8,
om internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under
2015 och en planering för 2016. Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret
genomfört under 2015 med internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för
2015 har ansvariga löneadministratörer gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder
som har genomförts. Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom
internkontrollen utifrån ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda
rutiner inom löneadministrationen. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för
2016. Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med lönenämnden och
har tagit del av uppföljningen av internkontrollen.
Lönenämnden godkände redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen
och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2015 som har genomförts vid
lönekontoret. Lönenämnden fastställde de redovisade kontrollmoment som skall gälla
för 2015.
En rapportering av resultatet från föregående periods granskning och redovisade
kontrollmoment för 2015 skall rapporteras till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.
Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2015 och fastställda
kontrollmoment för 2016 bifogas.
Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens
verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret
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för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande internkontroll lönenämnden 2015.pdf
- Lönenämnden § 7 internkontroll 2015 uppföljning.pdf
- Återrapportering internkontrollplan 2015.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §10).doc

Kopia till
Lönenämnden
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 28

Protokoll
2016-02-03

Ärende

Ärendenummer

Internkontrollpunkter lönenämnden 2016

KS 2016/34

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens förslag till kontrollmoment
2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Personal- och lönechef Arvo Niiholm informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2015 haft uppe frågan, § 7 och § 8,
om internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under
2015 och en planering för 2016. Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret
genomfört under 2015 med internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för
2015 har ansvariga löneadministratörer gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder
som har genomförts. Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom
internkontrollen utifrån ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda
rutiner inom löneadministrationen. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för
2016. Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med lönenämnden och
har tagit del av uppföljningen av internkontrollen.
Lönenämnden godkänner redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen
och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2015 som har genomförts vid
lönekontoret. Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment som skall gälla
för 2015.
En rapportering av resultatet från föregående periods granskning och redovisade
kontrollmoment för 2015 skall rapporteras till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.
Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2015 och fastställda
kontrollmoment för 2016 bifogas.
Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens
verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret
för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.
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Bilagor
- Tjänsteutlåtande internkontroll lönenämnden 2015, skriven av Arvo Niiholm 201512-22.docx
- Lönenämnden § 8, internkontrollpunkter för 2016.pdf
- Internkontrollpunkter 2016 för lönekontoret.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §11).doc

Kopia till
Lönenämnden
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Ärende

Ärendenummer

Revidering av riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i
undervisningslokaler

KS 2013/433

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ”Revidering av Riktlinjer för
kvalitetskrav på inomhusmiljön i undervisningslokaler”, eftersom det inte blir några
direkta konsekvenser för fastighetsägaren, och kommunen därmed följer den
ambitionsnivå som lagen föreskriver, men inte högre.

Behandling i kommunstyrelsen
Fastighetsförvaltare Jim Gustavsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-08-28 (Mbn § 126) att remittera för
yttrande de reviderade riktlinjerna för kvalitetskrav för inomhusmiljön på skolor,
förskolor, fritidshem och fritidsgårdar.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under 2013 reviderat Riktlinjer för inomhusmiljö
på skolor, förskolor, fritidsgårdar och fritidshem. De nu gällande riktlinjerna togs av
Miljö- och byggnadsnämnden för MTG år 2007, men skrevs ursprungligen på 1990talet. Under skolprojektet, och även förskoleprojektet, som är tillsynsprojekt med
inriktning på städning, ventilation och hygien i undervisningslokaler inom MTG, har
det framkommit att en revidering är nödvändig. Riktlinjen i sin nuvarande form
hänvisar på flera ställen till gammal lagstiftning, varför den behöver uppdateras.
Språket har också förenklats i och med revideringen.
I samband med revideringen har Miljö- och byggnadsförvaltningen även valt att
inkludera ett antal punkter som saknades i den gamla riktlinjen, men som bedömts
behövas, efter erfarenheter från tillsynen i kommunernas skolor och förskolor. Ett
exempel är att större ombyggnationer ska planeras så att elever/barn inte riskerar att
utsättas för olägenheter i form av byggdamm, buller, kemikalier med mera, och att
lokaler ska vara färdigställda innan de får tas i bruk. Det har även tagits bort ett stycke
som handlade om krav på belysning. Detta ingår i arbetsmiljölagen, och faller alltså
inte under Miljö- och byggnadsförvaltningens tillsynsområde.
Verksamhetschef för skola och kultur Yvonne Kjell och Lars Johansson,
utvecklingssamordnare, har granskat materialet. De har inget att erinra förslaget till
reviderade riktlinjer.

