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Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Medfinansiering Fiskeområde Vänern

Ärendenummer

KS 2013/279

Föredragande: Erik Söderström
§5

Ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningen Djurskyddet
Skaraborg

KS 2014/746

Föredragande: Erik Söderström
§6

Ansökan om medel från kommunens socioekonomiska fond

KS 2015/370

Föredragande: Pia Lindholm, Joakim Wassén, kl 13.20
§7

Utmanande avstamp 2

KS 2015/168

§8

Röde Orm-tapeten

KS 2015/451

Föredragande: Jane Rosenlind, kl 13.40
§9

Förstudie - Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan

KS 2015/368

Föredragande: Yvonne Kjell, kl 13.50
§ 10

Revidering av leveransåtagande

KS 2014/771

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 11

Avtal rörande Frans G Bengtsson bibliotek

KS 2015/381

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 12

Redovisning av delegationsordning för barn- utbildning och

KS 2015/93
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kulturnämnden
Föredragande: Yvonne Kjell
§ 13

Revisionsrapport - Handläggning och dokumentation av insatser
för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen

KS 2015/366

Föredragande: Karin Ahrle, kl 14.30
§ 14

Information om flyktingmottagning ekonomi och verksamhet

KS 2015/202

Föredragande: Karin Ahrle
§ 15

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall

KS 2014/223

§ 16

Ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen

KS 2015/344

§ 17

Budgetförslag för IT-nämnden 2016

KS 2015/59

§ 18

Ägarsamråd för samordningsförbunden i Skaraborg utseende av
ägarrepresentant

KS 2015/424

§ 19

Svar på Motion - Vassbekämpning i Otterbäcksviken och
rensning i sundet mellan Storön och Anneholmen

KS 2012/146

§ 20

Svar på motion om motion

KS 2015/273

§ 21

Svar medborgarförslag om utomhusgym

KS 2014/726

§ 22

Svar på Motion - Att inbjuda till en utvecklingsdag

KS 2015/128

§ 23

Svar på motion - Diskussion om ärendehantering

KS 2015/129

§ 24

Svar på motion - Kommunfullmäktiges möten alternerar mellan
orterna

KS 2015/178

§ 25

Svar på motion - Frågestund på kommunfullmäktiges möten

KS 2015/239
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§ 26

Delegationsbeslut

KS 2015/2

§ 27

Delgivningar

KS 2015/1

§ 28

Delgivning-dom från Förvaltningsrätten mål nr 909-15 om att
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

KS 2014/559

§ 29

Delgivning - IVPA-avtal (i väntan på ambulans) i Västra Götaland

KS 2015/191
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KS § 453
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 454

Protokoll
2015-09-09

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KS § 455
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2015-09-09

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Medfinansiering Fiskeområde Vänern

KS 2013/279

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Fiskeområde Vänern och godkänner ett
årsanslag på 21 642 kronor under 6 år med start 2015, totalt för programperioden 129
852 kronor. Kostnaden tas ur anslaget föreningsavgifter.

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

Bakgrund
Fiskeområde Vänerns ansökan har som en av 13 godkänts av Jordbruksverket och
tilldelats en totalbudget om 13 737 633 kr för hela programperioden. Av detta belopp
ska” lokal offentlig medfinansiering” svara för 33 %. För att starta Fiskeområdet
behöver 75 % av den lokala offentlig medfinansiering vara säkerställd. I det
förberedande arbetet utarbetades en modell för fördelning av denna insats mellan
berörda kommuner och regionala parter. De medel som tilldelats Fiskeområdet är
mindre än vi tidigare räknat med, vilket innebär att insatsen från de lokala
intressenterna blir lägre än det maxbelopp som hittills redovisats. Ändrade direktiv
jämfört med vad som gällt under tidigare programperiod bidrar också till behovet att se
över organisationslösningen.

Bisofärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle står som sökande och ansvarig för
att slutföra ansökningsprocessen och förbereda starten av en ny organisation som ska
överta ansvaret när starttillstånd beviljats av Jordbruksverket.

För att möjliggöra fortsatt hantering önskar de därför beslut om medfinansiering enligt
bifogat underlag. Fördelningen mellan respektive parter bygger på en modell grundad
på invånarantal, antal yrkesfiskelicenser och sportfiskeförutsättning som tidigare
redovisats. Årsanslag för Gullspångs kommun är 21 642 kr och totalt för hela
programperioden blir 129 852 kr.
Bilagor
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- Fiskeområde Vänern medfinansiering.pdf
- Följebrev från Biosfär Vänerskärgården Kinnekulle.docx
- Ansökan Fiskeområde Vänern 2014-2020.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Erik Söderström
Bisofärsområde Vänerskärgården med Kínnekulle
Kommunfullmäktige delgivning
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningen Djurskyddet
Skaraborg

KS 2014/746

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Djurskyddet Skaraborgs ansökan om ekonomiskt
bidrag.

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

Bakgrund
Från den ideella föreningen Djurskyddet Skaraborg inkom 2014-12-05 en skrivelse till
kommunen där föreningen söker ekonomiskt bidrag med 50 000: -/år.

