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§4

Förslag till avtal gällande antal asylplatser för
ensamkommande barn

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/596

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt avtal med Migrationsverket gällande antal asylplatser för
ensamkommande barn som Gullspångs kommun kommer att tillhandahålla under 2016. Avtalet
skrivs i nivå med fördelningstal för 2016 med start 1 januari 2016.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till vård- och omsorgsnämnden, att fortsättningsvis teckna
avtal med Migrationsverket gällande antal asylplatser för ensamkommande barn i nivå med tilldelat
fördelningstal i samband med att fördelningstalet justeras.

Bakgrund
Från och med 140101 beslutades att alla Sveriges kommuner skall tillhandahålla ett visst antal
asylplatser tillgängliga för ensamkommande barn. Hur många asylplatser för ensamkommande barn
som en kommun förväntas tillhandahålla styrs av antal personer i kommunen och övrigt
flyktingmottagnade. Antalet asylplatser för nästkommande år räknas ut av Migrationsverket utifrån
prognos som görs i slutet av oktober innevarande år och gäller från och med 1/1 nästkommande år.
De kommuner som ej tillhandahåller asylplatser för ensamkommande barn i den mängd som
angivets i fördelningstalet har under 2014 och 2015 anvisats extra barn som kommunen ej kan säga
nej till. Antalet barn var 2014 2,5 barn per utebliven plats och 2015 1,7 barn per utebliven plats.
Dessa barn är vid anvisning i ålder 0-17 år, vilket gör verksamheten svårplanerad. I syfte att kunna
styra verksamheten på ett för alla positivt sätt är det enklare om avtalen skrivs upp i höjd med
fördelningstalet då kommunen kan bestämma ålder och kön på de barn som anvisas till kommunen
inom steg 2.
Fördelningstal för Gullspångs kommun var 2014 fem platser, 2015 sju platser. Prognos uträknad
september 2015 gav 11 platser i Gullspångs kommun. Då antalet ensamkommande barn stigit kraftigt
under andra halvåret 2015 beräknas fördelningstalet stiga ytterligare. Slutgiltigt fördelningstal
beräknas i månadsskiftet oktober/november. Då asylutredningstiden för närvarande stigit över 200
dagar per barn gör det att fler barn anvisas kommunen per år.
Nytt avtal måste inkomma till Migrationsverket senast 8 december för att träda i kraft 1/1 2016.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse. asylavtal 2016.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§5

Ej verkställda beslut

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/18

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2015
till kommunfullmäktige och revisorerna.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och omsorg. Det finns 1 ej
verkställt beslut för kvartal 3 inom äldreomsorgen.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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§6

Markköp av Hova 2:99

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/102

Föredragande: Thyra Larsson via telefon
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och köper fastigheten Hova 2:99 till ett pris
av 35 0000 kr. Köpet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsram.

Bakgrund
Fastigheten Hova 2:99 ligger intill E20 vid norra infarten till Hova. Marken är oexploaterad och
detaljplanerad för handels, bilservice samt kontorsändamål. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer
att det ligger i kommunens intresse att förvärva fastigheten då den ligger på ett strategiskt läge
mellan dagens E20 och den framtida dragningen av vägen.
Kommunfullmäktige fattade beslut 2014-01-27 § 6, angående delegering vid köp och försäljning av
mark. Beslutet innebär att för mark upp till 3 prisbasbelopp kan kommunstyrelsens delegat besluta,
upp till 5 är det kommunstyrelsen och därefter av kommunfullmäktige.

Bilagor
- Karta.pdf
- Tjänsteskrivelse skriven av Thyra Larsson 2015-10-21.docx
- Köpekontrakt utkast.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§7

Köp av fastigheten Hova 2:96

KS 2015/619

Föredragande: Thyra Larsson via telefon
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och köper fastigheten Hova 2:96 till ett pris
av 35 000 kr. Köpet finansieras ur kommunstyrelsens investeringsram.

Bakgrund
Fastigheten Hova 2:96 ligger intill E20 vid norra infarten till Hova. Marken är oexploaterad och
detaljplanerad för handels, bilservice samt kontorsändamål. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer
att det ligger i kommunens intresse att förvärva fastigheten då den ligger på ett strategiskt läge
mellan dagens E20 och den framtida dragningen av vägen.
Kommunfullmäktige fattade beslut 2014-01-27 § 6, angående delegering vid köp och försäljning av
mark. Beslutet innebär att för mark upp till 3 prisbasbelopp kan kommunstyrelsens delegat besluta,
upp till 5 är det kommunstyrelsen och därefter av kommunfullmäktige.

