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§4

Reviderad vindbruksplan för Gullspångs kommun

Kallelse
2015-02-04

KS 2007/87

Föredragande: Anna Bjerndell, Anders Hulthén Olofsson
Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningshandling för reviderad vindbruksplan med
ändringen att område 3 tas bort.
Kommunstyrelen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bakgrund
2014-02-19 beslutade Allmänna utskottet att genomföra samråd och därvid tillämpa ett s.k.
skyddsavstånd på 900 meter mellan vindkraftverk och permanent bostäder eller fritidshus.
Samrådets handlingar skickades ut i slutet av mars. Det sista yttrandet som inkluderats i
samrådsredogörelsen inkom 2014-08-07 till utvecklingsenheten.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse reviderad vindbruksplan för Gullspångs kommun, skriven av Anna Bjerndell 201409-15.docx
- Vindbruk tematiskt tillägg till Gullspångs översiktsplan reviderad 2014, utställningshandling,
reviderad efter allmänna utskottet 2015-01-21.pdf
- Reviderad miljökonsekvensbeskrivning reviderad vindbruksplan 2014.pdf
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Vindkraftspark Oxhagen JBA Vind

Kallelse
2015-02-04

KS 2013/397

Föredragande: Anna Bjerndell, Anders Hulthén Olofsson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avstyrka ansökan om två vindkraftverk på
fastigheten Kroppfjäll 3:11. Kommunen hänvisar till de områden som har utpekats som lämpliga för
vindbruk enligt vindbruksplanen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om två vindkraftverk på
fastigheten Kroppfjäll 3:11.

Bakgrund
Länsstyrelsen västra Götalands län uppmanade kommunen 2014-05-09 att ange om den tillstyrkte
eller avstyrker Oxhagen JBA Vind:s ansökan om två vindkraftverk på fastigheten Kroppfjäll 3:11,
Gullspångs kommun enligt 16 kap 4 § Miljöbalken. Ärendet kommer inte komma tillbaka till
kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 KS § 224 att vidhålla tidigare beslut i kommunfullmäktige
2013-02-25 § 38 då kommunfullmäktige ansåg att ansökan skulle behandlas som en helhet
tillsammans med de två verk som sökts tillstånd för norr om de aktuella verken, tillsammans med de
tre verken söder om de aktuella verken, som tidigare beviljats kommunalt bygglov. Kommunstyrelsen
hänvisade till Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen dom 2014-02-03 mål nr M 2571-13
där domstolen med bifall till överklagandena upphävde länsstyrelsens beslut och avslog ansökan.
Kommunstyrelsens beslut innebar att Gullspångs kommun inte lämnade något ställningstagande om
tillstyrkan eller avstyrkan av ansökningen.
Länsstyrelsen västra Götalands län uppmanade kommunen 2014-09-18 att ge ett skriftligt beslut på
om Gullspångs kommun tillstyrker eller avstyrker ansökan om två vindkraftverk på fastigheten
Kroppfjäll 3:11. Om kommunen beslutar att avstyrka ansökan kommer ärendet att avsluta. Vid en
tillstyrkan av ansökan kommer Länsstyrelsen begära kompletteringar av Oxhagen JBA Vind:s underlag
för ansökan.
I och med att Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut om
CRC Vindkraft AB:s ansökan om sju vindkraftsverk bedömer kommunstyrelseförvaltningen att
vindbruksparken i Bråta inte längre är aktuellt. Om vindbruksparken ska bli aktuell måste en ny
ansökan lämnas in och CRC Vindkraft AB har meddelat kommunen att företaget inte kommer att
göra det.
De aktuella två vindkraftverken på fastigheten Kroppfjäll 3:11 ligger inte inom ett utpekat område
som bedöms lämpligt för vindbruk enligt gällande tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Den
aktuella platsen ligger närmare än 500 m till befintliga bostäder. Under avsnittet vindkraftverk
utanför utpekade områden står att följande text:
För att begränsa störningarna för närboende anser kommunerna att inga vindkraftverk bör
lokaliseras närmare angränsande tomter med störningskänslig bebyggelse än 500 m (för att
minimera de störningar som ett vindkraftverk kan ge upphov till i form av buller och skuggor). I vissa
fall är det möjligt att innehålla gällande riktvärden även vid kortare avstånd, men kommunerna anser
att det är angeläget att utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn till motstående intressen och att
detta avstånd därför inte bör underskridas.
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Bilagor
- Tillståndsansökan.pdf
- Bilaga 1 _Översiktskarta.pdf
- Bilaga 2_LJUD.pdf
- Bilaga 3_Skuggor.pdf
- Bilaga 4_Fotomontage_A2.pdf
- Bilaga 5_Rapport Oxhagen naturvärdesinv.pdf
- Bilaga 6_Rapport Oxhagen_FÅGEL.pdf
- Bilaga 7_Tjäderinventering-Oxhagen.pdf
- Bilaga 8_Oxhagen Fladdermöss.pdf
- Bilaga 9_Oxhagen_KULTURMILJÖ.pdf
- Bilaga 10 Samrådsredogörelse.pdf
- Bilaga 11 Flyghinderanalys LFV.pdf
- Bilaga 12_ Remiss Telenor.pdf
- Regbevis Oxhagen.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse ansökan om vindkraftspark Oxhagen JBA Vind Kroppefjäll 3.11.docx
- Kroppfjäll 3:11 avstånd till bebyggelse.pdf
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§6