Föreningen har under 10 års tid ideellt drivit ett djurhem i Töreboda för katter och
andra smådjur. Föreningen har tre anställda och omhändertog år 2013 292 st. katter
från hela Skaraborgsområdet.
Kommunen är positivt inställd till föreningen och det arbete som denna utför men anser
inte att ekonomisk stöttning till denna typ av verksamhet är ett kommunalt uppdrag.
Bilagor
- Ansökan om ekonomiskt bidrag till Djurskyddet Skaraborg.pdf
- Informationsblad om Djurskyddet Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse, ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningen Djurskyddet
Skaraborg, skriven av Erik Söderström, 2015-06-30.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Djurskyddet Skaraborg
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Kommunstyrelsen

KS § 458

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om medel från kommunens socioekonomiska fond

KS 2015/370

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan från skolan och socialtjänsten om 175
000 kronor för år 2015 och 300 000 kronor för år 2016 från kommunens
socioekonomiska fond.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M) och Per Rang (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Björn Thodenius (M) yrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Rektor Pia Lindholm och folkhälsoplanerare Joakim Wassén informerar om ärendet.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Björn Thodenius (M) tillstyrker förslaget men yrkar att medel inte ska tas ur
socioekonomisk fond utan i ordinarie budget.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Björn Thodenius (M) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Skolan och socialtjänsten har inkommit med en gemensam ansökan om medel från
kommunens socioekonomiska fond för att kunna utöka fritidsgårdsverksamheten i
Gullspångs kommun och skolvärdskapet på Gullstensskolan äldre.

Ansökningen har granskats utifrån kommunens riktlinjer för den socioekonomiska
fonden. En socioekonomisk kalkyl kommer att bifogas till sammanträdet då utskotten
beslutar om ansökningen.
Bilagor
- Ansökan om medel ur kommunens socioekonomiska fond.pdf
- Tjänsteskrivelse BUK socioekonomiska fonden.docx
- VON Tjänsteskrivelse om ansökan om medel från kommunens socioekonomiska
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fond.docx
- Protokollsutdrag.doc
- 2015-06-26 Brev samverkan med kommuner i folkhälsofrågor - Gullspång.pdf
- 2015-06-18 HSNÖ § 47 Samverkan med kommuner i folkhälsofrågor.pdf
- 2015-06-18 HSNÖ Närvaroförteckning.pdf
- B4 - Ansökan från Gullspång.pdf
- Bilaga till ansökning ur den socialekonomiska fonden, socialekonomisk kalkyl för
sociala investeringar - avseende ansökning om skolvärd och fritidsgård.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Anders Bernhall
Vård och omsorgsnämnden
Barn- utbildning och kulturnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Utmanande avstamp 2

KS 2015/168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse folkhälsorådets ordinarie ledamöter – även
politikerna från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden – och adjungerade tjänstemän till
att utgöra politisk styrgrupp för Utmanande avstamp 2.
Styrgruppens sammanträden ska beredas av folkhälsorådets
tjänstemannaberedningsgrupp.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa till
kommunstyrelsemöte lämna en uppdragsbeskrivning och klargöra roller i
ansvarsfrågan gällande budget och anställningsfrågor.

Behandling i kommunstyrelsen
Folkhälsoplanerare Joakim Wassén informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa till
kommunstyrelsemöte lämna en uppdragsbeskrivning och klargöra roller i
ansvarsfrågan gällande budget och anställningsfrågor, med instämmande av Björn
Thodenius (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) m.fl. yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Gullspångs kommun och de lokala vårdcentralerna har erhållit medel från Västra
Götalandsregionen för investeringsarbetet ”Utmanande avstamp 2” för perioden 201509-01 – 2018-09-01.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse om styrgrupp för Utmanande avstamp 2, skriven av Joakim Wassén
och Elisabeth Olsson 150708 -v.2.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Joakim Wassén
Elisabeth Olsson
Kommunstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Röde Orm-tapeten

KS 2015/451

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i dagsläget inte köpa Röde Orm-tapeten förvaltningen
får i uppdrag att fortsätta kontakten med regionen för att undersöka möjligheten till en
lösning.

Behandling i kommunstyrelsen
Kulturutvecklare Jane Rosenlind informerar om Röde Orm utställningen, sammanlagt
har 1 499 besökt utställningen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Sommaren 2015 finns på Ribbingsfors herrgård i Gullspång en unik utställning, Röde
Orm-tapeten. Utställningen har haft många besökare trots liten marknadsföring.
Tapeten ägs av Carl-Axel Valéns stiftelse. Gullspångs kommun har fått ett erbjudande
att köpa tapeten för ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet är oerhört lockande med tanke
på anknytningen till vår kommun men efter den här sommarutställningen inser vi att vi
saknar både åretruntlokaler och kompetens att tillvarata och visa upp tapeten. Samtidigt
är Röde Orm på intet sätt endast en lokal angelägenhet utan tillhör det svenska
kulturarvet och är förmodligen en av våra mest kända litterära figurer bland
allmänheten. Därför har en förfrågan skickats till Kulturnämnden i Västra
Götalandsregionen om det finns intresse att köpa tapeten för regionens räkning.
Fortfarande kvarstår ett ställningstagande för Gullspångs kommun om köp eller inte. Vi
har inga lokaler för en permanent utställning utan i så fall skulle vi behöva finansiera
innehavet med att hyra ut den.
En enkel överslagsberäkning: inköp 1 500 tkr med ränta 3 %. Det blir 45 000 kr/år eller
3750 kr/månad. Om man hyr ut den för 5000 kr/månad under 9 månader så har man
täckt räntekostnaden. För den som hyr tillkommer transporten (2 000 kr/ transport?) .
Hyr man tapeten i en månad med öppet varje dag behöver man bara få in 250 kr/dag för
att det ska gå ihop. Men för Gullspångs kommun tillkommer kostnader för personal för
marknadsföring och logistik 120 tkr/år), försäkring, förvaring, avskrivning, mm. Detta
behöver man förstås räkna mer på och lägga på uthyrningskostnaden som förmodligen
ungefär fördubblas.
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En annan variant om regionen visar intresse är att Gullspång blir värd för tapeten och
då får en särskild överenskommelse göras. Men i båda alternativen skulle en rad
praktiska frågor behöva lösas och frågan är om Gullspångs kommun ska ta på sig
uppgiften.

