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Arvo Niiholm, Personal och Lönechef, Personalavd/Lönekontor, § 76, § 91
Yvonne Kjell, Verksamhetschef Skola och kultur, Kommunledningskontor, § 77-79, §
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Anders Bernhall, Ekonomichef, § 88-93
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontor, § 92
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Information - Årlig uppföljning av ersättningen till kommunernas
krisberedskap

KS 2015/92

Föredragande: Per Ahlström, Johan Walfridson
§5

Gemensamt Brottsförebyggande - och trafiksäkerhetsråd i MTG

KS 2014/402

Föredragande: Per Ahlström, Johan Walfridson
§6

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014

KS 2015/75

§7

Underhållsplan 2015-2018 för Gullspångsbostäder AB

KS 2015/133

Föredragande: Lars Johansson kl. 13.20
§8

Budgetutfall 2014 Gullspångsbostäder AB

KS 2015/139

Föredragande: Lars Johansson
§9

Budget 2015 Gullspångsbostäder AB

KS 2015/135

Föredragande: Lars Johansson
§ 10

Skötsel av elljusspår

KS 2012/18

Föredragande: Lars Johansson
§ 11

Förslag till avsiktsförklaring E20 förbi Hova

KS 2008/282

Föredragande: Anna Bjerndell kl. 13.40
§ 12

Ansökan till ESF angående Handelsutvecklingsprojekt

KS 2015/62
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Föredragande: Camilla McQuire kl. 13.50
§ 13

Internkontroll lönenämnden - Uppföljning av 2014 och
kontrollmoment för 2015

KS 2015/57

Föredragande: Arvo Niiholm kl. 14.10
§ 14

Arbetsmiljöverkets inspektioner av skolans arbetsmiljöarbete

KS 2013/439

Föredragande: Yvonne Kjell kl. 14.20
§ 15

Avtalsförlängning gällande skolskjuts

KS 2015/47

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 16

Medborgarförslag om trädgård för skolbarn

KS 2014/637

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 17

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 - Brottsofferjouren

KS 2014/289

Föredragande: Karin Ahrle kl. 14.40
§ 18

Ej verkställda beslut 2014-2015

KS 2015/18

Föredragande: Karin Ahrle
§ 19

Riksnorm för försörjningsstöd 2015

KS 2015/17

Föredragande: Karin Ahrle
§ 20

Remiss om att inrätta BBIC-samordnare i Skaraborg

KS 2015/55

Föredragande: Karin Ahrle
§ 21

Information - Lex Sarah

KS 2015/69

Föredragande: Karin Ahrle
§ 22

Leveransåtagande 2015

KS 2014/771

§ 23

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2015/33
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§ 24

Ansökan om verksamhetsanslag för år 2015 till
Skaraborgsföreningsarkiv

KS 2014/766

§ 25

Budgetprocessen för budget 2016

KS 2015/59

Föredragande: Anders Bernhall kl. 15.30
§ 26

Förändrad budgetram

KS 2014/21

Föredragande: Elisabeth Olsson, Yvonne Kjell
§ 27

Ombudgetering av investeringar 2014 till 2015

KS 2014/354

Föredragande: Anders Bernhall, IngaLill Johansson
§ 28

Årsredovisning 2014

KS 2015/76

Föredragande: Anders Bernhall, IngaLill Johansson, Elisabeth
Olsson, Karin Ahrle, Yvonne Kjell, Arvo Niiholm
§ 29

Skollokaler, investeringar 2015 i Gullspångs kommun

KS 2014/509

Föredragande: Jim Gustavsson
§ 30

Fördelning av investeringsmedel Tekniska nämnden år 2015

KS 2014/354

§ 31

Flyktingmottagande i Gullspångs kommun

KS 2015/127

§ 32

Val till kommunalal pensionärsrådet

KS 2014/560

§ 33

Delegationsbeslut

KS 2015/2

§ 34

Delgivningar

KS 2015/1

§ 35

Delgivning - Vänersborgs Tingsrätt mål nr M 3911-14 Hova
dikningsföretag läggs ned och att samfälligheten upphör

KS 2013/216
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§ 36

Delgivning - Förordnande av begravningsombud, beslut från
Länsstyrelsen dnr 204-3913-2015

KS 2014/690

§ 37

Delgivning - Förslag på arbetsordning för Miljö och
byggnadsnämnden

KS 2014/97

§ 38

Delgivning - Förslag på intern kontrollplan 2015 för Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/77

§ 39

Delgivning - Bokslut 2014, verksamhetsberättelse och
uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål, Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/76

§ 40

Delgivning - Förslag på Kvalitetsmål och tjänstegaranti

KS 2015/79

§ 41

Delgivning- Verksamhetsplan 2015 för miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/78

§ 42

Delgivning - Debitering av kommunbidrag från Gullspångs
kommun till Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2015

KS 2015/137

§ 43

Delgivning-Uppmaning från SmåKom att nominera kandidater
samt lämna motioner

KS 2014/560

§ 44

Delgivning - Motion från Degerfors kommun till SKL s kongress
2015 angående interndemokrati

KS 2015/110
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Björn Thodenius (M) och Anja Nyström (S) justerar protokollet.
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KS § 65
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KS § 66
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning.
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Ärende

Ärendenummer

Information - Årlig uppföljning av ersättningen till kommunernas
krisberedskap

KS 2015/92

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad.

Behandling i kommunstyrelsen
Säkerhetssamordnarna Per Ahlström och Johan Walfridson informerar om deras
arbetsuppgifter samt om den årliga uppföljning av ersättningen till kommunernas
krisberedskap.

Bakgrund
Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför
årligen en uppföljning av kommunernas arbete enligt lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH). Enligt LEH ska kommunerna vidta åtgärder för att minska
sårbarheten i sin verksamhet och öka förmåga att hantera krissituationer.
Mariestad, Töreboda och Gullspång kommuner har sedan 2006 ett utökat samarbete om
krisberedskap- och säkerhetsarbetet, Gullspångs kommun är huvudman för
verksamheten. Verksamhetet finansieras till största del av statligt stöd enligt
överenskommelse mellan staten (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
I överenskommelsen finns tydligt reglerat vad stödet får användas till. Outnyttjade
resurser ska överföras till påföljande år, kommunerna bör dock inte ha ett sparat kapital
större än 10% av ett det årliga stödet.
Syftet med denna tjänsteskrivelse är att informera kommunstyrelsen om de uppgifter
som skickats till MSB och Länsstyrelsen. För kännedom bifogar vi även en intern
ekonomisk redovisning 2014 samt budgeten 2015 avseende Säkerhetssamordningen i
MTG.