I verksamhet teknisk tolkning av riktlinjerna har vi tolkat Socialstyrelsens allmänna råd
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om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar skrivelse, ”Lokaler där
barn och personal stadigvarande vistas bör i regel städas dagligen” uppfylls genom den
städfrekvens som tillämpas idag genom varannandagsstädning. Se pkt 6:20 i förslag till
Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och
fritidsgårdar.

Om städning ska genomföras varje dag så medför det ökade kostnader för Gullspångs
kommun.

Bilagor
- Konsekvensbeskrivning vid antagande av riktlinjer för kvalitetskrav på
inomhusmiljön i undervisningslokaler. Teknisa nämnden § 288.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 137 antagande av riktlinjer för inomhusmiljön i
undervisningslokaler.pdf
- Svar på frågor om remiss om Revidering av Riktlinjer för kvalitetskrav på
inomhusmiljön i undervisningslokaler.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-06-27, om reviderade riktlinjer för kvalitetskrav för
inomhusmiljö, skriven av Yvonne Kjell.docx
- DOC131025.pdf
- DOC130906.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §4).doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnen
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen

KS § 30

Ärende

Ärendenummer

Avfall Östra Skaraborg (AÖS) samarbetsavtal Odenslunds deponi

KS 2015/401

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och underteckna samarbetsavtalet.

Kommunstyrelsen beslutar att utse plan- och exploateringsansvarige till kontaktperson i
frågor rörande drift och verksamhet samt att teckna de avtal som behövs för
verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera delegationsordningen i enlighet med
ovanstående.

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

Bakgrund
Från och med 2016 övergår Gullspångs kommuns avfallsverksamhet till
kommunalförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS).
Odenslund deponi befinner sig i sluttäckningsfasen efter att deponering avslutades
2008. Inom fastigheten finns också en återvinningscentral som kommer drivas av AÖS.
Deponin fortsätter vara ett kommunalt ansvar.
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med förbundet
rörande verksamhetsansvar för deponin. Avtalet syftar till att AÖS ska vara behjälplig
med de frågor som ett ansvar för en deponi innebär.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, Avfall Östra Skaraborg (AÖS) samarbetsavtal Odenslund deponi,
skriven av Thyra Larsson.docx
- Samarbetsavtal Odenslunds deponi, utkast 2015-11-25.pdf
- Redovisning av kostnader 2015 motsvarande § 6 i upprättat avtal.docx
- Bilaga till beslut kf § 122, 2016-06-22, dnr KS 2015 59.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §8).doc
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Kommunstyrelsen
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Kopia till
Thyra Larsson
Annika Kjellkvist
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Kommunstyrelsen

KS § 31

Ärende

Ärendenummer

Leveransåtagande för barn- utbildning och kulturverksamheten
2016

KS 2015/632

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom reviderade leveransåtaganden för barn-,
utbildning och kulturverksamheten år 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Verksamhetschef, skola- och kultur, Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Barn-, utbildning och kulturnämnden har 2015-12-01 § 168 behandlat
leveransåtagandena.
Kommunfullmäktiges beställningar till kommunstyrelsen genererar ett antal
leveransåtaganden till verksamheterna som revideras inför varje nytt kalenderår. Inför
2016 har verksamheterna reviderat sina leveransåtaganden. Arbetet har sedan
sammanställts av ekonomiavdelningen i Töreboda.
Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2015 (2015-12-01 BUK §13).doc
- Leveransåtaganden och styrmått 2016 barn- utbildnings och kulturnämnden.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §13).doc

Kopia till
Micha Rickemann
Yvonne Kjell
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KS § 32

Protokoll
2016-02-03

Ärende

Ärendenummer

Information - Minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra
Skaraborg 2015-12-07

KS 2016/20

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnare Per Ahlström informerar om ärendet.