Bilagor
- Röde Orm-tapeten brev regionen.docx
- Tjänsteskrivelse inköp av Röde Orm-tapeten, skriven av Elisabeth Olsson 2015-0723.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Förstudie - Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan

KS 2015/368

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att upprättat svar skickas till revisionen, enligt
bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Skolchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunens internrevisorer har begärt en granskning av Barn, utbildning och
kulturverksamheten när det gäller betygsnivåer och måluppfyllelsen inom grundskolan.
KPMG har hjälpt till med förstudien. Uppdraget ingår i revisionsplan för 2015.

Senast den 30 september 2015 önskas svar från Kommunstyrelsen angående vilka
åtgärder som redan vidtagits och vilka ytterligare åtgärder som planeras för att komma
tillrätta med de låga resultatnivåer som skolan i Gullspångs kommun uppvisar enligt
revisionsrapporten.

Bilagor
- Förstudie - Betygsnivå och måluppfyllelse inom grundskolan.pdf
- Tjänsteskrivelse svar på frågeställningar VT 2015 från kommunens
internrevisorer.docx
- Tjänsteskrivelse, svar på frågeställningar i förstudie angående betygsnivåer och
måluppfyllelse inom grundskolan i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Revisionen
Delgivning kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 462

Ärende

Ärendenummer

Revidering av leveransåtagande

KS 2014/771

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fatta beslut om en revidering av Leveransåtaganden för
BUK-verksamheten 2015. Revideringen rör elevernas måluppfyllelse. Målet för
måluppfyllelsen ändras till 100 %.

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

Bakgrund
Under fullmäktiges beställning 1.2 finns följande text att läsa:
Kommunstyrelsen leveransåtagande
Resultaten på nationella prov förbättras.
Styrmått: åk 3 bör förbättras till minst 69 % (medelvärde i Sverige)
åk 6 bör förbättras till minst 80 % (medelvärde i Sverige)
åk 9 bör förbättras till minst 80 % (samma som behörighet till Gymnasiet)

Andel elever med behörighet till gymnasieskolan ökar till minst 80 %.

Målsättningen bör ändras till 100 % måluppfyllelse för ovanstående punkter.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse revidering av leveransåtagande för BUK-verksamheten 2015.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Yvonne Kjell
Micha Rickeman
Emma Wiik
Viktor Gustafsson Rydberg
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Ärende

Ärendenummer

Avtal rörande Frans G Bengtsson bibliotek

KS 2015/381

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta avtal rörande förvaring av Frans G Bengtsson
biblioteket.

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

Bakgrund
I Gullspångs kommun finns i en separat del av kommunbiblioteket i Gullspång en
större samling böcker som tillhört Frans G Bengtsson. Frans G Bengtssons son Kim
Bengtsson har upprättat ett gåvobrev och skrivit ett avtal gällande ägarförhållanden och
förvaltande av böcker, möbler och bilder m.m.

Bilagor
- Avtal rörande förvaring av Frans G Bengtssonbilioteket.docx
- Tjänsteskrivelse Avtal rörande förvaring av Frans G Bengtssonbiblioteket.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

19/48
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Protokoll
2015-09-09

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av delegationsordning för barn- utbildning och
kulturnämnden

KS 2015/93

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att redovisa delegationsordningen till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att övergå från utskott till nämndsorganisation. För att
den nya nämnden vård- och omsorgsnämnden ska kunna fatta beslut har en ny
delegationsordning arbetats fram. I det nya förslaget har delegationsordningen delats
upp utifrån vård- och omsorgsnämnden, barn-, kultur- och utbildningsnämnden samt
delegationsordning för kommunstyrelse.

Bilagor
- Delegationsordning Barn-, utbildning och kulturnämnden.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsrapport - Handläggning och dokumentation av insatser
för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen

KS 2015/366

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetens förslag på åtgärderna utifrån de
frågor som lyfts i rapporten enligt yttrande, bilaga.

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

Bakgrund
KPMG har av Gullspångs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska handläggning
och dokumentation av insatser för barn och ungdomar inom individ- och
familjeomsorgen (IFO). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om handläggningen och
dokumentationen avseende insatser till barn och unga sker enligt socialtjänstlagens
krav och beslutande interna riktlinjer samt om handläggningen och beslut i sådana
ärenden sker inom den tidsram som föreskrivits i lagstiftning.