Bilagor
- Gullspång uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4 Krisberedskap,
2014.pdf
- Ekonomisk redovisning för säkerhetssamordning i MTG 2014.docx
- Budget 2015 Säkerhetssamordnare MTG.docx
- Tjänsteskrivelse uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2014-02-24.docx
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Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Gemensamt Brottsförebyggande - och trafiksäkerhetsråd i MTG

KS 2014/402

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun antar för sin del förslaget till
gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i Gullspång, Töreboda och
Mariestad, med den ändringen att tekniska nämnden representeras av tre ledamöter
alltså en ledamot från respektive kommun.

Behandling i kommunstyrelsen
Johan Walfridson informerar om ärendet.

Bakgrund
Mariestad och Töreboda kommuner har sedan tidigare ett samarbete kring det
brottsförebyggande arbetet. De vill nu utöka samarbetet till att även omfatta
trafiksäkerhetsarbetet. I samband med detta bjuder de även in Gullspångs kommun att
ingå i samarbetet.
Förslaget bygger på att man har ett gemensamt råd som ska ha en stöttande och
sammanhållande uppgift mot kommunernas verksamhet. I rådet har man möjlighet att
utbyta kunskap och erfarenhet, dela goda exempel samt samla kompetensen.
Kommunens brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbete ska i grunden bedrivas av
verksamheterna eller i tillfälliga arbetsgrupper.
Gullspångs kommuns ledningsgrupp beslutade på sitt möte den 17 juni att föreslå att
förslaget antas.
Vid allmänna utskottets möte 2015-01-21 beslutades att ärendet till kommunstyrelsen
ska kompletteras med reglemente eller motsvarande som beskriver rådets uppdrag och
arbetsformer.
Yttrande
Det finns inget reglemente eller motsvarande antaget utifrån den nya organisationen för
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet. Mariestad och Töreboda hade ett avtal
för det tidigare samarbetet inom BRÅ, om det anses finnas behov av ett avtal kan ett
sådant tas fram.
Politikergruppen:
Som det framgår av organisationsförslaget är deras uppdrag att stötta och leda det
gemensamma arbetet. De ska ge riktlinjer för bl.a. fokusområden till samarbetsavtalet
med polisen. De ska ge riktlinjer så att kommunerna jobbar på ett likriktat sätt inom
fokusområdena. Politikergruppen tar inga beslut som rör annat än rådets arbete. Alla
formella beslut ska beslutas i respektive kommuns politiska organisation (nämnd, KS,
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eller KF).
Politikergruppen träffas vid två tillfällen per år. Under vårmötet är huvudsyftet att
återkoppla föregående års arbete samt ge riktlinjer för fokusområden. Höstmötet är
gemensamt med tjänstemännen, där ska kommande års arbete och prioriteringar
diskuteras. Respektive kommun ska själv besluta om samt finansiera kostnader för
arbetet.
Tjänstemannagruppen:
Huvudsyftet med gruppen är att sprida kunskap och lärdomar mellan kommunerna.
Man ska lära av varandras positiva arbete samt de svårigheter man stött på. Gruppen
ska bestå av förvaltningschefer eller motsvarande, de är ansvariga för att driva det
brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbetet i sin egen organisation.
Ett annat syfte med gruppen är att utöka samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och
polisen. I trafiksäkerhetsarbetet har tekniska förvaltningen huvudansvaret, det är viktigt
att skolan och socialtjänsten är delaktiga för att utveckla arbetet. Gruppen ska träffas
vid fyra tillfällen per år.
Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsarbetet ska i första hand drivas inom
kommunernas verksamheter. Behöver man samarbeta med externa organisationer ska
de bjudas in att delta i olika arbetsgrupper.

Bilagor
- Styrgrupp MTG anteckningar 14-06-05.pdf
- Kompl. handling till punkt 2 i MTG styrgrupps anteckningar 5/6.pdf
- Tjänsteskrivelse gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd i MTGkommunerna, skriven av Joakim Wassén, Johan Walfridson 2014-09-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse gemensamt Brottsförebyggande - och trafiksäkerhetsråd i MTG,
skriven av Johan Walfridson.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 69

Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2014

KS 2015/75

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och
klimatrådgivningen 2014.

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

Bakgrund
Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det
kommande årets arbete. Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från
energimyndigheten att kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs en verksamhetsberättelse. Det finns inget
krav från Energimyndigheten om godkänd verksamhetsberättelse men väl ett intresse
för politiken att följa upp utfallet.

Bilagor
- Verksamhetsberättelse energirådgivningen 2014 (29jan).pdf
- Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2014 skriven av Peter va der Tol, 2015-0204.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Energirådgivarna
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KS § 70

Ärende

Ärendenummer

Underhållsplan 2015-2018 för Gullspångsbostäder AB

KS 2015/133

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om underhållsplan 2015-2018 för
Gullspångsbostäder AB.

Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om ärendet.

Bakgrund
En underhållsplan för åren 2015-2018 för Gullspångsbostäder AB:s fastighetsbestånd
finns framtaget.

Bilagor
- Underhållsplan2015-2018 för Gullspångsbostäder AB.docx

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 71

Ärende

Ärendenummer

Budgetutfall 2014 Gullspångsbostäder AB

KS 2015/139

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om budgetutfallet 2014 för
Gullspångsbostäder AB.

Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om budgetutfallet 2014 för
Gullspångsbostäder AB.

Bakgrund
Budgetrutfall 2014 förGullspångsbostäder AB finns framtaget.

Bilagor
- Årsredovisning 2014 Gullspångsbostäder AB.pdf

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 72

Ärende

Ärendenummer

Budget 2015 Gullspångsbostäder AB

KS 2015/135

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om ärendet.

Bakgrund
Budget 2015 för Gullspångsbostäder AB finns framtaget.

