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§4

Ombudgetering av investeringsmedel från 2015 till 2016

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/323

Föredragande: Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2015 till
2016 med totalt 8 554 000 kronor.

Bakgrund
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2015 till 26 066 000 kronor, inklusive
ombudgeteringar från föregående år. Under året har 16 400 000 kronor av dessa medel förbrukats.
Av kvarvarande investeringsmedel uppgående till 9 666 000 kronor föreslås 8 554 000 kronor
ombudgeteras till år 2016.
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2015 från Tekniska nämnden –
Gullspång.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ombudgetering från 2015 till 2016, skriven av Anders Bernhall 2016-02-18.docx
- Slutredovisningar Gullspång 2015.pdf
- Ombudgeteringar från 2015 till 2016 Gullspång.pdf
- Sammanställning underlag för ombudgeteringar från 2015 till 2016 Gullspång och ombudgeteringar
från 2015-2016.xlsx
- Sammanställning underlag för ombudgeteringar från 2015-2016.pdf
- Slutredovisning av investeringsprojekt Gullspångs kommun år 2015, rev 2016-02-09.pdf
- Tekniska nämnden 2016-02-16 § 30.pdf
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KS 2016/110

Föredragande: Anders Bernhall, Elisabeth Olsson, Karin Ahrle, Yvonne Kjell, Arvo Niiholm, Kristofer
Svensson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för Gullspångs kommun. Av årets
balanskravsresultat ska 1 239 tkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Bakgrund
Gullspångs kommun uppvisar ett resultat uppgående till +6,9 mnkr. Resultatet motsvarar 2,6 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än budgeterat.

Verksamheternas ekonomiska utfall visar både över- och underskott och uppgår sammanlagt till -2,3
mnkr. Den verksamheter som redovisar störst underskott gentemot budget är individ- och
familjeomsorg och den verksamhet som redovisar störst överskott är teknisk verksamhet. Resultatet
har också påverkats positivt avseende återbetalning av AFA-medel 2,8 mnkr samt extra statsbidrag
till flyktingmottagande 1,2 mnkr. Resterande överskott finns inom finansverksamheten.
Det finansiella målet om en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts. Målet
att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har 17,1 mnkr
förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en hög investeringsnivå jämfört med
föregående år (7,1 mnkr år 2014). Bland större investeringsprojekt kan nämnas fortsatt satsning på
utbyggnad av bredband, ny modul vid Lysmaskens förskola, fortsatt satsning på gång- och cykelvägar
samt byte av tak vid Amnegården.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse årsredovisning Gullspång 2015, skriven av Anders Bernhall 2016-02-21.docx
- Årsredovisning 2015 Gullspångs kommun 2016-02-21.docx
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KS 2016/85

Föredragande: Jessica Rytter, kl 14.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avfallstaxa i Gullspångs kommun. Taxan träder i kraft
den 1 maj 2016

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat ett förslag till avfallstaxa för Gullspångs kommun.
Taxan kommer att samordnas successivt med övriga medlemskommuner under de kommande två till
tre åren.

I taxan föreslås en sänkning av hämtningsavgifterna för villahushåll med nedanstående abonnemang.
Förslaget innebär en sänkning med mellan 67 kr och 183 kr för de olika kärlstorlekarna.

Hämtning varannan vecka villa
Volym 130 liter, grundavgift/fastighet 963 kr, hämtningsavgift 860 kr. Totalt 1 823 kr
Volym 190 liter, grundavgift/fastighet 963 kr, hämtningsavgift 1 187 kr. Totalt 2 150 kr
Volym 24 0 liter, grundavgift/fastighet 963 kr, hämtningsavgift 1 455 kr. Totalt 2 418 kr

Bilagor
- Avfallshantering Östra Skaraborg § 2 avfallstaxa Gullspångs kommun.pdf
- Avfallstaxa Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §16).doc
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KS 2016/86

Föredragande: Jessica Rytter
Förslag till beslut

Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett utkast till gemensam
avfallsföreskrift enligt bilaga. Inom AÖS finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för
Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och
Töreboda. För att möjliggöra samordning och effektivisering görs dessa om till en gemensam och
uppdaterad avfallsföreskrift.