Bilagor
- Köpekontrakt.docx
- Karta Hova 2 96.pdf
- Tjänsteskrivelse köp av fastigheten 2 96 skriven av Thyra Larsson 2015-10-30.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§8

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2016

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/471

Föredragande: Joakim Wassén
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsplanen för det lokala folkhälsoarbetet år 2016.

Bakgrund
Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om
folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god
och jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en verksamhetsplan upprättas varje år för det
lokala folkhälsoarbetet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse om verksamhetsplan, skriven av Joakim Wassén 150806.docx
- Protokollsutdrag FHR § 30.pdf
- Förslag på verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet 2016.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§9

Ansökan om bidrag från Gullspångs Fotoklubb till den nya
fotoboken 2012-2015

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/643

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Gullspångs Fotoklubb med inköp av 10 stycken böcker till ett
pris av 5 000 kr, eftersom Fotoboken har ett kulturhistoriskt och samhällshistoriskt värde. Kostnaden
tas ur kontot utvecklingsmedel.

Bakgrund
Gullspångs Fotoklubb ansöker om bidrag på 5 000 kr eller mer till den nya fotoboken 2012-2015.

Bilagor
- Ansökan om bidrag från Gullspångs Fotoklubb till nya fotoboken 2012-2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 10

Borgensavgift Skagerns Energi AB

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/654

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja borgensavgiften till 0,4 % från år
2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07, § 517 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
lämna förslag på höjning av borgensavgiften år 2016 för Skagerns Energi AB och Gullspångsbostäder
AB.
Idag betalar Skagerns Energi AB en borgensavgift på 0,25 %.
Förslag till ändring är att Skagerns Energi AB betalar en borgensavgift på 0,4 %, som en konsekvens
av detta behöver ägardirektiven ändras under punkt 4.

Bilagor
- Borgensavgifter.pdf
- Borgensavgift Skagerns Energi.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse borgensavgift Skagerns Energi AB.docx
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§ 11

Borgensavgift Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/655

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja borgensavgiften till 0,4 % från år
2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07, § 517 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
lämna förslag på höjning av borgensavgiften år 2016 för Skagerns Energi AB och Gullspångsbostäder
AB.
Idag betalar Gullspånsbostäder AB en borgensavgift på 0,25 %.
Förslag till ändring är att Gullspångsbostäder AB betalar en borgensavgift på 0,4 %, som en konskens
av detta behöver ägardirektiven ändras under punkt 4.

Bilagor
- Borgensavgifter.pdf
- Borgensavgift Gullspångsbostäder AB.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse borgensavgift Gullspångsbostäder AB.docx
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§ 12

Revidering av ägardirektiv för Skagerns Energi AB

Kallelse
2015-11-25

KS 2014/6

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade ägardirektiv för Skagerns
Energi AB beroende på att borgensavgiften ändras från 0,25 % till 0,4 % och texten därmed ändras
under punkt 4. De reviderade ägardirektiven gäller från år 2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07, § 517 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
lämna förslag på höjning av borgensavgiften år 2016 för Skagerns Energi AB och Gullspångsbostäder
AB. Därför behöver ägardirektiven ändras under punkt 4.

Bilagor
- Ägardirektiv för Skagerns Energi AB, godkänd i kommunfullmäktige 2014-09-29, kf § 135.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§ 13

Revidering av ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-11-25

KS 2014/603

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade ägardirektiv för
Gullspångsbostäder AB beroende på att borgensavgiften ändras från 0,25 % till 0,4 % och texten
därmed ändras under punkt 4. De reviderade ägardirektiven gäller från år 2016.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07, § 517 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att
lämna förslag på höjning av borgensavgiften år 2016 för Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi
AB. Därför behöver ägardirektiven ändras under punkt 4.

Bilagor
- Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 14

Godkännande av regionpolitiska uppdrag

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/656

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ordförandens region politiska uppdrag då det är positivt för
kommunen.

Bakgrund
I arvodesreglementet § 11 står det att förtroendevald med uppdrag/fast arvode om 100 % skall inom
denna ram fullgöra samtliga sina uppdrag. Heldtidsarvoderad förtroendevald äger inte rätt att utan
kommunstyrelsens medgivande ägna sig åt andra arvoderade uppdrag eller förvärvs- eller
yrkesverksamhet.
Vid valet 2014 valdes Carina Gullberg (S) som ersättare i Regionfullmäktige och har också ett uppdrag
som ordinarie ledamot i kollektivtrafiknämnden.
Kommunstyrelsen behöver godkänna att Carina Gullberg (S) även är förtroendevald i Västra
Götalandsregionen.