Bilagor
- Budget 2015 förvaltningskostnad Gullspångsbostäder AB.pdf
- Budget 2015 Gullspångsbostäder AB.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Skötsel av elljusspår

KS 2012/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 62 tkr till att iordningställa elljusspåren. Anslaget
tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Behandling i kommunstyrelsen
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunen har idag fyra st. elljusspår:
Hova 3350 m
Gullspång 2840 m
Gårdsjö 2500 m
Otterbäcken 1300 m
Skicken på spåren varierar och även hur spåren har skötts och utav vem.
Gullspångsspåret är i sämst skick.
För att få en långsiktighet och ge bra förutsättningar till de föreningar avtal tecknas
med föreslår förvaltningen att det avsätts erforderliga medel, 62 000:-, till att sätta
spåren i ursprungligt skick enligt följande:
A. Hova 20 000:B. Gullspång 30 000:C. Gårdsjö 6 000:D. Otterbäcken 6 000:Arbetet utföres av MTG Gata/Park.
Komplettering:
MTG ska se över sina åtaganden gällande elljusspåren så det årligen finns avsatta
medel till att serva belysningarna samt kunna leverera material till respektive spår
såsom t.ex. grus, bark, flis eller dyl.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse skötesel av elljuspår skriven av Lars Johansson 2015-02-11.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till avsiktsförklaring E20 förbi Hova

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaring E20 förbi Hova.

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

Bakgrund
Trafikverket har tagit fram en vägplan för E20 förbi Hova. Planerad byggstart är 2016.
Projektet omfattar 10 km mötesfri landsväg på E20 mellan Fagerlid och Bahult.
Planskild trafikplats i Hova, ny sträckning av väg 200 förbi Regnbågsskolan, ny
sträckning av väg 3063 till Gårdsjö samt parallella lokalvägar, cykelvägar och enskilda
anslutningsvägar.
Ett förslag på avsiktsförklaring mellan kommunen och Trafikverket gällande
vägprojektet finns framtaget.
Avsiktsförklaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse över ansvar och
kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder.
Avsiktsförklaring innehåller följande beskrivning av åtgärder, kostnader och
finansiering:
1. Säkerställa funktion av faunapassage över E20
2. Återuppbyggnad av turistbyrån Borgen.
3. Parkeringsyta för verksamheter inom detaljplan Trafikplats Hova.
4. Åtgärder på kommunala VA-ledningar.
5. Ledningsrätter för nya och förändrade ledningar.
6. Åtkomst till fastigheten Prästbol 3:3 från väg 200 via enskild väg.
7. Överskottsmassor till täckning av Odenslund deponi.
8. Överskottsmassor till Björnemossen 3:38 och Björnemossen 3:42
9. Vägtrumma under väg 200
Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering. För samtliga åtgärder
enligt ovan ska slutlig verklig kostnad gälla och inte summor i denna avsiktsförklaring
som bara är översiktligt bedömda.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring E20 vid Hova, skriven av Anna Bjerndell
kompletterad efter allmänna utskottet 2015-02-18.docx
- Avsiktsförklaring E20.docx
- Bilaga till avsiktsförklaring.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan till ESF angående Handelsutvecklingsprojekt

KS 2015/62

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delta i ESF-projekt angående handelsutveckling.

Behandling i kommunstyrelsen
Näringslivsansvarig Camilla McQuire informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Den 30 januari 2015 har styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutat att ställa
sig positiv till projektägarskapet i vårt gemensamma handelsutvecklingsprojekt
”Innovativ Småstadshandel Skaraborg”.
Kommunalförbundsdirektör Per-Olof Hermansson har därför fått i uppdrag att utreda
formerna för ett sådant åtagande där även ansvarsfördelningen, enskilt och solidariskt
mellandeltagande kommuner måste klargöras innan projektansökan skickas in. Detta är
ett stort steg på vägen för genomförandet av vårt projekt och som jag tolkar signalerna
från er och andra företrädare för våra kommuner är det i det närmaste bara formaliteter
som återstår gällande projektägarskapet.
Projektet är till 100% finansierat av EU och Svenska staten och motprestationen består
i deltagande av målgruppen.
Projektet vänder sig i första hand mot kommun, fastighetsägare och handel men även
andra lokala organisationer är välkomna.
Nu krävs utfästelser både som medsökande (kommun, organisationer och företag) och
som deltagare (individer).

Bilagor
- Ansökan till ESF angående Handelsutvecklingsprojekt.pdf
- Tjänsteskrivelse ansökan till ESF angående Handelsutvecklingsprojekt, skriven av
Camilla McQurie.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Kopia till
Camilla McQurie
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 76

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Internkontroll lönenämnden - Uppföljning av 2014 och
kontrollmoment för 2015

KS 2015/57

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens uppföljning av internkontrollen
för 2014 och att anta lönenämndens förslag till kontrollmoment för 2015.

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

Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2014 haft uppe frågan, § 7-8, om
internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under 2014
och en planering för 2015. Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret
genomfört under 2014 med internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för
2014 har varje ansvarig löneadministratör 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
2015. Revisionen har varit inbjuden till sammanträdet med lönenämnden.
Lönenämnden godkände redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen
och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2014 som har genomförts vid
lönekontoret. Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som
skall gälla för 2015.
En rapportering av resultatet från föregående periods granskning och redovisade
kontrollmoment för 2014 skall rapporteras till kommunstyrelsen i Gullspångs kommun.
Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2014 och fastställda
kontrollmoment för 2015bifogas.
Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens
verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret
för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.

24/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Bilagor
- Lönenämnden § 7 internkontroll 2014, uppföljning.pdf
- Lönenämnden § 8 internkontrollpunkter för 2015.pdf
- Tjänsteutlåtande internkontroll lönenämnen - uppföljning av 2014 och
kontrollmoment för 2015, skriven av Arvo Niiholm 2015-01-20.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Arvo Niiholm
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 77

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Arbetsmiljöverkets inspektioner av skolans arbetsmiljöarbete

KS 2013/439

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar utifrån Arbetsmiljöverkets
beslut efter tillsyn av Gullstensskolan yngres arbetsmiljöarbete.