Med anledning av att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar kommer att fastställa det
slutliga förslaget till gemensam avfallsföreskrift, bör respektive kommunstyrelse informeras och ges
möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede innan direktionen behandlar kommande förslag till
samråds- och utställningshandlingar.

AÖS direktionen har 2016-01-25 § 4 godkänt bifogat utkast till gemensam avfallsföreskrift.
Direktionen uppdrog då åt förvaltningen att informera och inhämta eventuella synpunkter på
utkastet hos medlemskommunernas kommunstyrelser.

Bilagor
- Avfallsföreskrifter § 4 Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Avfallsföreskrifter gemensamma för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).pdf
- Följebrev från Avfallshantering östra Skaraborg.docx
- Avfallsföreskrifter - förslag till beslut.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §17).doc
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KS 2007/87

Föredragande: Anders Hultén-Olofsson, kl 14.30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade Vindbruksplanen och det tematiska tillägget till
översiktsplanen.

Bakgrund
Gullspångs kommunfullmäktige har beslutat (KF 140 § /2013) uppdra åt förvaltningen att samråda
med Töreboda och Mariestads kommuner och revidera vindbruksplanen, antagen 2011-04-18.
Planförslaget har enligt planförfarandet i PBL varit utställt och reviderats baserat på inkomna
synpunkter.
Revideringen av planen syftar till att visualisera de kommunens vilja kring vindkraftsfrågor samt
inkluderandet av nytt informationsunderlag. Centralt är bortskalandet av områden som kommunen
inte längre vill tillstyrka som potentiella vindbruksområden. Den reviderade vindbruksplanen ska
tjäna som underlag för kommunens fortsatta prövningar enligt miljöbalken (kapitel 16 § 4) om
tillstyrkan av vindkraftetableringar. Energimyndigheten argumenterar i sin vägledning om kommunal
tillstyrkan (ER 2015:05), att översiktsplanering kring vindkraft ska väga tungt vid kommunens
prövning om tillstyrkan.
Kommunfullmäktiges beslut om ”skyddsavstånd” mellan bebyggelse och vindkraftverk samt
upprättandet av skyddszoner är inte juridiskt bindande. Emellertid har kommunen ”vetorätten” att
tillämpa inom dessa områden vid tillståndsprövning av större vindkraftsparker.
Den reviderade vindbruksplanen behöver också återspegla kommunens aktuella ambitioner för
allmänheten. Sedan antagandet av den första vindbruksplanen har det framkommit att de nya LISområdena (landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge) prioriteras över vindkraftsetableringar.
Den reviderade vindbruksplanen tar hänsyn till det.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Gullspång rev vindbruksplan antagande.docx
- Miljökonsekvensbeskrivning reviderad vindbruksplan 2016-02-05 .pdf
- Antagandehandling Gullspång 2016-01-25 Vindbruk Tematiskt tillägg till Gullspångs översiktsplan
reviderad år 2016.pdf
- Sammanställning yttranden2016-01-25.pdf
- Karta, jämförelse mot tidigare vindbruksplan.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §15).doc
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§9

Information - Hantering av massor i samband med
ombyggnad av förbifart E20

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/41

Föredragande: Thyra Larsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade

Bakgrund
Trafikverket har lämnat in en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden om hantering av massor i
samband med ombyggnation av E20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-17 § 29 beslutat att lämna följande yttrande till miljöoch byggnadsnämnden:
Trafikverket har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden med en anmälan om hantering av massor
i samband med ombyggnationen av E20.

De boende i närområdet inkom med flera synpunkter på detta förslag, bland annat avseende
rekreationsmiljö och täckdikning.