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 höstmötet 2015-12-07.

Bilagor
- Minnesanteckningar höstmötet 2015.pdf
- Händelsegrupper Uppföljning 20160104.pdf
- Tjänsteskrivelse Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2015-12-07.docx

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 33

Ärende

Ärendenummer

Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB köp av
fastigheten Klockaren 10

KS 2015/762

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köp av fastigheten Klockaren 10 i
Gullspångs centrum enligt Gullspångsbostäder AB:s styrelsebeslut till ett pris av 6 980
000:-.

Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om ärendet.
Jan Hassel (S), Bo Hagström (C) och Roland Karlsson (C) tillstyrker
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

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

Bakgrund
Gullspångsbostäder AB äger idag hyreslägenheter på Villagatan och Östergatan i
Gullspång. Fastigheterna ligger långt från centrum och vi har under åren fått många
ansökningar där de som ansöker hos oss helst vill bo nära centrum. Bolaget gav redan
2013 VD ett uppdrag att undersöka möjligheten till att utöka beståndet med någon
fastighet närmare centrum. Bolaget har tidigare förhandlat om hyresfastigheter som är
till salu, centralt belägna utan att komma till affär. Nu är Klockaren 10 till salu och
förutom att fastigheten ligger centralt ansluter fastigheten till Klockaren 5, 8 och 9 som
GBAB äger. Detta underlättar framtida planering för nya lägenheter, fastighetsskötsel
och drift.
Fastigheten är idag helt uthyrd och bifogad kalkyl visar att fastigheten kommer
generera en mindre vinst.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Klockaren10, skriven av Lars Johansson.docx
- Kalkyl centrum huset Klockaren 10.docx
- Klockaren 10 Gullspång § 396 styrelsen för Gullspångsbostäder AB.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §5).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 34

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Reglering av Va-kostnad Barfotens camping 2015

KS 2016/31

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen står för uppkommen Va-kostnad för 2015
gällande Barfotens camping på 24 612: - exkl. moms. Fakturan som även innehåller
kostnad för renhållning har ställts till OBK. Kostnaden tas ur posten va-kostnader.
Hänsyn måste tas till att fler föreningar kan komma att behöva kompenseras.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Gunnar Bohlin (M), Lii Bergman (FI)
reserverar sig till förmån för Björn Thodenius (M) förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
hänvisning till kommunstyrelsens beslut KS § 411 då kommunstyrelsen beslutade att:
Otterbäcken BK/Campingen ska enligt avtal betala sin vattenförbrukning. Ingen
kompensation utgår. (KS 2014/695)
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Björn Thodenius (M) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Tidigare fanns ingen mätare för anläggningen men den är nu installerad. Det nya
avtalet som kommer tecknas med arrendator för Barfotens camping reglerar att det är
arrendatorn som i fortsättningen skall betala detta.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reglering av Va-kostnad Barfotens camping, skriven av Lars
Johansson 2016-01-11.docx
- Föreningars kostnad för vattenförbrukning, ks § 411.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §6).doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Barfotens camping

KS 2014/365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tecknar avtal med Otterbäckens Bandyklubb
(OBK) gällande arrende på Barfotens camping enligt bifogat avtal. Kommunen är
villiga att vara med och investera i campingen om så behövs.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Gunnar Bohlin (M) och Lii Bergman (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling kommunstyrelsen
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
instämmande av Roland Karlsson (C) och Jan Hassel (S).
Björn Thodenius (M) yrkar att ett (1) års avtal skrivs som förlängs till minst 5 år när
planen är godkänd.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med
tillägget att kommunen är villiga att vara med och investera i campingen om så behövs.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ajournerar sig fem minuter, kl
16.01-16.06
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Bo Hagströms (C) m.fl. samt eget
tilläggsyrkande och Björn Thodenius (M) ändringsyrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget
tilläggsyrkande.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2015-08-26 § 183 att ge förvaltningen i
uppdrag att inleda avtalsdiskussion med Otterbäckens Bandyklubb (OBK) gällande
arrende på Barfotens camping. Avtal och plan ska godkännas av kommunstyrelsen.
Upphandlingen annonserades och anbud togs in sommaren 2015. Två anbud kom in i
rätt tid. Av de lämnade anbuden var det OBK som uppfyllde kraven i förfrågan. OBK
har lämnat ett komplett svar som beskriver hur de vill utveckla campingen och har god
kännedom av Barfoten efter alla tidigare år som arrendator. Efter dialogmöten är
ursprungsavtalet genomgått och vissa mindre justeringar har gjorts. Bifogat avtal är
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godkänt av OBK.