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

Bakgrund
Arbetsmiljöverket har haft en inspektion av Gullstensskolan yngres arbetsmiljöarbete.
Skolan har efter inspektionen skrivit skriftliga riskbedömningar gällande:
• en eventuell moduls placering på Gullstensskolans skolgård
• luftkvalitet och inomhusklimat
• arbetsmiljön i matsalen
• dånande ventilation i grundsärskolan
Huvudskyddsombud Karin Nyström har varit delaktig i de skriftliga
riskbedömningarna.
Skolan har arbetat med hela personalgruppen under arbetsplatsträffar och
informationsmöten.
Skolan har även informerat samverkansgruppen på utskottsnivå FAS.
Även politikerna i barn- och utbildningsutskottet får löpande information gällande
riskbedömningarna.
Förstudien är klar och i november kopplades en konsult in som besökte aktuella
skolbyggnader. Hon ska ta fram förslag som ledningsgrupp ska få ta del av i januari
2015. Därefter kommer förslagen att gå vidare till politiken för prioriteringar och
beslut. I dagsläget vet vi inte när ombyggnationerna genomförs och vad som kommer
att prioriteras.
Rektor returnerar delegering av arbetsmiljöuppgift gällande:
• dånande ventilation i grundsärskolan
• arbetsmiljön i matsalen

26/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Bilagor
- Svar till Arbetsmiljöverket från Gullstensskolan F-6.pdf
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Svar till Arbetsmiljöverket från Gullstensskolan F - 6.docx

Kopia till
Arbetsmiljöverket
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 78

Ärende

Ärendenummer

Avtalsförlängning gällande skolskjuts

KS 2015/47

Beslut
Kommunstyrelsen att besluta förlänga avtal med Mälltorps Taxi, org. nr. 450429-6221,
Buss i Väst AB, org. nr. 556446-9343 och Gullspångs Buss AB, org. nr. 556470-7031
2015 enligt förlängningsvillkor i gällande avtal. Avtalen handlar om Skolskjuts.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun köper in skolskjutstjänster från Mälltorps Taxi, Buss i Väst AB,
och Gullspångs Buss AB. Förvaltningen gör bedömningen att avtalen bör förlängas.
Den nuvarande delegationsordningen tillåter inte att beslut om avtal på belopp över sju
prisbasbelopp får fattas via delegation. Det finns inga särskilda regler i
delegationsordningen gällande avtalsförlängning.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- DOC120102.pdf
- Förlängning av gällande avtal med Gullspångs Buss AB.pdf
- Avtal om skolskjuts med Mälltorps Taxi.pdf
- DOC131129.pdf

Kopia till
Gunvor Jansson
Upphandlingsavdelningen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 79

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag om trädgård för skolbarn

KS 2014/637

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte köper eller hyr en bit mark i
anslutning till skolan. På Gullstensskolan finns sedan tidigare en skolträdgård med
fruktträd, bärbuskar, rabarber och örter. Plats finns för att plantera mer grödor. Om
lärare och elever vill använda denna trädgård i sin undervisning så finns denna
möjlighet. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

Behandling i kommunstyrelsen
Verksamhetschef och skola och kultur Yvonne Kjell informerar om ärendet.

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- kultur och utbildningsutskottets förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tina Gabriele Brauer har lämnat in ett medborgarförslag där hon vill att skolan köper
eller hyr en bit mark för att anlägga en skolträdgård för elever i åk F-6. Målsättningen
är att eleverna där ska få lära sig hur frukt och grönsaker växer. På sommartid ska
elever på fritidshemmet skörda det som odlats och ta hand om trädgården.
På Gullstensskolan finns sedan tidigare en skolträdgård med fruktträd, bärbuskar,
rabarber och örter. Plats finns för att plantera mer grödor. Tidigare skötte
hemkunskapslärarna denna trädgård, men på grund av tidsbrist har trädgården legat i
träda i några år.
Om lärare och elever vill använda denna trädgård i sin undervisning så finns denna
möjlighet.

Bilagor
- Medborgarförslag om trädgård för skolbarn.doc
- Tjänsteskrivelse, gällande medborgarförslag om skolträdgård, 2014-12-11, skriven av
Yvonne Kjell och Ulf Andersson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 80

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 - Brottsofferjouren

KS 2014/289

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Brottsofferjouren 10 400 kronor, vilket motsvarar
2 kronor per invånare. Finansieras från föreningsbidrag.

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

Bakgrund
Brottsofferjouren inkom 2014-04-24 med en ansökan om stöd från kommunen.
Ansökan på 3 kronor per invånare gav en total summa på 15 600 kronor för Gullspångs
kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 2014-06-11 § 200 att avslå denna ansökan
med motiveringen att avgående styrelse inom Brottsofferjouren inte fick ansvarsfrihet
vid årsmötet och att föreningen vid tillfället behövde reda ut sina mellanhavanden.
Brottsofferjouren har den 2014-12-02 inkommit med verksamhetsberättelse för
perioden 2014-02-25 till 2014-11-26. I verksamhetsberättelsen framkommer det att den
förra styrelsen fick ansvarsfrihet vid årsmötet och att uppgifterna om något annat var
felaktiga. Det finns därför inte fortsatt skäl till att neka Brottsofferjouren bidrag.
Gullspångs kommun har tidigare gett Brottsofferjouren 3 kronor per invånare. Det
genomsnittliga bidraget är 2,14 kronor per invånare enligt Brottsofferjourens egen
statistik. Mariestads kommun nekade Brottsofferjouren bidrag år 2014 på samma
grunder som Gullspångs kommun, men gav 2 kronor per invånare år 2013. Töreboda
kommun utredde år 2014 alternativ till att stödja Brottsofferjoureren, men gav 1,56
kronor per invånare år 2013. Gullspångs kommun har med sina 3 kronor gett mer
bidrag än både snittkommunen och grannkommunerna Mariestad och Töreboda.
Förvaltningen rekommenderar därför Gullspångs kommun att ge 2 kronor i bidrag till
Brottsofferjouren.
Enligt Socialtjänstlagens 5:e kapitel 11 § hör det till socialnämnden att verka för den
som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Brottsofferjouren är en
förening som delvis täcker det ansvar som egentligen är kommunens. Det ideella
uppdraget är att stödja och hjälpa brottsdrabbade.
Gullspångs kommun förväntar sig en verksamhetsberättelse från Brottsofferjouren där
det framgår hur intäkterna kommit gullspångsborna till del under hela 2014.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Bilagor
- Brev från Brottsofferjouren om avslag på ansökan av bidrag.pdf
- Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Skaraborg 2014-02-25 till 201411-26.pdf
- Tjänsteskrivelse om Brottsofferjouren.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Brottsofferjouren
Ekonomikontoret
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 81

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut 2014-2015

KS 2015/18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal
4 år 2014 till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.