Trafikverket har gjort fältbesök på platsen där även representanter från Gullspångs kommun och
Miljö- och byggförvaltningen närvarade. Såväl som flera boende i området.

Härefter har anmälan om hantering av massor ändrats till att omfatta ett mindre område. Den
ändrade anmälan har i all väsentlighet beaktat det som framkom vid fältbesöket den 28 januari.
Gullspångs kommun har därmed inget att erinra.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, yttrande angående hantering av massor i samband med ombyggnad av förbifart
E20.docx
- Följebrev från Trafikverket.docx
- Väg till massupplag 160205.pdf
- Dike_massupplag_160205.pdf
- Upplag 1_19 160205.pdf
- Möjlighet att avge yttrande avseende samråd om anmälan om hantering av massor i samband med
ombyggnad av förbifart E20 invid Hova tätort-ändring av anmälan. Dnr 2015.Gu0430.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §10).doc
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Fördelning av föreningsbidrag 2016

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/584

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fördela föreningsbidragen enligt upprättat förslag efter ändringen att
lägsta nivån för föreningar höjs från 500 kr till 2 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan från Skagersviks fritidsförening om utökat driftsbidrag
med ett engångsbelopp på 6 117 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att 350 000 kr tillförs från det tillfälliga statsbidrag till föreningsstödet
med anledning av det integrationsarbete som föreningarna har utfört.
Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag till regelverk tas fram för kulturföreningar samt för
föreningar under rubriken övriga föreningar.
Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut ska Va-kostnaderna för ungdomsföreningarna tas från
posten Va-kostnader (resultatbudget 2016 950 tkr). Separat överenskommelse ska tecknas med
respektive ungdomsförening. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på
ersättningsmodell.

Bakgrund
<table border=”0” cellpadding=”0” cellspacing=”0”><tr><td>
Ansökningarna har nu gåtts igenom och inlämnade uppgifter synes korrekta. 37 stycken ansökningar
har inkommit. Bidragsansökningarna för 2016 uppgår totalt till 2 735 891 kr. Det är en ökning med
181 810 kr jämfört med föregående år.

Det är främst två anledningar till ökningen:
• Kommunen kompenserar i år 4 stycken föreningar för det gångna årets vattenkostnader. Till ett
belopp av 82 141 kr.
• Verksamhets- och lokal- och anläggningsbidraget ökade med 86 669 kr jämfört med föregående år.
Ett nytt avtal med SISU idrottsutbildarna har skrivits för tre år mellan 2016 till 2018. Kommunen åtar
sig genom avtalet att betala ut ett belopp om 8 000 kr årligen till SISU.
Hitintills har tre skötselavtal för kommunens elljusspår tecknats. Hova IF sköter spåret i Hova och
Kooperativet Laxen spåren i Otterbäcken och i Gullspång. Gårdsjö AIF är tillfrågade för skötseln av
spåret i Gårdsjö. Avtal förväntas skrivas under 2016.

Övriga noteringar:
• Skagersviks Fritidsförening ansöker om ett utökat driftsbidrag på 6 117 kr för under sommaren
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utförda reparationer av hopptornet vid Skagersviks badplats. Föreningen söker bidraget utöver det
beräknade skötselbidraget om 15 000 kr.
Förslag: avslå ansökan.

• Pro Otterbäcken ansöker om bidrag för lokalkostnader på 15 400 kr.
Förslag: höjning av föreningens beräknade bidrag på 2 500 kr till 7 700kr.

• Föreningen Konstbiten ansöker om ett höjt föreningsbidrag. Förra året utbetalade kommunen 500
kr till föreningen.
Förslag: avslå ansökan.
</td></tr><tr><td>
</td></tr></table>
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, fördelning av föreningsbidrag 2016, skriven av Erik Söderström 2016-02-05.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §11).doc
- Fördelning av föreningsbidrag för 2016, reviderad 2016-02-25.pdf
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Investering ny telefonväxel
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KS 2014/201

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 767 tkr ur investeringsmedel 2016 Kommunstyrelsen till
förfogande för ny telefonväxel.