Ansökan om planändring för del av fastigheten Hulan 3:5
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2015-02-04

KS 2013/435

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå planansökan på grund av att det aktuella området omfattas av
en detaljplan vars genomförandetid inte har löpt ut.

Bakgrund
Hans-Göran Lidman, Birgitta Lidman och Kristina Bäckrud ansökte 2013-07-13 om en planändring för
del av fastigheten Hulan 3:5. Syftet med planändringen är att fastighetens markanvändning ska
ändras från naturmark till tomtmark för bebyggelse.
Det aktuella området omfattas av detaljplanen för Hulan 3:5 som antogs av Kommunfullmäktige
2011 med en genomförandetid på 10 år. Under en detaljplans genomförandetid får den inte ändras,
ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja (Plan- och bygglag 14 kap 9 §). Om en plan
ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har berörda fastighetsägare rätt
till ersättning av kommunen för den skada de lider.
Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag av Allmänna utskottet 2013-10-16 att utreda ärendet
gällande ansökan om planändring för del av fastigheten Hulan 3:5. Förvaltningen tog fram bakgrunds
material i ärendet. I samrådredogörelsen från 2010-10-06 framgick att kommunen ”tog bort” tomter
från fastigheten Hulan 3:5, det vill säga ändrade markanvändningen från bostadsändamål till
naturmark. Revideringen skedde till följd av förändrade strandskyddsbestämmelser under ärendets
gång. Lidmans och Bäckrud anser att de blev lovande av representanter från kommunen, under
detaljplaneprocessen för Hulan 3:5, att de aktuella tomterna skulle kunna bebyggas i samband med
LIS-planens antagande. Som kompensation för revideringen av detaljplanen för Hulan 3:5 erbjöds
Lidmans och Bäckrud tio tomter i en annan del av planområdet. Lidmans och Bäckrud var inte
intresserade på grund av att det skulle medföra stora kostnader för vatten och avlopp. De tio
tomterna togs därför bort och ingick inte i antagande handlingen.
Baserat på utredningen beslutade kommunstyrelsen den 6 februari 2014 att följa allmänna
utskottets förslag att avslå begäran om ansökan om planändring för del av fastigheten Hulan 3:5.
Lidmans och Bäckrud lämna in en ny planansökan, den 3 juli 2014, där de åter önskade att det
aktuella områdets markanvändning skulle ändras från naturmark till tomtmark för bebyggelse.
Anledningen till ansökan var att ny information hade kommit fram angående skyldigheter, rättigheter
och övriga fastighetsägares åsikt i ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att den nya informationen
angående Lidmans och Bäckrud skyldigheter, rättigheter övriga fastighetsägares åsikt inte kan ligga
till grund till att kommunens ska godkänna planansökan. Informationen om skyldigheter och
rättigheter har uppkommit under ett lantmäteriäreden och är inte skäl till att ändra detaljplanen.
Fastighetsägarena i Hulan fick möjlighet vid flera tillfällen under framtagandet av detaljplanen för
Hulan 3:5 att yttra sig om planförslaget.
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I ett aktuellt ärende gällande detaljplan för del av Otterbäcken 10:20 m.fl. som omfattar ett mindre
område för en till två byggnader, framförde Länsstyrelsen under samrådet att de gör bedömningen
syftet med LIS-planen är att möjliggöra sammanhängande bebyggelse och inte enstaka hus. Det
skulle innebära att hela detaljplanen för Hulan 3:5 skulle behövas ersätta och inte enbart de två
aktuella tomterna om Länsstyrelsen skulle godkänna planen.