Bilagor
- Godkännande av regionpolitiska uppdrag.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Rutiner kring prognos och uppföljning, tertialredovisning

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/560

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa tertialredovisning från och med 2016.

Bakgrund
På nämnden för ekonomiadministration 2015-05-19, § 13, informerade ekonomichef Anders Bernhall
om att Töreboda kommun har tagit beslut om att uppföljning av ekonomin ska ske per tertial.
Ekonomichefen ser gärna att även Gullspångs kommun använder sig av tertialredovisning. Förutom
tertialredovisning kommer en enklare månadsuppföljning att finnas tillgänglig.

Bilagor
- Rutiner kring prognos och uppföljning, EKN § 13.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§ 16

Medborgarförslag att turistkontoret ska flytta till Hova
turistbyrå

KS 2014/558

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utifrån nedanstående svar anses
medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund
Turismutvecklarens arbete under lågsäsong handlar mycket om att samordna, att skapa och hålla
(personlig) kontakt med besöksnäringsföretagare, att kunna bolla idéer och överlägga med kollegor,
att träffa kollegor i grannkommunerna och att kunna delta i möten i ett större sammanhang såsom
Skaraborg. Just de här (personliga) kontakterna bidrar mycket till att kunna utveckla turismen i
Gullspångs kommun och att stödja de lokala besöksnäringsföretagarna.

Dessutom har statistiken inte visat de sista åren att det lönar sig att ha turistbyrån öppet längre än
idag. Inom Turistrådet Västsveriges projekt ’Framtidens lokala besöksservice’ samlas statistik och det
visar sig att besökarens beteende förändras. Informationsteknologin utvecklas snabbt och nuförtiden
finns det många kanaler för besökare att ta till sig turistinformation: telefon, mejl, Facebook och
kommunens turistportal. Från och med 2014 har kommunen också Infopoints. De är
besöksnäringsställen som har tecknat avtal med kommunens turistbyrå för att vara ett ställe där
besökare kan få huvudbroschyrer om närområdet och kan få hjälp med enklare frågor.
Turismutvecklaren stödjer de här Infopoints. Många av kommunens Infopoints har generösa
öppettider året runt.

Vidare är turismutvecklaren en av turistvärdinnorna som bemannar turistbyrån under
sommarsäsongen.

Bilagor
- Medborgarförslag om att turistkontoret ska flytta till Hova Turistbyrå.doc
- Svar på medborgarförslag om att turismutvecklaren borde ha sitt kontor på Hova turistbyrå året
runt.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 17

Medborgarförslag om att Hova Turistbyråns borg kan bli ett
café och ha öppet året runt

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/48

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inte anta medborgarförslaget.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Bakgrund
Gullspångs kommuns turismteam fortsätter arbeta med att ha Turistbyrån öppet under turismens
högsäsong, utöka Infopoints och Informationsplatser och att stödja de caféer och restauranger som
finns i stället för att konkurrera.
Besöksservice kan delas upp i tre nivåer: 1) Turistbyrå, 2) Infopoints och 3) Informationsplatser.
Infopoint är ett förhållningsvis nytt koncept inom MTGK-området, i Skaraborg och 2015 har det blivit
till och med nationell standard. I Gullspångs kommun finns sex besöksnäringsställen som har tecknat
avtal för att vara Infopoint. Syftet är att bredda turistbyråns spridning av information och därigenom
förbättra värdskapet och det kan bidra till ökad merförsäljning av en destination. Alla Infopoints
erbjuds bland annat ett broschyrställ för turistbroschyrer och kartor. Målet är att utöka antalet
Infopoints inom kommunen bland annat i samhället Hova.
Gullspångs kommuns turismteam tycker att det är viktigt att turisminformation finns lättillgänglig och
därför förses även många besöksnäringsföretag och turistmål med huvudbroschyrer och kartor varje
år. De här ställen kallas Informationsplatser och de är spridda över hela kommunen

Bilagor
- Medborgarförslag om att Hova Turistbyrå, Hova Turistborg kan blir ett café och turistinformation
året runt.doc
- Svar på medborgarförslag förslaget är att ha ett café i Hova turistbyråns borg och ha turistbyrån
öppet året runt.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§ 18

Medborgarförslag angående ljusterapicenter i offentliga
byggnader

KS 2014/704

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, att inte anta medborgarförslaget om
Ljusterapicenter. Medborgarförslaget anses därmed besvarad.