Bilagor
- Upplåtelse av Barfotens campingplats.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §7).doc
- Barfoten karta bilaga 1.pdf
- Bilaga 2b inventarieförteckning ägt och investerat av OBK .docx
- Tjänsteskrivelse arrendeavtal 160111, skriven av Lars Johansson.docx
- Överenskommelse bilaga 4.docx
- Bilaga 2a inventarieförteckning inventarieförteckning ägt av kommunen.docx

Kopia till
Otterbäckens bandyklubb
Lars Johansson
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Ärende

Ärendenummer

Återremiss - Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
Kommunstyrelsen är överens om att ärendet återremiss försköning Gullspångs
centrum tas upp som ett extra ärende på kommunstyrelsen idag utan att ärendet har
behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott först.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel som krävs för att skapa en attraktiv
infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26, för att erforderliga
upphandlingar kan göras omgående, så att arbeten kan genomföras snarast vädret så
tillåter våren 2016. De medel som krävs för markarbeten, el, VA, skyltfundament, skylt
samt planteringar och bänkar på parkeringen enligt tidigare presenterat förslag kostar
enligt tekniska kontoret 400 000 kronor. De 400 000 kronor tas ur kommunstyrelsens
investeringsmedel 2015.

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare hur
kommunen ska utveckla ”landmärket” vid infarten Gullspångs centrum.
3. Kommunfullmäktige beslutar att eftersom driften av parkeringen kommer innebära
en ökad kostnad för Tekniska tillskjuts ett ökat driftbidrag till MTG-gata med 35 000: /år.
Reservation
Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Eric Mellberg (M), Lii Bergman (FI)
reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet och presenterar tre olika
förslag till försköning Gullspångs centrum för fastigheten Hallen 2.
Bo Hagström (C) tillstyrker förvaltningens förslag 1 med instämmande av Roland
Karlsson (C). Investeringen belastar kommunstyrelsens investeringsmedel för 2015.
Björn Thodenius (M) yrkar; anslå max 300 000 kr för att skapa en attraktivare och
estetisk tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt. Investeringen
belastar kommunstyrelsens investeringsmedel 2015.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Bo Hagströms (C) m.fl. yrkande och Björn
Thodenius (M) yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo
Hagströms (C) yrkande.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 § 10 att återremittera ärendet till
förvaltningen. Med motiveringen önskar att få billigare alternativ för att göra tomten
estetisk tilltalande och öppna upp för fler besökare i Gullspångs centrum.
Förvaltningen förslår att kommunstyrelsen fattar beslut om vilket förslag som skall
genomföras av de som föreslås i återremissen. Oavsett vilket förslag man beslutar om
bör det avsättas medel för att sköta ytan. För förslag 1 och 2 är det ökade driftbidraget
35 000:-/år och förslag 3 kostar ca 20 000:-/år.
Staketet demonteras och kommer användas av VA-avdelningen.
Förvaltningen har nu tagit fram tre olika förslag gällande Hallen 2.
Förslag 1.
Förvaltningens mening är att följa tidigare lämnat förslag men med ändringen att man
kallar projektet ”Parkering”. Detta för att inte skapa onödiga förvecklingar och
förväntningar. Man lämnar en yta fri i sydvästra hörnet för att i ett senare skede kunna
placera ett landmärke där. Kostnad beräknad till 400 tkr.
Förslag 2.
Ett enklare förslag där man skapar en parkering. Vi förslår att man samlar VA och El i
den östra delen för ev. framtida etablering, wc eller dyl. För att skapa en trygg plats
även sätta belysning enligt ritning. Asfalten lagas i där det saknas beläggning och asfalt