Behandling i kommunstyrelsen
T.f. socialchef Karin Ahrle informerar om ärendet ej verkställda beslut för kvartal 4
och för 2015 kvartal 1 lämnas.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det
finns inga ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsutskottets verksamheter från
kvartal 4 år 2014.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 82

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Riksnorm för försörjningsstöd 2015

KS 2015/17

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 anta riksdagens förslag på riksnorm för
försörjningsstöd.

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

Bakgrund
De föreslagna beloppen för 2015 är oförändrade och förvaltningen finner inga skäl till
att Gullspångs kommun gör någon annan förändring än riksnormen för försörjningsstöd
för 2015.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 83

Ärende

Ärendenummer

Remiss om att inrätta BBIC-samordnare i Skaraborg

KS 2015/55

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget från Kommunalförbundet om en
gemensam BBIC-samordnare i Skaraborg. Kostnaden för Gullspångs kommun uppgår
till 8 000 kr per år. När det gäller placering förordas Kommunalförbundet Skaraborg.
Tillstyrkan gäller under förutsättning att samtliga andra kommuner i Skaraborg säger
ja.
Finansieras inom vård- och omsorgsutskottets budget.

Behandling kommunstyrelsen
T.f. socialchef Karin Ahrle informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Socialchefsgruppen beslutade i december 2014 att skicka utredning om att inrätta
BBIC-samordnartjänst på remiss till kommunerna i Skaraborg med fråga om
finansiering och placering. BBIC är ett utredningsverktyg för barn och unga och
förkortningen står för Barns behov i centrum.
Under 2015 kommer BBIC genomgå en stor förändring med bland annat nya
dokument. Utbildningarna som hållits av BBIC-nätverket har varit av skiftande kvalité
och har inte kunnat erbjudas i så hög utsträckning som efterfrågats. Behovet av
samordnare har lyfts av såväl BBIC-nätverk som BBIC-ansvariga.
Behovet av en BBIC-samordnare har utretts och finns med som en bilaga. I
utredningen ges förslag att kommunerna ska samfinansiera samordnartjänsten.
Tjänstemannaberedningen önskar få kommunernas yttrande senast 2 mars och vill då få
svar på finansiering och placering av tjänst

Bilagor
- Remiss: BBIC-samordnare (Barns Behov i Centrum) i Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse om att inrätta BBIC.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Kopia till
Skaraborgs Kommunalförbund
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 84

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Information - Lex Sarah

KS 2015/69

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om vård- och omsorgsutskottets och t.f.
socialchefs hantering av anmälan.

Behandling i kommunstyrelsen
T.f. socialchef Karin Ahrle informerar om ärendet och fortlöpande information
kommer att lämnas.

Bakgrund
En Lex Sarah-anmälan har gjorts för en verksamhet i Gullspångs kommun och berör
brukare som har insatser från oss. Handlingarna har bestått av ohörsamhet gentemot
brukares egen vilja, arbetsmetoder, attityder och värderingar som kommunen inte
tillämpar, ohörsamhet gentemot legitimerad personals tränings-, och
hjälpmedelsinstruktioner, åsidosättande av arbetsuppgifter med hänvisning till dålig
fysisk förmåga. Handlingarna har varit återkommande över tid.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 85

Ärende

Ärendenummer

Leveransåtagande 2015

KS 2014/771

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Leveransåtagande 2015-förvaltningsövergripande,
AME/lärcentrum, kommunstyrelseförvaltningen samt kostverksamheten,
förvaltningsövergripande för vård- och omsorgsutskottets verksamheter och för barnkultur och utbildningsverksamheterna.
Kommunstyrelsen beslutar att graden av måluppfyllelse redovisas i delårsrapport samt
årsredovisning.
Protokollsanteckning
Björn Thodenius (M) vill till protokollet få antecknat att han anser att årets resultat ska
vara 2 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.

Behandling i kommunstyrelse
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets, barn- kultur och
utbildningsutskottets, och vård och omsorgsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27, § 80, dnr 2011/192 att anta Värdegrund
och framtidsberättelse fram till 2020.
Kommunfullmäktige antog i november tillsammans med budget beställningar för 2015
är:
För att få fram konkreta styrmått på Kommunfullmäktiges beställningar har
verksamheterna tagit fram olika leveransåtaganden men tillhörande styrmått.
Bifogade leverensåtaganden är dels förvaltningsövergripande samt specifika
AME/lärcentrum, kommunstyrelseförvaltningen och kostverksamheten.

Bilagor
- Leveransåtaganden 2015 för verksamheterna gällande barn, kultur och
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

utbildning.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Leveransåtaganden 2015 för verksamheterna gällande vård och omsorg.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse leveransåtagande 2015, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Leveransåtaganden 2015 Ame/Lärcentrum, kommunstyrelseförvaltning,
kostverksamhet, reviderad efter allmänna utskottet 2015-02-18.docx

Kopia till
Micha
Emma Wiik
Victor
Karin Ahrle
Elisabeth Olsson
Anders Bernhall
Yvonne Kjell
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 86

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2015/33

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till reviderad förbundsordning.

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

Bakgrund
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har 2014-12-05 § 107 behandlat ärendet
förslag till reviderad förbundsordning för Skaraborg.
Nuvarande förbundsordning upprättades och antogs med anledning av bildandet av det
”nya förbundet” Skaraborgs Kommunalförbund 2007.
I samband med översynen av den politiska organisationen för Skaraborgs
Kommunalförbund har framkommit behov av revidering av nu gällande
förbundsordning. De ändringar som föreslås är föranledda av synpunkter som
framkommit under utredningsarbetet liksom av förändringar i lagstiftning och praxis.
Ambitionen har också varit att tydliggöra förbundets ställning och relationer till
medlemskommunerna.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund föreslår medlemskommunerna att
fastställa förslag till reviderad förbundsordning.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund § 107 förslag till reviderad förbundsordning för
Skaraborg.pdf
- Förslag rev arbetsordning.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 87

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om verksamhetsanslag för år 2015 till
Skaraborgsföreningsarkiv

KS 2014/766

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag
om 8 900 kronor för 2015. Kostnaden tas ur kontot föreningsbidrag.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets 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 2014-12-18 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
- Ansökan om verksamhetsanslag för år 2015 till Skaraborgs Föreningsarkiv.pdf
- Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag 2015 till Skaraborgs Föreningsarki,
skiven av Britt-Marie Nilsson 2015-02-10.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Skaraborgs Föreningsarkiv
Ekonomikontoret

41/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 88

Ärende

Ärendenummer

Budgetprocessen för budget 2016

KS 2015/59

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetprocessen 2016 enligt nedan. En
komplettering med tider för mötena ska göras och taxeförslag ska tas fram.
Verksamheternas ramanalyser lämnas till ekonomikontoret den 13 april.
Dialogmöte politik/verksamhet den 5 maj.
Budgetberedningens budgetförslag behandlas den 13 maj.
Budgeten MBL-förhandlas den 21 maj.
Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget den 27 maj.
Kommunfullmäktige beslutar om budgeten den 22 juni.