Bakgrund
Töreboda och Gullspångs kommuner har tillsammans genomfört en telefoniupphandling för ny växel
samt ny operatör. Kommunstyrelsen har 2015-05-27 § 294 godkänt framtaget upphandlingsunderlag
för fasta och mobila operatörstjänster och godkänt avropsförfrågan Telefoniprodukter 2012.
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att genomföra upphandlingen.
Den som vann upphandlingen gällande ny växellösning var Cygate AB och den som vann
upphandlingen för fasta och mobila operatörstjänster var Telenor AB. Avtal är nu tecknat med
Telenor som ny operatör samt med Cygate som ny växelleverantör. Den nya växeln kommer att
implementeras under våren 2016. Summan för den upphandlade investeringen för Gullspång
kommun uppgår till 767 tkr.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ny telefonväxel investeringsbudget, skriven av Elin Asp 2016-02-02.docx
- Investeringsunderlag ny växel.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §14).doc
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Skötselavtal ställplats Göta Holme
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KS 2012/361

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att socialpsykiatrin och LSS-verksamheten får sköta ställplatsen på Göta
Holme för perioden 1 maj–30 september 2016.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärende 2016-01-26 § 58.
Under 2015 så har en frivillig avgift tagits ut för övernattande husbilar på Göta Holme. Det har
genererat intäkter på cirka 100 000kr. Socialpsykiatrin/LSS brukare har skött ställplatsen genom att
städa dusch- och toalettbyggnader, föra statistik över gästnätter och nationalitet, tömma pengaröret,
informera besökare, samt hålla rent och snyggt i parkområdet. Brukare upplevde uppdraget som
stimulerande och utvecklande och är positiva till att fortsätta 2016. Innan säsongstart genomgick
brukarna en bemötande- och värdskapsutbildning samt fick tillfälle att åka med på en bussresa för att
lära sig mer om kommunens besöksmål.
Det är viktigt att kommunen kan erbjuda brukarna stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.
Gästerna på ställplatsen har varit mycket positiva och många har aviserat att de kommer att
återkomma tack vare det vackra läget och bra service.
Ställplatsen utrustades med en hyrd dusch- och toalettbyggnad inför säsongen som varade 15 maj-31
augusti. Husbilsägarna betalade kontant i rör eller via Swish. En informationstavla sattes upp samt
låda för turistbroschyrer. Under säsongen 15 maj- 31 augusti uppmättes 1152 stycken övernattande
husbilar. Nationaliteterna var till största delen svenskar, tyskar, holländare, och norskar. Utifrån
statistiken visar det att 85 % av det totala antalet husbilar betalade den frivilliga avgiften på 100
kronor/natt.
För att kunna ta ut en tvingande avgift krävs bygglov, lokala trafikföreskrifter, vägskyltar samt
detaljplan. Detaljplan är under framtagande men beräknas inte vara klar inför säsongen 2016.
Förslaget är därför att låta socialpsykiatri/LSS -verksamheten sköta ställplatsen på samma sätt 2016
fast utöka säsongen till 1 maj-30 september. De extra kostnader som uppstod i samband med
uppstart var bland annat markarbete till hyrd dusch- och toalettbyggnad samt extra
personalkostnader på grund av utökning av tjänst. Detta medförde att projektet redovisar ett
underskott med 50 000kr som nu täcks av vård- och omsorgsnämnden. Dessa kostnader kommer inte
att återkomma under 2016 då markarbetena redan är utförda samt att man nu klarar sig med
personal inom befintlig tjänstgöringsgrad.
Om intäkterna blir som i år beräknas ett plus minus noll resultat för 2016. Ställplatsen ses som
mycket viktig ur ett besöksmålsutvecklingsperspektiv och planer finns att vidareutveckla ställplatsen
ytterligare framöver för att generera fler gästnätter till kommunen. Några utvecklingsplaner är att
utöka servicen till gästerna, lagstadgad avgift, bättre skyltning och marknadsföring.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-03-09