tas bort enligt ritning. Gräsytor anläggs dock helt utan planteringar, buskar och träd.
Man ställer inte heller ut några sittgrupper. Detta förslag kan senare kompletteras med
markarbeten enligt förslag 1, skylt, träd, sittgrupper, mm, om så önskas. Kostnad
beräknad till ca 200 tkr.
Förslag 3.
Detta förslag är något förvaltningen helt tar avstånd till. Man demonterar staketet och
ställer ut s.k. suggor i infarterna. Fattas beslut om detta förslag bör det ses som en högst
tillfällig lösning. Att som vissa förespråkat odla upp marken eller anlägga planteringar
anser vi vara helt fel med tanke på att fastigheten idag är hårdgjord med grus och asfalt.
Denna fastighet kan i framtiden bli en inkörsport om exploatering sker söderut.
Bakgrund
Förvaltningen fick i maj 2014 ett uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att försköna
centrum. Man anslog då 100 tkr för att kunna upprätta en gestaltningsplan. Uppdraget
var att göra en begränsad del d.v.s. Storgatan med närstående delar. Anna Bjerndell och
Lars Johansson kontaktade Amnehärads Byggkonsult som har ritat ganska mycket
gällande Gullspång i tidigare uppdrag. Ett förslag presenterades för KSAU 2015-06-24
där det beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett
gestaltningsprogram i samarbete med tekniska förvaltningen, samt att en dialog förs
med boende och näringsidkare i området.
En dialog har under hösten 2015 genomförts med Näringsidkare, både genom enskilda
möten och till inbjudna stormöten där dialogen genomförts i grupp. Dialogmöte för
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allmänhet och politiker har ordnats och besöktes av ett trettiotal deltagare.
Utvecklingsteamets idéskisser har presenterats, diskuterats och förslag har mottagits.
Dessa förslag har sammanställts i bifogat dokument.
Slutsatser som kan dras av dialogen är:
1) Det är viktigt och mycket önskvärt att det görs insatser i Gullspångs Centrum
2) Dialogen har upplevts mycket positiv, men det har även betonats att dessa frågor
diskuterats flera gånger tidigare i andra sammanhang och att det är viktigt att det sker
insatser i närtid för att signalera handlingskraft.
3) Det allra viktigaste att prioritera är infarten vid RV 26. Förslaget att skapa en
rastplats har mottagits väl av samtliga deltagare. Infarten från Riksväg 26 bör
prioriteras då detta är en viktig symbolfråga för Gullspångsborna. Detta framgår tydligt
av dialogmötena.
4) Utöver den idéskiss som presenterades har ytterligare idéer framkommit i dialogen.
Gällande rastplats vid infarten, finns önskemål om en lekplats, med klättermöjligheter,
som syns från riksväg 26 och som gör att förbipasserande lockas att stanna till och rasta
i Gullspång, och därmed även kunna gynna det lokala näringslivet.
5) De förslag som inkommit i dialogprocessen stöder Utvecklingsteamets första
förslag, däremot har önskemål om vissa tillägg gjorts, vilket utvecklingsteamet ska ta i
beaktande i den slutgiltiga gestaltningsplanen.
Dialogen och resultatet har presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-1109, där Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen får i uppdrag att
arbeta vidare med gestaltningsplanen för Gullspångs centrum, men att prioritering görs
av infarten Gullspångs centrum från riksväg 26 inom projektet försköning Gullspångs
centrum. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Detaljbudget 2016

KS 2015/59

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under posten ledningsverksamhet 20 106 tkr ingår 2 600
tkr till föreningsbidrag.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabet Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-06-22, § 122 beslutat om följande budget 2016:

Politisk verksamhet 4 099 tkr
Kommunstyrelsens förfogande 1.) 1 100 tkr

Ledningsverksamhet m.m. 2.) 20 106 tkr

Hamnverksamhet -1 416 tkr

Näringslivsverksamhet 868 tkr

Turism 1 243 tkr

Plan- och exploatering 1 063 tkr
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Kostenheten 8 378 tkr

Lärcentrum/arbetsmarknadsenheten 3.) 4 766 tkr
Summa 40 207 tkr
1.) 1 100 tkr flyttas från äldreomsorgen. Av dessa medel ska 1 000 tkr placeras under
”kommunstyrelsens förfogande” samt 100 tkr till personalutskott/kompetensutveckling.
2.) 705 tkr varav 100 tkr till telefoni, 205 tkr till Räddningstjänsten Östra Skaraborg
och 400 tkr till föreningsbidrag.
3.) 200 tkr till komvux köpt gymnasieutbildning.

Bilagor
- Detaljbudget KS verksamheter 2016.pdf
- Bilaga till beslut kf § 122, 2016-06-22, dnr KS 2015 59.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §14).doc
- Detaljbudget KS verksamheter 2016 reviderad.pdf

Kopia till
Micha Rickemann
Erik Söderström
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Ärende

Ärendenummer

Tillfälligt stöd till kommunerna

KS 2016/62

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att från tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen omfördela 1,2 miljoner kronor år 2015, förvaltningen får i uppdrag
att redovisa fördelningen av de avsatta pengarna.

2. Kommunfullmäktige besluta att till barn- utbildning och kulturnämnden fördela år
2016 2000 tkr, år 2017 2000 tkr. Barn- utbildning och kulturnämnden fördelar de
tilldelade medlen inom sitt verksamhetsområde.

3. Kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om
fördelning av kvarvarande tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.

4. Kommunfullmäktige besluta att underlag för satsningar får lämnas av
verksamheterna till kommunstyrelsen för beslut. Projekt/aktivititer kan sträcka sig över
år 2016 och 2017.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Staten har beslutat tilldela Gullspångs kommun 14,6 mnkr som tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.
Två viktiga utgångspunkter har beaktats i förslaget till hur medlen ska fördelas och
användas. Dels att de ska bidra till att skapa ekonomisk trygghet på längre sikt än 2016.
Det tillfälliga stödet måste kunna användas även år 2017. Dels att
förstärkningsinsatserna byggs upp så att man 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
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mottagande samt en möjlighet till snabba åtgärder vid ändrade förhållanden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning där merparten av det tillfälliga
stödet fördelas till verksamheterna utifrån identifierade behov. Verksamheterna styr
sedan detaljfördelningen utifrån reella behov. En ospecificerad del läggs inom
flyktingmedlen 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. Överföring därifrån beslutas av kommunstyrelsen.

Ändamål
Skola och förskola
år 2015 200 tkr, år 2016 2000 tkr, år 2017 2000 tkr summa 4200 tkr
Försörjningsstöd
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
Ensamkommande barn
år 2015 236 tkr, år 2016 900 tkr, år 2017 900 tkr summa 2036 tkr
Utbildning för vuxna
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
SYV
år 2106 380 tkr, år 2017 380 tkr summa 760 tkr
Sysselsättningsåtgärder
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
Merkostnader ledning administration
år 2016 200 tkr, år 2017 200 tkr summa 400 tkr
Kost
år 2015 100 tkr, år 2016 140 tkr, år 2017 140 tkr summa 380 tkr
Bostäder
år 2015 50 tkr, år 2016 250 tkr, år 2017 250 tkr summa 550
tkr
Ökade lokalhyror
år 2016 180 tkr, år 2017 180 tkr summa 360 tkr
Övriga integrationsåtgärder
år 2016 450 tkr, år 2017 450 tkr summa 900 tkr
Att fördela år 2016 1000 tkr, år 2017 1000 tkr summa 2000 tkr
Summa år 2015 586 tkr, år 2016 7000 tkr, år 2017 7000 tkr totalt 14586 tkr
Bilagor
- Regeringskansliet tillfälligt stöd till kommunerna.pdf
- Tjänsteskrivelse tillfälligt stöd flyktingmottagande.docx
- Förslag till fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-25 (2016-01-25 Ksau §4).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2015