Bakgrund
Ett förslag till budgetprocess för budgetarbetet 2016 finns framtaget.

Bilagor
- Budgetprocessen för budget 2016.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
Elisabeth Olsson
Arvo Niiholm
Karin Ahrle
Yvonne Kjell
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 89

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Förändrad budgetram

KS 2014/21

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen för 2015 utökas med 780 tkr och att
dessa fördelas så att barn- kultur- och utbildningsverksamheten inom grundskolan får
ett ramtillskott på 580 tkr som läggs under verksamhetschef skola och kultur samt att
200 tkr läggs till prognososäkerheten.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M) och Gunnar Bohlin (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Björn Thodenius (M) yrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson och ekonomichef Anders Bernhall informerar om
ärendet.
Björn Thodenius (M) yrkar att 580 tkr ges till grundskolan och att detta tas från
resultatet.
Carina Gullberg (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag med tillägget att pengarna
går till grundskolan och att de läggs under skolchefens konto.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och eget
ändringsyrkande samt Björn Thodenius (M) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och eget ändringsyrkande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2014-11-27 beslut om budget för år 2015. Beträffande
beräkningsunderlag för skatter och bidrag grundades prognosen på invånarantalet 5 209
personer. I den uppdaterade befolkningsberäkningen från Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) som ligger till grund för faktiska utbetalningar 2015, uppgår
invånarantalet till 5 242 personer (SCB 2014-11-01). Detta medför att det finns ett
extra utrymme år 2015 som uppgår till 783 tkr. Förvaltningen föreslår därför att
budgetramen för 2015 utökas med 780 tkr.
Under hösten 2014 fick grundskolorna i Gullspångs kommun ta emot 43 nya elever i
förberedelseklass vilket innebar behov av personalförstärkningar i ordinarie

43/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

klassorganisation, kommunens förberedelseklasser, modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmålet.
Det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen under 2015 och för att ha en beredskap
föreslår förvaltningen att prognososäkerheten utökas.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att det extra utrymmet fördelas så att Barn-,
kultur- och utbildningsverksamheten får ett ramtillskott på 580 tkr och att 200 tkr läggs
till prognososäkerheten.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förändrad budgetram, skriven av Elisabeth Olsson 2015-02-13.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse-Reviderad budget BU 2015.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 90

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Ombudgetering av investeringar 2014 till 2015

KS 2014/354

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringar från 2014 till 2015 enligt
bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ett förslag till ombudgeteringar av investeringar från 2014 till 2015 finns framtaget.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga till au § 45.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 91

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Årsredovisning 2014

KS 2015/76

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna och utskotten att arbeta igenom
och föra en diskussion om beställningarna och leveransåtaganden inför kommande år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2014 för Gullspångs
kommun. Av årets balanskravsresultat ska 1 533 tkr avsättas till
resultatutjämningsreserven.

Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om årsredovisning 2014. Ekonomichefen
föreslår att följande läggs till i förslag till beslut ”av årets balanskravsresultat föreslås
att 1 533 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven”.
Kommunchef Elisabeth Olsson redogör bland annat för viktiga händelser år 2014.
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag med tillägget
”av årets balanskravresultat föreslås att 1 533 tkr avsätts till
resultatutjämningsreserven”.
Ordföranden yrkar också att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna och
utskotten att arbeta igenom och föra en diskussion om beställningarna och
leveransåtaganden inför kommande år.

Ordföranden tar upp allmänna utskottets förslag med tillägg och eget yrkande för beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Gullspångs kommun redovisar ett positivt resultat för sjätte året i rad. Bokslutet
redovisar ett positivt resultat på + 6,9 mnkr, vilket motsvarar 2,6 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Årets resultat har påverkats av att en nedskrivning av digitala
infartsskyltar har gjorts med 2,1 mnkr. Skatter och bidrag har genererat ett överskott
gentemot budget om 0,8 mnkr. Verksamheterna har redovisat en positiv avvikelse
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

gentemot budget på 0,7 mnkr.
Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkterna grundas på den prognos som SKL (Sveriges kommuner och landsting)
rekommenderar. Skatteprognosen bygger på den samhällsekonomiska bilden för
kommande år och den främsta parametern är antalet arbetade timmar. Skatteintäkterna
och statsbidragen uppgick tillsammans till 269,6 mnkr vilket är en ökning gentemot
föregående år med 7,5 mnkr. Totalt har de generella statsbidragen ökat mellan åren
med 7,0 mnkr.
Balanskravet
Enligt kommunallagen skall kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Ett minimikrav är det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att
kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. Resultatet måste vara större än noll.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga till årsredovisning 2014 Gullspång, till kommunstyrelsen.docx
- Årsredovisning 2014 Gullspångs kommun, till ks och kf .docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 92

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Skollokaler, investeringar 2015 i Gullspångs kommun

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 7,0 mnkr investeringsmedel för byte av fönster
och radiatorsystem på Gullstensskolan högstadium, utbyte/ombyggnad av
värmesystemets styrutrustning vid Gullstensskolan.
Dessutom utbyte/ombyggnad av värmesystemets styrutrustning vid Regnbågsskolan
samt åtgärda anmärkningar på ventilationen vid Regnbågsskolan.
Beslutet gäller under förutsättning att beslut fattas av kommunfullmäktige om
ombyggnad av skollokalerna och de föreslagna åtgärderna anpassas till detta beslut.
Allting i förstudien pekar dock på att lokalerna även fortsättningsvis
ska användas i utbildningssyfte.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-01-27 § 11 lämnat förslag om att kommunstyrelsen i
Gullspång anslår 7,0 mkr investeringsmedelför byte av fönster och radiatorsystem på
Gullstensskolans högstadium, utbyte/
ombyggnad av värmesystemets styrutrustning vid Gullstensskolan samt åtgärda
anmärkningar
på ventilationen vid Gullstensskolan.
Dessutom utbyte/ombyggnad av värmesystemets styrutrustning vid Regnbågsskolan
samt åtgärda anmärkningar på ventilationen vid Regnbågsskolan.