Sammanfattningsvis föreslår KPMG att kommunstyrelsen bör prioritera arbetet med att
iordningställa ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, rutiner
för arbetet med barn och unga behöver utarbetas för att säkerställa kvalitet i
utredningsarbetet.

När det gäller dokumentationen i utredningarna finns det vissa förbättringsmöjligheter
även om uppfattning råder om att den generella slutsatsen är att dokumentationen
uppfyller de krav som ställs i externa och interna regelverk.

Bilagor
- Revisionsrapport - Handläggning och dokumentation av insatser för barn och
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ungdomar inom individ- och familjeomsorgen.pdf
- Svar på revisionsrapport, granskning av handläggning och dokumentation av insatser
för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen, skriven av Karin Ahrle
2015-07-30, reviderad efter beslult ksau 2015-08-26.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Revisionen
Delgivning kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Information om flyktingmottagning ekonomi och verksamhet

KS 2015/202

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att finna
en modell för redovisning av flyktingmottagning både för ekonomi och verksamhet.
Modellen ska redovisas i vård- och omsorgsnämnden och återrapporteras till
kommunstyrelsen.

Behandling i kommunstyrelsen
T.f. socialchef Karin Ahrle informerar om ärendet.
Ett flertal frågor diskuteras under mötet som hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-03 § 372 att ge förvaltningen i uppdrag att lämna
en övergripande redovisning av flyktingmottagningen både ekonomi och verksamhet.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Checklista för.docx Barn.docx
- Checklista för.docx vuxna.docx

Kopia till
Karin Arhle
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Ärende

Ärendenummer

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall

KS 2014/223

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får tecknas av följande
personer, två i förening: Anders Bernhall, Charlotte Eriksson, Gunnel Gottfridsson,
Monica Hällsås och Sophie Rylander.
Kommunens fortlöpande postärenden får tecknas av följande personer, två i förening:
Britt-Marie Nilsson och Anne-Marie Bystedt.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens
firma för mervärdesskatt, deklarationer och övriga deklarationer inklusive
donationsstiftelser: Monica Hällsås, Anders Bernhall och Sophie Rylander.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Annika Tauberman med Marie Jansson som ersättare
att ensam och med för Gullspångs kommuns bindande verkan underteckna
redovisningar avseende preliminär skatt samt arbetsgivaravgifter.
4. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens
firma i ärende angående betalningsföreläggande och utmätning: Monica Hällsås,
Anders Bernhall och Sophie Rylander.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2015-02-04, § 56 beslutat om vilka som har rätt att teckna
kommunens firma i vissa fall. Ärendet har återigen väckts med anledning av
personalförändringar.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse rätt att teckna kommunens firma i vissa fall, skriven 2015-08-26 av
Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Berörda
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Ärende

Ärendenummer

Ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen

KS 2015/344

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att göra eventuella redaktionella
ändringar i delegationsordningen och göra en jämförelse med andra kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar att göra följande ändringar i delegationsordningen:
Avsnitt E. Personalärenden
Punkt 9 Lönesättning av kommunchef
Delegat: personalutskott

Avsnitt H. Talan i domstol mm.
Punkt 1 Överklagan av dom i mål beträffande beslut av nämnd/utskott, enskild
förtroendevald eller tjänsteman, i de fall ärendet inte hinner föreläggas berörd
styrelse/nämnd
Delegat: kommunchef, verksamhetschef inom sina respektive verksamhetsområden

Punkt 2 Yttrande i mål beträffande beslut i nämnd/utskott enskild förtroendevald eller
tjänsteman, i de fall ärendet inte hinner föreläggas berörd styrelse/nämnd
Delegat: kommunchef, verksamhetschef inom sina respektive verksamhetsområden

Punkt 3 Tas bort då den lagts in under punkt 2

Punkt 4 Fullmakt åt ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter
Delegat: kommunchef, verksamhetschef inom sina respektive verksamhetsområden

Punkt 5 Övriga beslut angående kommunens talan inför domstol, i de fall ärendet inte
hinner föreläggas berörd styrelse/nämnd
Delegat: kommunchef, verksamhetschef inom sina respektive verksamhetsområden
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Bakgrund
Efter antagandet av den nya delegationsordningen för kommunstyrelsen 2015-06-03 §
371, har det upptäckts ett par punkter som bör korrigeras:
Avsnitt E. Personalärenden, punkt 9, lönesättning av kommunchef, Allmänna utskottet
står som delegat. Detta bör i enlighet med den nya organisationen ändras till
personalutskott.

Avsnitt H. Talan i domstol mm. Rent praktiskt ligger delegationen på en alltför hög
nivå på samtliga punkter. Det handlar ofta om en begränsad tid för överklagande,
yttrande mm till domstol och dessa handlingar har ofta en strikt formell karaktär.
Förslaget är att lägga delegationen på kommunchef respektive verksamhetschef i frågor
beträffande nämnd, i de fall ärendet inte hinner föreläggas berörd styrelse/nämnd.
Ersättare blir automatiskt den tjänsteman som ställföreträder vid ordinarie tjänstemans
frånvaro.