KS 2015/9

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef Karin Ahrle redogör för hur man lämnar in
en synpunkt/klagomål och ger ett exempel på hur det hanteras inom äldreomsorgens
verksamheten.
Man kan lämna synpunkter, förslag och klagomål på fyra olika sätt:
1. Via en tryckt blankett som heter Vi vill bli bättre Synpunkter- och klagomål.
Blanketten ska finnas i alla verksamheter.
2. Via formulär på www.gullspang.se/ Kommun och politik/ Synpunkter och klagomål
(formuläret går automatiskt till kommunledningskontoret för diarieföring)
3. Muntligen (den som tar emot synpunkten, förslaget eller klagomålet fyller i
blanketten eller formuläret på www.gullspang.se
4. Via en PDF blankett som skrivs ut från www.gullspang.se

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål
under 2015.
Bilagor
- Klagomål och synpunkter till Gullspångs kommun 2015.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 till Skaraborgs
Föreningsarkiv

KS 2015/754

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag
om 8 900 kronor för 2016. Kostnaden tas ur kontot föreningsavgifter.

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

Bakgrund
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att
bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria.
Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2015-12-15 om ett verksamhetsanslag
enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för Gullspångs kommun innebär 8
900 kr.
Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att lämna
stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en förutsättning för
föreningsarkivets verksamhet.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag 2016 till Skaraborgs Föreningsarkiv,
skiven av Britt-Marie Nilsson 2015-12-21.docx
- Ansökan om verksamhetsanslag för år 2016 till Skaraborgs Föreningsarkiv.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §12).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Skaraborgs Föreningsarkiv
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Ärende

Ärendenummer

Budgetberedningen 2017

KS 2016/39

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande politiker ska ingå i budgetberedningen:
- Kommunstyrelsens presidium
- Kommunfullmäktiges ordförande och en från oppositionen
- Ordförande och en från oppositionen i vård- och omsorgsnämnden
- Ordförande och en från opposition i barn,- utbildning- och kulturnämnden
- Ordförande och en från oppositionen i tekniska nämnden
- Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
- Majoritets- och oppositionsföreträdare i kommunalförbundet AÖS
Reservation
Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Eric Mellberg (M) och Lii Bergman (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) lämnar följande förslag på vilka som ska ingå i kommunens
budgetberedning:
Kommunstyrelsens presidium
- Kommunfullmäktiges ordförande och en från oppositionen
- Ordförande och en från oppositionen i vård- och omsorgsnämnden
- Ordförande och en från opposition i barn,- utbildning- och kulturnämnden
- Ordförande och en från oppositionen i tekniska nämnden
- Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
- Majoritets- och oppositionsföreträdare i AÖS
Björn Thodenius (M) yrkar att även en representant från de partier som annars inte är
representerade i ovanstående förslag till budgetberedningen ska ingå.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande och Björn Thodenius (M)
tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
yrkande.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att utse vilka politiker som ska ingå i kommunstyrelsens
budgetberedning.
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Kommunstyrelsen

KS § 42

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 tjänstmän
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen februari månad .doc
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Länsstyrelsen underhåll av ledningsgator i Gullspångs kommun. Dnr
525-75-2016
b) Beslut från Länsstyrelsen tillstånd till renoveringsåtgärder på Södra Råda nya kyrka.
Dnr 433-35527-2015
C) Beslut från Naturvårdsverket anmälan av gränsöverskridande transporter av avfallBeslut gällande införsel/import av avfall. Ärende nr NV-00032-16
d) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2015-10-08
e) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2015-12-17
f) Beslut, Naturvårdsverket ändring beslut NO 326608
g) IT-nämnden protokoll 2016-01-25
h) Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) protokoll 2016-01-25
från direktionsmöte
Bilagor
- Länsstyrelsen - Beslut samråd underhållsröjning lufledningar Gullspångs kommun,
dnr 525-75-2016.pdf
- Anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall - Beslut gällande införsel import
av avfall NO 414717 gränsöverskridande avfallstransporter.pdf
- Räddningstjänsten protokoll 2015-12-17.pdf
- Länsstyrelsens beslut 2016-01-13 i ärende 433-35527-2015 tillstånd till
renoveringsåtgärder på Södra Råda nya kyrkap.pdf
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2015-10-08.pdf
- Naturvårdsverket korrigering av sitt felaktiga beslut från 29 juni 2015, NO
326608.pdf
- IT-nämndens protokoll 2016-01-25.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) protokoll direktionssammanträde 2016-0125.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Vänerhamn AB budget 2016