Bakgrund
Förslag om ljusterapi center i offentliga byggnader, vårdcentraler eller stadshuset Gullspång Hova
inkom under hösten 2014-11-13. Förslaget gällde minderljusterapi –centrum eller ljusterapi-kaféer.
Ljusterapicentren skulle i förslaget användas under hösten-vintern och våren månaderna. Under den
mörkare perioden av året då dagarna är kortare och har färre timmars dagsljus.
I förslaget beskrivs fördelarna med ljusterapi vilket bland annat skulle motverka depression och ge
ett bättre välbefinnande. Enligt förslaget skulle man också främja terapin på så sätt att detta kunde
genomföras i gruppform.
För att tillgodose behovet och önskemålet av att få mer ljus i vårt samhälle under vintertid hänvisas
medborgarna till Sol- och upplevelserum som är beläget på Amnegården och kan hyras i en timma
för 50:- eller 200:- för en hel grupp. Man kan vistas upp till 5 personer i grupp samtidigt och även ta
med sig dryck och tilltugg om man så önskar. Frivilligarbetare eller boende på särskilt boende i
kommunen har tillgång till rummet gratis. Så även kommunens personal.
Kommunen inredde 2012 ett Sol-och upplevelserum. I rummet får du en upplevelse för alla sinnen då
det är inrett med sandstrand, vågbrus och ljummen solvärme som man kan ställa in efter individuellt
önskemål.
Fördelarna med Sol-och upplevelserummet är fler om du vistas där regelbundet:
- Solljuset aktiverar D-vitaminer som ökar immunförsvaret utan att tillföra skadliga våglängder som
den riktiga solen ger
- Ger 10 gånger starkare effekt än vanlig ljusterapi
- Du får en energikick och känner välbefinnande
- Ger positiva effekter på stress och utbrändhet, nedstämdhet och depression
- Lindrar stelhet samt led-och muskelvärk

Bilagor
- Medborgarförslag- Ljusterapi i offentligabyggnader.doc
- Svar på medborgarförslag angående ljusterapicenter, skriven av Karina Ahrle 2015-07-24.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Medborgarförslag angående inköp och renovering av
arkitektonitskt intressanta gamla hus

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/198

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härmed anses medborgarförslaget vara
besvarat.

Bakgrund
Ett medborgaförslag från Tina- Gabriele Brauer inkom 2015-03-30 till kommunen. Förslaget syftar till
att motverka bostadsbristen samt att bevara och skydda gamla arkitektoniskt intressanta hus. Enligt
förslaget ska kommunen till ett lågt pris köpa tomma gamla hus och renovera dessa till lägenheter
samt lokaler för föreningar och företag. Renoveringen av husen kan finansieras genom EU- bidrag. I
förslaget beskrivs ett tänkbart renoveringsobjekt på Torggatan 23 i Hova.
Att anpassa antalet bostäder efter den rådande efterfrågan samt att bevara byggnader med olika
typer av mervärde, är båda kommunala uppdrag och något som kommunen kontinuerligt arbetar
med.
Idag finns det en efterfråga på flera typer av bostäder vilket kommunen arbetar för att möta.
Förutom planer på utrustning av befintliga flerbostadshus utreder kommunens kommunala
bostadsbolag (GBAB) även förutsättningarna för att restaurera det ovan nämnda huset i Hova på
Torggatan 23.
I våras påbörjade kommunen ett arbete tillsammans med Västarvet vars slutmål b.la. är att kunna
finansiera en inventering av kommunens kulturhistoriskt intressanta byggnader, för att få en
uppfattning av vilket behov av renovering som finns. Arbetet som nu har påbörjats är ett viktigt
första steg för att skydda och bevara kommunens vackra kulturbygd.

Under hösten i år har fastigheten på Torggatan 23 rivits på grund av den brand som uppstod i
fastigheten.