Ärendena ska delges vid nästkommande sammanträde.
Bilagor
- Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015 förslag korrigering juli 2015.docx
- Tjänsteskrivelse korrrigering av kommunstyrelsens delegationsordning, skriven av
Elisabeth Olsson 2015-07-21.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Budgetförslag för IT-nämnden 2016

KS 2015/59

Beslut
Kommunstyrelsen informeras om IT-nämndens budgetförslag för 2016 i enlighet med
lagd och beslutad budget av kommunfullmäktige.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om IT-nämndens budgetförslag för 2016.
Budgeten för IT-nämnden är lagd efter beslut i kommunfullmäktige, då budgeten för
2016 behandlades.

Bakgrund
IT-nämnden har 2015-05-19 § 23 beslutat att rekommendera MTG-kommunerna att
besluta godkänna budgetförslaget för 2016 för IT-nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige har 2015-06-22, KF § 122 beslutat om kommunens driftbudget
för år 2016.

Bilagor
- IT-nämnden § 23 budgetförslag 2016.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
IT-nämnden
Mariestads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Ägarsamråd för samordningsförbunden i Skaraborg utseende av
ägarrepresentant

KS 2015/424

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del förorda att Johan Abrahamsson kan vara
ägarrepresentant i Samordningsförbunden i Skaraborg även för Gullspångs kommun.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) informerar om ärendet. Kommunerna kan välja att ha en
representant per kommun eller en gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommun. Mariestads kommun har utsett Johan Abrahamsson som ägarrepresentant.

Bakgrund
Enligt de förbundsordningar som varje förbund fattat beslut om ska förbunden årligen
genomföra ett samråd med förbundsmedlemmarna om budgeten. I Skaraborg har detta
ägarsamråd genomförts sporadiskt, men från och med detta verksamhetsår vill
förbunden genomföra ett gemensamt ägarsamråd för hela Skaraborg. Ett ägarsamråd
där ägarna är representerade och inte de styrlers om ansvarar för verksamheten i övrigt.
Försäkringskassan har utsett sina ledamöter, Arbetsförmedlingen likaså och från Västra
Götalandsregionen är det utsedda ledamöter i ägarutskottet som ansvarar för
ägarsamråden.
Den 17 november 2015 i samordningsförbundets lokaler i Skövde möts
ägarföreträdarena tillsammans med förbundens tjänstemän. Då kommer en beskrivning
av de aktiviteter och verksamheter som pågår i varje förbund att redovisas.
Kommunstyrelsen har nu att utse sin ägarrepresentant till detta tillfälle. Det skall vara
en representant som inte sitter med i styrelsen utan rollen denna dag är att representera
kommunen som ägare till förbundet. Representanten kan därefter med fördel fortsätta
med sitt uppdrag under hela mandatperioden eftersom det från och med i år årligen
kommer att fortsätta med dessa dialoger.
Svar önskas senast den 30 september 2015 till respektive Samordningsförbund.

Bilagor
- Samordningsförbundets ägarsamråd november 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Mariestads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Svar på Motion - Vassbekämpning i Otterbäcksviken och
rensning i sundet mellan Storön och Anneholmen

KS 2012/146

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till motionen och överlämnar
ärendet till tekniska nämnden, att i samråd med Länsstyrelsen, inom ramen inrymma
100 tkr/år för vassröjning.
Reservation
Bo Hagström (C) och Eric Mellberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägget
att i beslutet lägga till ”i samråd med Länsstyrelsen” med instämmande av Jan Hassel
(S) och Björn Thodenius (M).
Bo Hagström (C) yrkar avslag på förslaget om vassröjning med instämmande av Eric
Mellberg (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget
m.fl. tilläggsyrkande.

Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV) har lämnat en motion gällande
vassbekämpning i Otterbäcken. Motionen har behandlats i kommunstyrelsen och blev
återremitterad till tekniska nämnden för ytterligare utredning.

Tekniska nämnden har gjort en översikt av vassen i Otterbäcken. En bedömning är att
röjning av vassen både skulle öka tillgängligheten till strandområdet samt försköna
strandlinjen.

För att få en bestående effekt bör vassen röjas återkommande under flera år. Det finns
en firma som gjort vassröjning i Mariestad. De arbetar med fyra enheter som
samarbetar. En ”slåttermaskin”, två ”uppsamlare” samt en lastbil med gripskopa för
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borttransport.
Tekniska förvaltningen uppskattar att området från Småbåtshamnen till Barfoten kan
röjas i fyra omgångar under lika många år med början vid hamnen, (enligt karta).
Utifrån att varje etapp medför tre dagars arbete bedöms kostnaden per år till ca 100 tkr.
Tidsåtgången är dock svårbedömd och år ett får bli ett prövoår för att se om nivån är
rimlig.

Det bör även läggas in i bilden att detta inte är det enda område där vassen behöver
röjas. Andra områden är i t.ex. sundet vid Storön och Skagersvik.

Ett förslag är att man börjar med vassröjningen i Otterbäcken och för ändamålet
avsätter 100 tkr per år. Ett uppdrag lämnas till tekniska förvaltningen att genomföra
vassröjning för denna summa varje år, successivt utvärdera och rapportera resultatet.