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2016 (2016-01-26 VON §58).doc
- Tjänsteskrivelse utvärdering säsongen 2015.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §5).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Utökning av kommunal borgen för Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/121

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge Gullspångsbostäder AB kommunal borgen med ett tak på nittio
miljoner kronor (90 000 000:-).

Bakgrund
Nuvarande borgenram på 50 000 000:- kommer om beslut fattas gällande köp av Klockaren 10
utnyttjas till fullo. Även beslut hur Bikupan skall nyttjas påverkar bolagets behov av att investera.
Fattas beslut att Bikupan skall nyttjas till förskola är den investeringen avsevärt större än att
iordningställa för EKB.
Huvudanledningen till att Gullspångsbostäder söker utökad borgen till 90 miljoner kronor är att
bolaget planerar för 24 nya lägenheter på Åsterudsbacken i Hova samt utreder utökning av
beståndet med 12 st lägenheter i Gullspång. Bolaget kan dessutom bli involverat i ett nytt LSSboende i kommunen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utökning av kommunal borgen Gullspångsbostäder AB, skriven av Lars Johansson
2016-02-05.docx
- Gullspångsbostäder AB styrelsen § 941 kommunal borgen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §13).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Borgensavgift RKHF Gullspång- Hova äldrebostäder

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/74

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder med 0,25
% för år 2016. Borgensavgiften för år 2017 tas med i budgetarbetet för år 2017.

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett borgensåtagande gentemot RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder.
Borgensavgift har tidigare inte erlagts av RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder. Från och med 2016
föreslås att en borgensavgift uppgående till 0,25 % tas ut. Borgensavgiften ska ses som en ersättning
för ett risktagande.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, borgensavgift RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder, skriven av Anders Bernhall
2016-01-20.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §20).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Information - Förteckning över personuppgiftsbehandlingar
inom kommunstyrelsens verksamhet

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/61

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Personuppgiftsombud för Gullspångs kommun är Axel Danielsson Konsult AB.
Årligen skickas in en förteckning över personuppgiftsbehandlingar till ombudet.
Följande personuppgiftsbehandlingar har rapporterats in till kommunens personuppgiftsombud Axel
Danielsson Konsult AB.
• W3D3, diarieprogram: Registering och diarieföring av handlingar
• Förtroendemannaregister, tas ut ur diariet W3D3
• Procapita (kommunala vuxenutbildningen)
• Accorda (arbetsmarknadsenheten)

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förtckning över personuppgiftsbehandlingar inom kommunstyrelsens
verksamhet.docx

20/41

Kommunstyrelsen

§ 16

Utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken
2016-2020

Kallelse
2016-03-09

KS 2014/365

Föredragande: Ulf Sandberg, kl 16.00
Förslag till beslut

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 § 35 att teckna avtal med Otterbäckens Bandyklubb (OBK)
gällande arrende på Barfotens camping. I avtalet under § 27 står det att Otterbäckens bandyklubb
skall upprätta en utvecklingsplan för campingen och presentera den senast 2016-03-31. Denna skall
godkännas av Gullspångs kommun. Denna plan stäms sedan av årligen vid möte enligt 10 §. Skulle
det vara kommunen som investerar skall förhandling gällande arrendets storlek ske och ny ersättning
fastställes.