Bilagor
- Medborgarförslag - Kommunen ska köpa gamla tomma hus och söka stöd för renovering från
EU.doc
- Svar på medborgarförslag angående inköp och renovering av arkitektoniskt intressanta gamla hus,
skriven av Erik Söderström 2015-07-07.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§ 20

Medborgarförslag om informationstavla samt lådor för
turistbroschyrer vid badplatsen i Skagersvik

KS 2015/232

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte bifalla medborgarförslaget.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen ska sätta upp en
informationstavla samt låda med turistbroschyrer vid badplatsen i Skagersvik. I förslaget önskas en
informationstavla på tyska angående vart man hittar livsmedel, bensin, tandläkare, veterinär,
verkstad, bank, hyra häst, rökt fisk, cykelleder med mera. Att sätta upp informationstavlor med
detaljerad information kräver ständig uppdatering och är kostsamt. Det föreslås också att brevlådor
sätts upp där man kan hämta turistbroschyrer. Att ha uppdaterade och fräscha turistbroschyrer på
en obemannad badplats kräver regelbunden tillsyn. Kommunens turistorganisation prioriterar
arbetet med att förse sina Infopoints med utbildning och turistbroschyrer där även personlig service
kan ges. Kommunen fortsätter även med arbetet att bilda fler Infopoints. Infopoints kompletterar
turistbyråns arbete att serva besökare som vistas i kommunen. Under 2015 har även en mobil
infopoint lanserats, där kommunen kör runt till platser med mycket besökare med en flakmoped.
Mopeden är utrustad med turistbroschyrer samt bemannas av en turistvärd. Under 2016 kan
Skagersviks badplats vara en av de hållplatser där flakmopeden stannar till under sommaren.
I Gullspångs samhälle ges personlig information året runt även på följande Infopoints
• Ingo tankstation (Br Johanssons Bilservice)
• Hamnbutiken
• Biblioteket
• Gullspångs turistbyrå
• Mobil Infopoint (sommartid)
Turistbroschyrer finns att hämta på ovanstående platser samt hos de flesta besöksmålsföretag och
affärer i Gullspång. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.

Bilagor
- Medborgarförslag - Utrusta Skagerviks badplats med en informationstavla och platsbrevlådor.doc
- Tjänsteskrivelse medborgarförslag om informationstavla vid badplatsen i Skagersvik, skriven av Elin
Asp 2015-08-24.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges sammanträdesprotokoll från Skaraborgs Kommunalförbund 2015-10-23.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2015-10-23.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Valärenden - Val till Avfallshantering Östra Skaraborg
direktionen

Kallelse
2015-11-25

KS 2014/560

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 § 154 beslutat att delegera till kommunstyrelsen att välja
ledamöter till Avfall Östra Skaraborgs direktion.
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Kommunstyrelsen

§ 23

Återrapport- Utökat anslag fiberutbyggnad

Kallelse
2015-11-25

KS 2010/202

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Dua Delegationen för unga till arbete

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/338

Föredragande: Arbetsmarknadsenheten, kl 15.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom överenskommelsen mellan Gullspångs kommun och
Arbetsförmedlingen kring projektet Delegationen för unga till arbete (Dua).
Kommunstyrelsen beslutar att en redovisning ska lämnas av vilka ytterligare resurser som kan
komma att behövas till projektet.

Bakgrund
En överenskommelse planeras mellan Gullspångs kommun och Arbetsförmedlingen om projektet
Dua Delegationen för unga till arbete.
Målgruppen är alla unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar, eller som är
undersysselsatta. Målet är att minska utanförskap och arbetslöshet för målgruppen och att förkorta
perioden mellan studier och annan arbetslivs- eller studieinriktad aktivitet och att fler ungdomar ska
fullfölja sina studier.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Överenskommelse mellan Gullspångs kommun och arbetsförmedlingen om projektet DUA 201511-17.docx
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Kommunstyrelsen

§ 25

Styrdokument för Gullspångs kommuns arbete med
krisberedskap

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/639

Föredragande: Per Ahlström kl 15.30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap.

Bakgrund
Gullspångs kommun får ersättning för uppgifter enligt lagen (SFS 2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Hur
ersättningen ska användas regleras i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Överenskommelsen preciserar också hur
uppgifter inom krisberedskapsområdet ska genomföras samt hur verksamhet och ersättning ska
följas upp.
En del i överenskommelsen är att alla kommuner ska ta fram ett styrdokument som på ett
övergripande plan beskriver krisberedskapsarbetet.
Dokumentet ska innehålla:
• en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera
eller eliminera risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet,
• en beskrivning av hur kommunen avser fullgöra åtaganden som beskrivs i överenskommelsen samt
hur ersättningen ska användas,
• en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, samt
• en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Dessa områden behandlas i styrdokumentet för kommunens arbete med krisberedskap.