Skolorna i Gullspång och Hova har under ett flertal år varit i behov av upprustning.
Pågående förstudie gällande skolor
och förskolor har ytterligare påvisat behovet av åtgärder.
Redan sommaren år 2014 identifierades behovet av att byta fönster på Gullstensskolan,
men beslutet skulle invänta resultatet av den nu pågående förstudien. Allting i
förstudien pekar dock på att lokalerna även fortsättningsvis
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

ska användas i utbildningssyfte.

Bilagor
- Skollokaler, investeringar 2015 i Gullspångs kommun, Tn § 11/15.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 93

Ärende

Ärendenummer

Fördelning av investeringsmedel Tekniska nämnden år 2015

KS 2014/354

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att tekniska nämnden fördelar
investeringsmedlen enligt följande:
Allmänna vägen etapp 2, gång- och cykelväg 0,5 mkr Gata
Va-ledningar Allmänna vägen etapp 2, 900 tkr (VA-kollektivet)
Samt VA-ledningar (dagvatten) Allmänna vägen etapp 2 750 tkr Gata
Ytterligare ombyggnation avloppspumpstationen 0,15 mkr Va i hamnen i Otterbäcken
Planerat asfaltbeläggningsunderhåll 0,4 mkr Gata
Takomläggning Läkarstationen 0,5 mkr Fastighet, taket är i dåligt skick framför allt
problem med takfot och hängränna
Byte hiss Gullstensskolan 0,6 mkr Fastighet
Renovering kylrum Regnbågsskolan 0,2 mkr Fastighet
Summa 3,1 mnkr av den ram på 4 mnkr till tekniska nämnden (VA-kollektivets 900 tkr
ej inräknat)

Behandling i kommunstyrelsen
Efter beslut i allmänna utskottet § 38/15 har ekonomikontoret räknat fram hur stor del
av de 1,65 mnkr för Va-ledningar Allmänna vägen Otterbäcken som skattekollektivet
ska tas. Samt lämnat en komplettering av varför takomläggningen läkarstationen i
Gullspång är nödvändig.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden 2015-01-27 § 10 föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att fördela
investeringsmedlen
enligt följande:
Allmänna vägen etapp 2/Gång- och cykelväg 0,5 mkr Gata
Va-ledningar Allmänna vägen 1,65 mkr Va
Ytterligare ombyggnation avloppspumpstationen 0,15 mkr Va i hamnen i Otterbäcken
Planerat asfaltbeläggningsunderhåll 0,4 mkr Gata
Takomläggning Läkarstationen 0,5 mkr Fastighet
Byte hiss Gullstensskolan 0,6 mkr Fastighet
Renovering kylrum Regnbågsskolan 0,2 mkr Fastighet
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4 miljoner
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

kronor för år 2015, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på framtiden
eller
äskas separat.
Bland annat kommer endast mindre planerat beläggningsarbete att utföras och gång och
cykelvägen utmed Villagatan kommer inte att förlängas. Tillgänglighetsanpassning av
bussterminalen
i Gullspång prövas i särskild ordning.
Investeringsbudgeten medger inte heller några investeringar på va-verken och
pumpstationerna,
där behovet är stort. Investeringar avseende skollokaler kommer att äskas separat.
Allmänna utskottet beslutade 2015-02-18 § 38 att:
Ekonomikontoret får i uppdrag att räkna fram hur stor del av de 1,65 mnkr för Valedningar Allmänna vägen Otterbäcken som skattekollektivet ska ta.
För takomläggningen läkarstationen i Gullspång ska underlaget kompletteras med
varför åtgärden är nödvändig.

Bilagor
- Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun år 2015, tn § 10/15.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, fördelning av investeringsmedel tekniska nämnden år 2015, skriven
av Anders Bernhall.docx

Kopia till
Tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 94

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Flyktingmottagande i Gullspångs kommun

KS 2015/127

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett brev ska skickas till Migrationsministern med
synpunkter på integrationsarbetet. Kännedomskopia till Migrationsverket,
Länsstyrelsen, SmåKom.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) informerar om ärendet. Ett förslag till brev som ska
skickas till migrationsministern finns framtaget.
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och enas om att vissa ändringar ska göras i det
framtagna brev.

Bakgrund
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2015-02-17 § 62 att ordförande Per-Arne
Brandberg skriver en text med bidrag från övriga utskottspolitiker och förvaltning om
problemet med att kunna garantera god kvalitet på kommunal service för kommunens
nyanlända, för att sedan kunna skicka den till beslutande verksamheter i frågan.
Utskottet diskuterade om hur man ska garantera god kvalitet på kommunal service för
kommunens nyanlända. Ordförande Per-Arne Brandberg föreslår att han kan skriva en
text med bidrag från övriga politiker och förvaltning, för att sedan kunna skicka den till
beslutande verksamheter i frågan.
Det finns tankar att från ickekommunalt håll att bygga boenden för asylsökande i
kommunen. Företrädare för vård- och omsorgsutskottet upplever att det finns risk att
god kommunal service inte kan säkerställas om antalet är för stort av nyanlända från
annat än kommunens egna mottagande.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Ett värdigt integrationsarbete även i framtiden? Kompletterande skrivelse till vårdoch omsorgsutskottet § 62.docx
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11

Kopia till
Migrationsministern
Migrationsverket (för kännedom)
Länsstyrelsen (för kännedom)
SmåKom (för kännedom)
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 95

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Val till kommunalal pensionärsrådet

KS 2014/560

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden
2015-2018 utse:
Kerstin Johansson, ledamot, PRO Gullspång
Inez Johansson, ersättare, PRO Gullspång

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2015-01-07 § 21 utsett representanter till Kommunala
pensionärsrådet efter förslag från de olika föreningarna.
Därefter har PRO Gullspång 2015-02-13 lämnat förslag på representanter till
Kommunala pensionärsrådet.