Bilagor
- Utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken 2016-2020.pdf
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Kallelse
2016-03-09

Kommunstyrelsen

§ 17

Valärende - Kommunala Pensionärsrådet

KS 2014/560

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att under återstoden av mandatperioden utse Birgit Götenstedt Dahllöf
till ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet efter avgående Stig Amberg.
2. Kommunstyrelsen beslutar att under återstoden av mandatperioden utse Inger Fransson till ny
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet efter avgående Inez Johansson.
3. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Annica Granath sökt entledigande som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet.
4. Kommunstyrelsen beslutar att under återstoden av mandatperioden utse Dan Blomgren som
ordinarie ledamot och Vivi Almström till ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.
Kommunstyrelsens beslut innebär följande sammansättning av Kommunala Pensionärsrådet:
Per-Arne Brandberg (S) ordförande, kommunens representant
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), kommunens representant
Lennart Johnsson (M), kommunens representant
Sture Andersson, ledamot, Reumatikerföreningen
Dan Blomgren, ledamot, Gullspång-Hova SPF
Vivi Almström, ersättare, Gullspång-Hova SPF
Solveig Skoglund, ledamot, PRO Otterbäcken
Birgit Götenstedt Dahllöf, ersättare, PRO Otterbäcken
Britt-Marie Bengtsson, ledamot, Hova PRO
Majvor Andersson, ersättare, Hova PRO
Maj-Lis Erlandsson, ledamot, Hörselskadades förening Norra Skaraborg
Vakant
Kerstin Johansson, ledamot, PRO Gullspång
Inger Fransson, ersättare, PRO Gullspång

Bakgrund
PRO i Otterbäcken har 2016-02-12 lämnat förslag att Birgit Götenstedt Dahllöf utses
som ny ersättare efter avgående Stig Amberg.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-03-09

Gullspångs PRO har 2016-02-15 lämnat förslag att Inger Fransson utses som ny ersättare efter
avgående Inez Johansson.
Annica Granath, Hörselskadades förening Norra Skaraborg, har 2016-02-25 lämnat in önskan om att
få bli entledigad som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.
SPF Seniorerna Gullspång-Hova har 2016-02-25 lämnat förslag att Dan Blomgren utses till ordinarie
ledamot efter Ann Sultan och att Vivi Almström utses till ny ersättare.

Bilagor
- Pro Otterbäcken beslut om att utse Birgit Götenstedt Dahllöf till ersättare i Kommunala
Pensionärsrådet.pdf
- Gullspångs PRO ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.pdf
- Avsägelse från Annica Granath av uppdrag som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.pdf
- SPF Seniorerna ny ordinarie ledamot och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 18

Delegationsbeslut

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

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

Bilagor
- Delegationsbeslut gällande drift_skötsel av kommunens dressinanläggning och (grov) röjning längs
banan.pdf
- Attestförteckning 2016 Gullspångs kommun.pdf
- Delegationsbeslut attestförteckning 2016 för Gullspångs kommun.pdf
- Delegationsbeslut arrangörsstöd för arrangemanget Bullpromenaden, Storbandskonsert.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivningar

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll tekniska nämnden 2016-01-26
b) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-09
c) Förvaltningsrätten i Göteborg dom mål nr 6717-15
d) Protokoll Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 2015-11-16
e) Protokoll Västra Götalandsregionen östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-01-26
f) Protokoll IT-nämnden 2016-02-15
g) Länsstyrelsens beslut den 19 februari 2016 i ärende 525-576-2016 om nyanläggning av markkabel
och rasering av luftledning i Gullspångs kommun.
h) Tekniska nämnden protokoll 2016-02-16
i) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-01-28
j) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll från direktionens beredningsutskott 2016-02-09

Bilagor
- Protokoll tekniska nämnden 2016-01-26.pdf
- Dom mål nr 6717-15 från Förvaltningsrätten.pdf
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2015-11-16.pdf
- HSNÖ 2016-01-26 Närvaroförteckning.pdf
- Västra Götalandsregionen protokoll 2016-01-26 § 4 fortsatt samverkan med Västra Götalands
Bildningsförbund.pdf
- Protokoll Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-09.pdf
- Protokoll It-nämnd 2016-02-15.pdf
- Länsstyrelsens beslut 19 februari 2016 i ärende 525-576-2016 angående ombyggnad av elnätet
mellan Hova och Fagerlid by_Gasstorp i Gullspångs kommun.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-01-28.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-02-16.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll från direktionens beredningsutskott 2016-02-09.pdf
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Kallelse
2016-03-09

Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning-Miljö- och byggnadsnämnden bokslut 2015,
verksamhetsberättelse och uppföljning av nämnds- och
kvaltitetsmål Dnr: 2015-Ma0012

KS 2016/110

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 10 bokslut 2015, verksamhetsberättelse och uppföljning av
nämnds- och kvalitetsmål Dnr: 2015.Ma0012

Bilagor
- Bokslut 2015, verksamhetsberättelse och uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål
dnr_2015.Ma0012, MBN § 10.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 21

Kallelse
2016-03-09

Delgivning- Beslut från Länsstyrelsen om anläggning av
KS 2012/39
brygga, pir, bro, kantskotning och schaktning på fastigheten
Fagersand 1:2 i Gullspångs kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Länsstyrelsen 2016-02-05 dnr 535-9288-2015 att anläggning av brygga, pir, bro,
kantskotning och schaktning på fastigheten Fagersand 1:2 i Gullspångs kommun inte får ske.

Bilagor
- Länsstyrelsens beslut dnr 535-9288-2015 om att anläggning av brygga, pir, bro, kantskoning och
schaktning på fastigheten Fagersand 1_2 inte får göras..pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning - Pressmeddelande från Leader Nordvästra
Skaraborg

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/311

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Pressmeddelande - Leader Nordvästra Skaraborg klart för start!

Bilagor
- Pressmeddelande_LNVS_2feb2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden kvalitetsmål
2016 Dnr: 2016.Ma0040

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/111

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 13 kvalitetsmål 2016 dnr: 2016.Ma0040

Bilagor
- Kvalitetsmål 2016 Dnr_2016.Ma0040, MBN § 13.pdf
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Kallelse
2016-03-09

Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Verksamhetsplan 2016 och framåt för miljöoch byggnadsnämnden

KS 2016/109

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 12 verksamhetsplan 2016 och framåt för miljö- och
byggnadsnämnden.

Bilagor
- Verksamhetsplan 2016 och framåt för miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 12.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Rapportering av 2015 års genomförande av
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/720

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Rapportering av 2015 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015.

Bilagor
- Rapportering av 2015 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015.docx
- Svar på rapportering av 2015 års genomförande av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram.4.pdf
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Kallelse
2016-03-09

Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden förslag på
reviderad arbetsordning för miljö- och byggnadsnämnden
Dnr 2016.Ma0031

KS 2014/97

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 9 förslag på reviderad arbetsordning för miljö- och
byggnadsnämnden Dnr: 2016.Ma0031

Bilagor
- Förslag på reviderad arbetsordning för miljö- och byggnadsnämnden dnr_2016.Ma0031, MBN §
9.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden § 11 uppföljning
intern kontroll nr 2 2015

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/77

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 11 uppföljning av intern kontroll nr 2 2015 Dnr: 2015.Ma0015

Bilagor
- Uppföljning intern kontroll nr 2 2015 dnr_2015.Ma0015, MBN § 11.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - IT nämnden rutin vid retur av uttjänta datorer

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/94

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) IT-nämnden § 7 rutin vid retur av uttjänta datorer

Bilagor
- Rutin vid retur av uttjänta datorer- IT-nämnden § 7.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Protokoll från regionfullmäktige 2016-02-02 § 4
ansvarsfrihet samordningsförbunden för verksamhetsåret
2014

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/116

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Västra Götalandsregionen protokoll från regionfullmäktige 2016-02-02 § 4 ansvarsfrihet
samordningsförbunden för verksamhetsåret 2014.