Bilagor
- Styrdokument Gullspångs kommuns arbete med krisberedskap.docx
- Tjänsteskrivelse styrdokument krisberedskap Gullspångs kommun, skriven av Per Ahlström 201510-28.docx
- Plan för hantering av extraordinära händelser Gullspångs kommun ändrad efter beslut i ksau §
257.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delegationsbeslut

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/2

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
- Delegationsbeslutsblankett KS2015-180 okt 2015.doc
- Ansökan och registering för lotteri enligt 17 § lotterilagen.pdf
- Ärenden att anmäla 20151110 Dnr 2015.Ma0011.15.pdf
- Ärenden att anmäla 20151110 Projektrapport Dnr 2015.Ma1171.2.pdf
- Revers räntebindning 2015-11-06 .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivningar

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll tekniska nämnden 2015-10-13
b) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2015-11-03
c) Protokoll Lindesbergs kommun krisledningsnämnden, 2015-10-27 KN § 3
d) Uttalande från Synskadades Riksförbund
e) Dom Mål nr m 3130-15 gällande strandskyddsdispens för kantskoning och bro respektive pir med
brygga på fastigheten Fagersand 1:2 i Gullspångs kommun
f) Protokoll från avfallsnämnden 2015-11-03
g) Budgetprognos 4, uppföljning nämndsmål samt ekonomisk rapport för Miljö- och
byggnadsnämnden inför novembersammanträdet 2015, Mbn § 128
h) Brev till Räddningstjänsten Östra Skaraborg och svar från Räddningstjänsten Östra Skaraborg
i) Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 15.31 överenskommelse om bestämmelser för
traineejobb
j) Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp
k) Protokoll tekniska nämnden 2015-11-10
l) Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-10-29

Bilagor
- KN § 3 Stopp för fler ensamkommande barn.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-10-13.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-11-03.pdf
- Uttalande gällande färdtjänst höst -15.doc
- Dom i mål M 3130-15. Ert dnr 2015.Gu0052, strandskyddsdispens för kantskoning och bro
respektive pir med brygga på fastigheten Fagersand 1 2 i Gullspångs kommun.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2015-11-03.pdf
- Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 10 november 2015, Mbn § 129, 2015.Ma0019.pdf
- Svar på brev till Räddningstjänsten Östra Skaraborg gällande sotning och brandskyddskontroll
inkommet till räddningstjänsten 2015-10-29, dnr 2015-000494.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 15-11-13.docx
- Cirkulär 15031.pdf
- Cirkulär 15031 Bilaga 1.pdf
- Cirkulär 15031 Bilaga 2.pdf
- Cirkulär 15031 Bilaga 3.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-11-10.pdf
- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-10-29.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Remissyttrande - recipientkontrollprogram för
Gullspångsälven 2016-2022

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/607

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Remissyttrande- recipientkontrollprogram för Gullspångsälven 2016-2022

Bilagor
- Gullspångsälven kontrollprogram 2015 Remissversion.pdf
- PM Revidering kontrollprogram.pdf
- Remiss Följebrev.pdf
- Remissyttrande - recipientkontrollprogram för Gullspångsälven 2016-2022.pdf
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Uppföljning prognos 4, 2015 för
avfallsnämndens verksamheter i Gullspång

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppföljning prognos 4, 2015 för avfallsnämndens verksamheter i Gullspång, An § 54

Bilagor
- 4 Prognos 4 drift AN Gllsp 2015 .xlsx
- Avfallsnämnden 2015-11-03 § 54 uppföljning prognos 4, 2015 för avfallsnämndens verksamheter i
Gullspång.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning - Uppföljning av internkontrollplan 2015 för
avfallsnämnden

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/544

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppföljning av internkontrollplan 2015 för avfallsnämnden, An § 52

Bilagor
- Avfallsnämnden 2015-11-03 § 52 uppföljning av internkontrollplan 2015.pdf
- 2 Interna kontrollrapporter för TN Avfallsnämnden 2015 kv 2.xlsx
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Kallelse
2015-11-25

Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning- Budgetprognos 4, uppföljning nämndsmål samt
ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden inför
novembersammanträdet 2015

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Budgetprognos 4, uppföljning nämndmål samt ekonomisk rapport för Miljö- och
byggnadsnämnden inför novembersammanträdet 2015, Mbn § 128.

Bilagor
- Budgetprogos 4, uppföljning nämndmål samt ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden
inför novembersammanträdet 2015, Mbn § 128, 2015.Ma0012.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning - Skrivelse från socialkontoret

Kallelse
2015-11-25

KS 2015/536

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Skrivelse från socialkontoret

Bilagor
- Skrivelse från socialkontoret till Kommunstyrelsen.pdf
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