Bilagor
- Anmälan av representanter till KPR från Gullspångs PRO.pdf

Kopia till
De valda
Eric Styffe
Lönekontoret
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 96

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2015/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från januari- februari månad.
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
- 14. Delegationsbeslut 20150303.pdf
- 15. Anmälningsärenden 20150303.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen mars månad
2015..doc

Kopia till
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 97

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2015/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Pressmeddelande, bilaga, till ekonomirapporten om kommunernas och landstingens
ekonomi - december 2014, Sveriges Kommuner och Landsting
b) Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi - december 2014,
Sveriges Kommuner och Landsting
C) Tillsyn och kontroll enkät om miljö- och livsmedelsområdets taxor i kommunerna
2014
d) Protokoll från tekniska nämnden 2015-02-04
e) Dom från Vänersborgs Tingsrätt Mål nr M 4597-14 ang Länsstyrelsens i Västra
Götalands län beslut den 13 november 2014, dnr 505-17787-2014 E
f) Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds fullmäktige 2015-01-15
g) Information från SKL angående sammanställning av andelen förstagångsväljare som
röstade i valet till kommunfullmäktige
h) Sammanställning av andelen förstagångsväljare som röstade i valet till
kommunfullmäktige
i) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-10
j) Protokoll tekniska nämnden 2015-02-17
k) Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2015-02-10
l) Protokoll IT-nämnden 2015-02-10
m) Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2015-01-30
n) Protokoll avfallsnämnden 2014-02-17
o) Mötesanteckningar 2015-02-20 från medlemsmöte med kommuner i samverkan
Inlandsvägen, bilagor
p) SmåKoms nyhetsbrev februari 2015

Bilagor
- Pressmeddelande bilaga till ekonomirapporten om kommunernas och landstingens
ekonomi - december 2014, Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
- Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi - december 2014,
Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
- Tillsyn och kontroll enkät om miljö- och livsmedelsområdet taxor i kommunerna
2014, Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
- Protokoll skaraborgs kommunalförbund fullmaktige 2015-01-15.pdf
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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- Information från SKL angående sammanställning av förstagångsväljare i valet till
kommunfullmäktige.pdf
- Sammanställning av av förstagångsväljare.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-02-10.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-02-17.pdf
- Protokoll nämnden för ekonomiadministration 2015-02-10.pdf
- Protokoll från IT-nämnden 2015-02-10..pdf
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2015-01-30.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2015-02-17.pdf
- 2015-02-20 Mötesanteckningar medlemsmöte.pdf
- 2015-02-20 Medlemsmöte.pptx
- 2014-12-05 ÅVS Anteckningar från workshop 1.docx
- 2014-12-05 ÅVS väg 26 Workshop 1.pptx
- SmåKoms nyhetsbrev februari 2015.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 98

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Vänersborgs Tingsrätt mål nr M 3911-14 Hova
dikningsföretag läggs ned och att samfälligheten upphör

KS 2013/216

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Vänersborgs tingsrätt dom mål nr M 3911-14 om att Hova dikningsföretag läggs ned
och att samfälligheten upphör.

Bilagor
- Underrättelse angående ansökan om omprövning av Hova dikningsföretag år 1949,
mål 3911-14.pdf

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 99

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förordnande av begravningsombud, beslut från
Länsstyrelsen dnr 204-3913-2015

KS 2014/690

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsens beslut om att Karin Ahrle har förordnats att vara begravningsombud
från den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 inom Gullspångs kommun.

Bilagor
- Förordnande av begravningsombud beslut från Länsstyrelsen, dnr 204-3913-2015.pdf

Kopia till
Akt

59/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 100

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förslag på arbetsordning för Miljö och
byggnadsnämnden

KS 2014/97

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 7 förslag på arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden

Bilagor
- Förslag på arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 7/15.pdf

Kopia till
Akt

60/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 101

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förslag på intern kontrollplan 2015 för Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/77

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 12 förslag på intern kontrollplan 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden.

Bilagor
- Förslag på inten kontrollplan 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn §
12/15.pdf

Kopia till
Akt

61/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 102

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Bokslut 2014, verksamhetsberättelse och
uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål, Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/76

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 13 bokslut 2014, verksamhetsberättelse och uppföljning av nämnds- och
kvalitetsmål.

Bilagor
- Bokslut 2014, verksamhetsberättelse och uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål för
miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 13/15.pdf

Kopia till
Akt

62/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 103

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förslag på Kvalitetsmål och tjänstegaranti

KS 2015/79

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 15 förslag på Kvalitetsmål och tjänstegaranti.

Bilagor
- Förslag på Kvalitetsmål och tjänstegaranti för Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn §
15/15.pdf

Kopia till
Akt

63/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 104

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Verksamhetsplan 2015 för miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/78

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mbn § 14, verksamhetsplan 2015.

Bilagor
- Verksamhetsplan 2015 för miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 14/15.pdf

Kopia till
Akt

64/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 105

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Debitering av kommunbidrag från Gullspångs
kommun till Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2015

KS 2015/137

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsförvaltingens beslut att debitera Gullspångs kommun det
kommunbidrag för år 2015 som avtalats i samverkansavtal för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunbidraget kommer att debiteras 4 gånger under år 2015 med följande belopp:
Gullspångs kommun 608 000 kronor per debitering.

Bilagor
- Beslut om debitering av kommunbidrag från Gullspångs kommun till Miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet år 2015.pdf

Kopia till
Akt

65/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 106

Protokoll
2015-03-11

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Uppmaning från SmåKom att nominera kandidater
samt lämna motioner

KS 2014/560

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppmaning från SmåKom att nominera kandidater till styrelsen i SmåKom samt
lämna motioner.

Bilagor
- SmåKom uppmaning till SmåKom medlemmar att nominera kandidater till styrelsen i
SmåKom.pdf

Kopia till
Akt

66/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-03-11

Kommunstyrelsen

KS § 107

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Motion från Degerfors kommun till SKL s kongress
2015 angående interndemokrati

KS 2015/110

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Degerfors kommun har till SmåKoms medlemmar lämnat en motion till SKL s
kongress 2015 angående interndemokrati som kommunstyrelsen i Degerfors kommun
ställt sig bakom.

Bilagor
- Motion till SKLs kongress 2015 angående interndemokrati, Degerfors
kommunstyrelse § 28.pdf

Kopia till
Akt

67/68
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-03-11
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