KS 2016/14

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Vänerhamn AB budget 2016
Bilagor
- Vänerhamn AB budget 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

KS § 45

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Länsstyrelsen yttrande över tillstyrkan av vägplan
sidoområdesåtgärder utmed väg 26 mellan Otterbäcken och
Gullspång

KS 2015/218

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsens yttrande över tillstyrkan av vägplan sidoområdesåtgärder utmed väg
26 mellan Otterbäcken och Gullspång, dnr 343-43756-2015
Bilagor
- Tillstyrkan 343-43756-2015 Sidoområdesåtgärder väg 26 Otterbäcken
Gullspång(4073344).pdf

Kopia till
Akt

38/45
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 46

Protokoll
2016-02-03

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Kammarrätten mål nr 2483-15

KS 2014/559

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Kammarrätten mål nr 2483-15 angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), fråga om prövningstillstånd.
Bilagor
- Beslut från Kammarrätten mål nr 2483-15 rörande Förvaltningsrätten i Jönköpings
dom 2015-08-18 nr 909-15 Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast..pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Beslut om avsättning av bredbandsstöd till
Gullspångs kommun, dnr RUN 613-0320-13

KS 2010/202

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Västra Götalandsregionen, beslut om avsättning av bredbandsstöd till Gullspångs
kommun, dnr RUN 613-0320-13
Bilagor
- Delegeringsprotokoll Bredbandsstöd Gullspångs kommun RUN 613-0320-13.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Informationsbrev om E20 Hova

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Informationsbrev om att vägplanen för E20 Hova genom regeringsbeslut vunnit
lagra kraft 2015-12-17.
Bilagor
- Informationsbrev om E20 Hova.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Justitieombudsmannen (JO) dnr 63862014

KS 2014/697

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Justitieombudsmannen (JO) dnr 6386-2014
Bilagor
- JO s beslut i ärende med dnr 6386 .pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående
kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 § 200, köp av
fastigheten Hallen 2, mål nr 5566-15

KS 2015/131

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Underrättelse från Förvaltningsrätten i Jönköping angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen angående kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 § 200, köp av
fastigheten Hallen 2, mål nr 5566-15.
b) Yttrande till Förvaltningsrätten, Bengt O Hansson m.fl. Gullspångs kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen mäl nr 5566-15
Bilagor
- Underrättelse från Förvaltningsrätten ang Bengt O Hansson m.fl. Gullspångs kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen köp av fastigheten Hallen 2, mål nr
5566-15.pdf
- Yttrande till Förvaltningsrätten Bengt O Hansson m.fl Gullspångs kommun angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 5566-15.pdf
- Bilaga yttrande 2015-07-16 mål nr 3387-15.pdf
- Bilaga yttrande 2015-12-07 mål nr 5566-15.pdf
- Bilaga protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-12-16.pdf
- Bilaga delegationsordning.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Trafikverket ändrade sträckningar av
väg 2998 och 3003 samt indragning av vägnummer 2981 i
Gullspång

KS 2006/313

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Trafikverket, TRV 2015/109125 ändrade sträckningar av väg 2998 och
3003 samt indragning av vägnummer 2981.
Bilagor
- Beslut om ändrade sträckningar av väg 2998 och 3003 samt indragning av
vägnummer 2981, TRV 2015 _109125.pdf
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