Bilagor
- DOC120327.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden 2014-06-03 § 142 - Svar på remiss gällande
vassbekämpning.pdf
- Tjänsteskrivelse om motion för vassbekämpning, 2014-08-06, skriven av Elisabeth
Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Svar på Motion - Vassbekämpning i Otterbäcksviken och rensning i sundet mellan
Storön och Anneholmen, skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-14 (3).docx
- Kartbilaga.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige
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Svar på motion om motion

KS 2015/273

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att i dagsläget inte anlägga ett utomhusgym och att
motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar att Folkhälsorådet får i uppdrag att arbeta vidare med
motionen i ett bredare perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att Folkhälsorådet får i uppdrag att arbeta vidare med
motionen i ett bredare perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv med instämmande av
Björn Thodenius (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) tilläggsyrkande för beslut finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) föreslår i en motion att ett utegym placeras på elljusspåren i Hova
och Gullspång. Det har samtidigt kommit in ett medborgarförslag KS 2014/726
angående anläggning av utomhusgym. Lars Johansson har utrett frågan. Kostnaden för
ett mindre utomhusgym med tre stationer är ca 120 tkr inkl montering. Ett utomhusgym
liknande det i Mariestad kostar ca 300 tkr. Till detta kommer en årlig
underhållskostnad. Utredare föreslog att förslaget avslås i dagsläget av ekonomiska
skäl. Allmänna utskottet återremitterade frågan om ett utomhusgym skulle kunna
placeras på Göta Holme vilket bekräftades av Lars Johansson som en möjlig placering.
En placering på Göta Holme skulle kunna vara ett alternativ som passar en del. Andra
skulle föredra den utökade träningsmöjligheten i anslutning till elljusspåren.

I fortsatta samtal har vi konstaterat att träningsformen är positiv och stimulerande för
folkhälsan men om kommunen ska inrätta ett utomhusgym så måste dels
investeringsmedel avsättas samt resurser att tillse säkerheten och sköta anläggningen.
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Ett alternativ är att en eller flera föreningar driver frågan. De har kunskapen om var den
bästa placeringen är så att så många som möjligt använder redskapen, de vet vilka
redskap som passar bäst och de kan ha en kontinuerlig tillsyn. En möjlighet vore att en
eller flera föreningar tillsammans söker ett anläggningsbidrag och sedan själva
anlägger och sköter utomhusgymmet.

Ett alternativ till redskap är information om styrketräning med den egna kroppen som
belastning och exempel på uppvärmning och stretchande rörelser. Denna information
skulle kunna placeras vid samtliga elljusspår och Göta Holme. Informationen skulle
kunna utformas i samråd med sjukgymnaster i kommun och region. Åtgärden skulle
sammanfalla med Folkhälsorådets mål att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen.
Förslagsvis lämnas förslaget vidare till Folkhälsorådet.
Bilagor
- Motion om ”motion”.pdf
- Svar på motion KS 2015/273 och medborgarförslag KS 2014/726, skriven av
Elisabeth Olsson 2015-07-014.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Svar medborgarförslag om utomhusgym

KS 2014/726

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att i dagsläget inte anlägga ett utomhusgym och att
motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar att Folkhälsorådet får i uppdrag att arbeta vidare med
motionen i ett bredare perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att Folkhälsorådet får i uppdrag att arbeta vidare med
motionen i ett bredare perspektiv och ur ett folkhälsoperspektiv med instämmande av
Björn Thodenius (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) föreslår i en motion att ett utegym placeras på elljusspåren i Hova
och Gullspång. Det har samtidigt kommit in ett medborgarförslag KS 2014/726
angående anläggning av utomhusgym. Lars Johansson har utrett frågan. Kostnaden för
ett mindre utomhusgym med tre stationer är ca 120 tkr inkl montering. Ett utomhusgym
liknande det i Mariestad kostar ca 300 tkr. Till detta kommer en årlig
underhållskostnad. Utredare föreslog att förslaget avslås i dagsläget av ekonomiska
skäl. Allmänna utskottet återremitterade frågan om ett utomhusgym skulle kunna
placeras på Göta Holme vilket bekräftades av Lars Johansson som en möjlig placering.
En placering på Göta Holme skulle kunna vara ett alternativ som passar en del. Andra
skulle föredra den utökade träningsmöjligheten i anslutning till elljusspåren.

I fortsatta samtal har vi konstaterat att träningsformen är positiv och stimulerande för
folkhälsan men om kommunen ska inrätta ett utomhusgym så måste dels
investeringsmedel avsättas samt resurser att tillse säkerheten och sköta anläggningen.

Ett alternativ är att en eller flera föreningar driver frågan. De har kunskapen om var den
bästa placeringen är så att så många som möjligt använder redskapen, de vet vilka
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redskap som passar bäst och de kan ha en kontinuerlig tillsyn. En möjlighet vore att en
eller flera föreningar tillsammans söker ett anläggningsbidrag och sedan själva
anlägger och sköter utomhusgymmet.

Ett alternativ till redskap är information om styrketräning med den egna kroppen som
belastning och exempel på uppvärmning och stretchande rörelser. Denna information
skulle kunna placeras vid samtliga elljusspår och Göta Holme. Informationen skulle
kunna utformas i samråd med sjukgymnaster i kommun och region. Åtgärden skulle
sammanfalla med Folkhälsorådets mål att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen.
Förslagsvis lämnas förslaget vidare till Folkhälsorådet.