Bilagor
- Protokoll från regionfullmäktige 2016-02-02 § 4 ansvarsfrihet samordningsförbunden för
verksamhetsåret 2014.pdf
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Kallelse
2016-03-09

Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning - Uppföljning av plan för intern kontroll 2015
tekniska nämnden

KS 2016/160

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden 2016-02-16 § 33 uppföljning av plan för intern kontroll 2015.

Bilagor
- Internkontrollplan tekniska nämnden bokslut 2015, rev 2016-02-15.pdf
- Internkontrollplan tekniska nämnden bokslut 2015.pdf
- Interna kontrollrapporter för tekniska nämnden bokslut 2015.pdf
- Tekniska nämnden 2016-02-16 § 33.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Plan för intern kontroll 2016 tekniska nämnden

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/161

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden 2016-02-16 § 34 plan för intern kontroll 2016.

Bilagor
- Tekniska nämnden 2016-02-16 § 34.pdf
- Intern kontrollplan 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning- Kvalitetsledningssystem för vård- och
omsorgsverksamheten

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Vård- och omsorgsnämnden har 2016-01-26 § 51 beslutat att anta förslaget om
kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsverksamheten i Gullspångs kommun utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade också att skicka beslutet för kännedom till kommunstyrelsen.
I januari 2012 trädde SOSFS 2011:9 i kraft vilket innebar att alla verksamheter som bedrivs utifrån
SoL, HSL, LSS och tandvårdslagen har en skyldighet att upprätta kvalitetsledningssystem. Arbetet har
pågått sedan dess i projektform. Datum för avslut av projektet är januari 2016 vilket innebär att
ansvaret med alla fyra delarna, planera, genomför, utvärdera och förbättra upp tas över av
respektive enhetschef tillika processägare, i sammanhanget. Personalens medverkan genom att
kartlägga processer och aktiviteter är centralt för att systemet ska vara ett levande arbetssätt
framför ett nedskrivet dokument.
I revisionsrapporten för IFO-verksamheten framkom bland annat att det inte finns något antaget
dokument för kvalitetsledningssystemet. Detta antogs av KS som en del av åtgärderna.

Bilagor
- TJUT Kvalitetsledningssytemet.docx
- Kvalitetsledningssystemet.docx
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2016 (2016-01-26 VON §51).doc
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Verksamhetsplan 2016 för överförmyndare i
samverkan

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för Överförmyndare i Samverkan.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Överförmyndarnämnden i Gullspångs kommun har 2016-01-25 § 4 godkänt
verksamhetsberättelsen och överlämnat densamma till kommunstyrelsen.
Gullspångs kommun ingår tillsammans med kommunerna Bollebygd, Falköping, Herrljunga, Hjo,
Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Vårgårda och Tranemo i den gemensamma
Överförmyndare i Samverkan.
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde.
Överförmyndare i Samverkan har 2016-01-04 lämnat in en verksamhetsberättelse för år 2016.

Bilagor
- Verksamhetsplan 2016 för Överförmyndare i samverkan.pdf
- Överförmyndarnämnden (2016-01-25 Öfn §4).doc
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning - Ärendestatistik 2015 från Överförmyndare i
Samverkan

Kallelse
2016-03-09

KS 2016/13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av ärendestatisken år 2015.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från Överförmyndarnämnden 2016-01-25, § 5 om att Överförmyndare i samverkan har
2016-01-04 inlämnat ärendestatisk per kommun för år 2015.

Bilagor
- Ärendestatistik 2015 Överförmyndare i samverkan.pdf
- Överförmyndarnämnden (2016-01-25 Öfn §5).doc
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Detaljbudget 2016 i balans

Kallelse
2016-03-09

KS 2015/59

Förslag till beslut

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) IT-nämnden, ITN § 11, Detaljbudget 2016 i balans.

Bilagor
- IT-nämnden detaljbudget 2016 i balans, ITN § 11.pdf
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