Bilagor
- Medborgarförslag med motivering och bilder om utomhusgym.doc
- clip_image002.jpg
- clip_image004.jpg
- clip_image006.jpg
- gym01.jpg
- gym02.jpg
- gym03.jpg
- gym04.jpg
- gym05.jpg
- gym06.jpg
- gym07.jpg
- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag om utomhusgym skriven av Lars Johansson
2014-12-17.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse utomhusgym, skriven av Lars Johansson 2015-03-12.docx
- Svar på motion KS 2015/273 och medborgarförslag KS 2014/726, skriven av
Elisabeth Olsson 2015-07-014.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Svar på Motion - Att inbjuda till en utvecklingsdag

KS 2015/128

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att härmed anse motionen 2015/128 med nedanstående
svar besvarad.
Det pågår ett kontinuerligt arbete med att förändra kommunfullmäktiges mötesformer i
enlighet med motionens intention. Bland annat med ökad tillgänglighet genom digitala
handlingar, webbradio och planer på att införa webb-TV samt med årshjulet för
kommunfullmäktige då verksamheterna under ca 30 minuter informerar
kommunfullmäktige om respektive verksamhet. Det planeras även för
utbildningsinsatser för politiker i regi med Sveriges Kommuner och Landsting.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att följande läggs till i svaret till motionen: Det pågår ett
kontinuerligt arbete med att förändra kommunfullmäktiges mötesformer i enlighet med
motionens intention. Bland annat med ökad tillgänglighet genom digitala handlingar,
webbradio och planer på att införa webb-TV samt med årshjulet för
kommunfullmäktige då verksamheterna under ca 30 minuter informerar
kommunfullmäktige om respektive verksamhet. Det planeras även för
utbildningsinsatser för politiker i regi med Sveriges Kommuner och Landsting.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och PerArne Brandbergs (S) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
En motion har inkommit från Erik Mellberg (M) där han föreslår en
utvecklingsdag/framtidsverkstad för politiker, tjänstemän och ideella krafter.

Erik Mellberg och kommunchefen har diskuterat formen för utbyte mellan politik,
verksamhet och medborgare. Det finns en problematik med den föreslagna formen av
möte. Hur hanterar man de idéer som kommer upp, vems ansvar är det att utreda
förslagen eller driva dem politiskt, vem har gett uppdraget, vilka förväntningar skapas
på agerande både från politik och verksamhet, kör vi över nämnderna? Det riskerar att
bli en otydlighet i systemet.
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Utifrån detta kom vi överens om att de förslag som lagts på förändring av fullmäktiges
arbetsformer bättre motsvarar behovet av information från verksamheten och att förslag
från politiken till verksamheten kan komma genom motioner eller via nämnderna som
uppdrag.
Bilagor
- Motion - Att inbjuda till en utvecklingsdag.pdf
- Tjänsteskrivelse, svar på motion - att inbjuda till en utvecklingsdag, skriven av
Elisabeth Olsson 2015-07-02.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

38/48
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 475

Protokoll
2015-09-09

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Diskussion om ärendehantering

KS 2015/129

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att härmed anse motion KS 2015/129 besvarad.

Behandling i kommunstyrelsen
Eric Mellberg (M) redogör för hur han uppfattat att ärendehanteringen av Göta Holme
har skötts över tid. Därefter redogör Carina Gullberg (S) för sin uppfattning av
ärendehanteringen av Göta Holme.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har lämnat en motion till fullmäktige om att en diskussion om hur
ärendehanteringen kan förbättras med utgångspunkt i Göta Holme.
I samtal med Eric har vi kommit fram till att en annan väg är att först samla de personer
som var involverade i utvecklingsarbetet av Göta Holme samt nu aktuella tjänstemän
och sedan utifrån historiken gemensamt fundera över den fortsatta utvecklingen och
hur man ska föra frågan vidare.

Vi är överens om att detta arbetssätt är att föredra framför att starta med diskussion i
kommunstyrelsen utan underlag.

Bilagor
- Motion - Diskussion om ärendehantering.pdf
- Tjänsteskrivelse, svar på motion diskussion om ärendehantering, skriven av Elisabeth
Olsson 2015-07-02.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Kommunfullmäktiges möten alternerar mellan
orterna

KS 2015/178

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att eftersom möjligheten till att kommunfullmäktige
alternerar mellan orterna finns inskriven i § 8 i kommunfullmäktiges arbetsordning,
anse motionen därmed besvarad.

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

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) föreslår att fullmäktiges möten alternerar mellan Otterbäcken,
Gullspång, Hova och Södra Råda.

Syftet skulle vara att fler kommuninvånare ska kunna ta del av kommunfullmäktiges
sammanträden för att öka demokratin.

Den tekniska utvecklingen har avsevärt underlättat för medborgarna att kunna följa
politiken i kommunen. Dels genom att handlingarna finns lättillgängliga via hemsidan
och fullmäktiges möten sänds på webradio vilket gör att man kan lyssna direkt till
debatten. För att ytterligare förstärka möjligheten att ta del så ska fullmäktiges möten
även sändas med bild via web-tv under hösten.
Tekniken gör att det blir enklare för personer med funktionsnedsättning att lyssna och
se. Det är också relativt sett enklare för personer med rörelsehinder att delta på plats i
Sessionssalen i Hova än på en del andra platser.

Samtidigt som tekniken underlättar på många sätt så är den också ett hinder när den
inte fungerar fullt ut. Detta trasslar till det för sekreterare och ledamöter när systemet
brister med risk för missar i protokollen, tillgång till utskrifter vid omedelbar justering.
Den bästa tekniska säkerheten finns på kommunhuset i Hova vilket ger en större
säkerhet i den administrativa processen kring ett sammanträde.
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En sammantagen bedömning är att det finns fler fördelar än nackdelar med att
fullmäktiges sammanträden genomförs på en och samma plats. Undantagsvis kan man
givetvis flytta till annan lokal om frågorna särskilt berör närområdet. Att förlägga
mötena lokalt var tidigare ett sätt att möjliggöra delaktighet, idag riskerar det istället att
minska tillgängligheten. På sikt kanske

Bilagor
- Motion - Om att kommunfullmäktiges möten alternerar mellan orterna.pdf
- Tjänsteskrivelse, svar på motion - kommunfullmäktiges möten alternerar mellan
orterna, skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-02.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Frågestund på kommunfullmäktiges möten

KS 2015/239

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiga beslutar att motionen härmed är besvarad.

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

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) har inkommit med en motion där han framför önskemål att ge
en möjlighet att ställa frågor vid fullmäktiges möten.

För att utveckla kommunfullmäktiges möten har några förändringar skett eller kommer
att genomföras under 2015: ordet är fritt, allmänhetens frågestund, återkommande
information från verksamheterna och sändning via webb-TV.

Ordet är fritt gäller fullmäktiges ledamöter och infördes under våren 2015.

Allmänhetens frågestund är öppen för alla och kommer att genomföras fyra gånger per
år.

Att vara politiker i en kommun innebär ett ansvar att hålla sig informerad om
verksamheterna, följa upp och styra och fördela resurserna så att de kommer till bäst
nytta för medborgarna. För att underlätta detta arbete kommer verksamheterna
fortlöpande kommer till fullmäktige och berättar om verksamheten och vilka resultat
man uppnått.
Kommunikation med medborgarna är en annan viktig del av fullmäktiges arbete. Under
2014 infördes webbsändning från fullmäktiges sammanträden. Det finns nu möjlighet
att även sända sammanträdena som webb-TV. Under hösten provar man på detta
alternativ.

Dessa förändringar bidrar till att tillgodose Sten-Olof Höijers önskemål att kunna ställa
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frågor.
Bilagor
- Motion-Frågestund på kommunfullmäktiges möten.pdf
- Tjänsteskrivelse svar på motion angående frågestund på kommunfullmäktiges möten,
skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-14.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2015/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Anmälningsärenden till mbn 2015-09-01.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti månad 2015..doc
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen september månad 2015..doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2015/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från IT-nämnden 2015-05-19
b) Cirkulär 15:22 från Sveriges Kommuner och Landsting överenskommelse om lön
och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med
Brandmännens Riksförbund
c) Rovdjursnytt nr 3/2015
d) Högsta domstolen ökad användning av e-post vid Högsta domstolen, dnr 578-15
e) Länsstyrelsen Västra Götalands län Bostadsmarknadsanalys Västra Götlands län
2015
f) Vänersborgs Tingsrätt dom mål nr M 2329-15, strandskyddsdispens för jaktstuga på
fastigheten Vattenberg 1:21 i Gullspångs kommun

Bilagor
- IT-nämndens protokoll 2015-05-19 Fullständig version.pdf
- Överenskommelse om anställningsvillkor och lön för räddningstjänstpersonal i
beredskap (Rib 15).pdf
- Rovdjursnytt nr 3/2015 från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.pdf
- Informationsbrev Slutl BMA 2015 Kommuner, Kommunalförbund.pdf
- Ökad användning av e-post vid Högsta domstolen.pdf
- Vänersborgs Tingsrätt - Dom Mål nr M 2329-15 till Miljö- och byggnadsnämnden
angående strandskyddsdispens för jaktstuga på fastigheten Vattenberg 1 21 i
Gullspångs kommun .pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning-dom från Förvaltningsrätten mål nr 909-15 om att
Förvaltningsrätten avslår överklagandet

KS 2014/559

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Förvaltningsrätten dom mål nr 909-15 angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL, överklagat beslut 2015-01-26, KF § 10
Bilagor
- Dom från Förvaltningsrätten mål nr 909-15 om att förvaltningsrätten avslår
överklagandet.pdf

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 481

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - IVPA-avtal (i väntan på ambulans) i Västra
Götaland

KS 2015/191

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) a) Information från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om IVPA-avtal( i väntan på
ambulans) i Västra Götaland.
Bilagor
- IVPA-avtal i Västra Götaland inkl. rapport och ersättningsmodell.pdf
- Missiv till VGK 150309.pdf
- § 06 Avtalsmall IVPA 150303[1].pdf
- Följebrev gällande IVPA-avtal.docx
- Svar från RÖS ang IVPA-avtal.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen
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