Bilagor
- PBL.docx
- Bilaga till tjänsteutlåtande 2013-12-19, Karta 10 tomter.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Önskemål om ändring av detaljplan för Hulan 3:5 vid sjön Skagern, från Hans-Göran och Birgitta
Lidman, Kristina Bäckrud.pdf
- Hulan 3:5 m.fl planbeskrivning antagandehandling.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteutlåtande kompletterad efter beslut i au § 227/14 planändring för del av fastigheten Hulan
3:5, skriven av Anna Bjerndell 2014-12-12.docx
- Utställningsutlåtande detaljplan Hulan 3:5 m.fl. överförd från dnr KS 2008/60.pdf
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KS 2013/168

Föredragande: Elin Asp kl 13.50
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet surfplattor så att följande utrustas med surfplattor
• Samtliga ledamöter och ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
• Samtliga ledamöter och ersättare i Barn-, kultur – och utbildningsnämnden
• Revisorerna
Kostnaden beräknas till en engångsavgift på ca 149 175 kr och föreslås belasta kontot
Utvecklingsmedel. Driftskostnad tillkommer med 41748 kr per år och föreslås belasta kontot
utvecklingsmedel under 2015 och inför 2016 föreslås det arbetas in i Kommunstyrelsens budget.

Bakgrund
2013-09-05 beslutade Kommunstyrelsen att köpa in surfplattor och införa digitala
sammanträdeshandlingar för ordinarie ledamöter samt ersättare i Kommunstyrelsen. Detta
genomfördes i början av 2014. Eftersom ledamöterna i Kommunstyrelsen var de samma som
ledamöterna i de fyra utskotten så innebar detta att man heller inte behövde skicka
pappershandlingar inför sammanträdena med utskotten.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-27 att de fyra utskotten ska övergå till två nämnder där det
även ingår ledamöter som inte är med i Kommunstyrelsen. För att inte behöva skicka
pappershandlingar till de ledamöter i nämnderna som inte sitter med i Kommunstyrelsen samt till
revisorerna så behöver antalet surfplattor utökas.
Förslaget är att Kommunstyrelsen, de två nya nämnderna, ordföranden i Tekniska nämnden samt
Miljö- och byggnadsnämnden samt revisorerna utrustas med surfplattor. Detta för att dessa ska få
handlingarna samtidigt och på samma sätt. Arbetet för sekreterarna underlättas markant då de
slipper att kopiera upp pappershandlingar och skicka per post.
Under andra delen av 2015 kommer även sekretesshandlingar att kunna läsas i surfplattan vilket
underlättar arbetet ytterligare.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse inköp av surfplattor, skriven av Elin Asp 2015-01-08.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§8

Föreningsbidrag 2015

KS 2014/494

Föredragande: Lars Johansson kl 14.00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela ut föreningsbidrag enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se på möjligheten att barn-, kultur- och
utbildningsverksamheten samt äldreomsorgsverksamheten är med och delfinansierar
teaterföreställningar inom deras verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar att fördela ut föreningsbidrag enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se på möjligheten att barn-, kultur- och
utbildningsverksamheten samt äldreomsorgsverksamheten är med och delfinansierar
teaterföreställningar inom deras verksamhet.

Bakgrund
Ansökningarna har nu registerats och gåtts igenom av undertecknad och av tidigare ansvarig BoEvert Jonsson. Lämnade uppgifter synes oss korrekta.
Summorna föreningarna får för sina aktiviteter har ökat då man ändrat gränsen från 20 år till 25 år
för att beräkna antalet aktiviteter.
Totalt ligger bidragsansökningarna för 2015 på ca 2 540 tkr.
Skötselavtal för elljusspåren skall tecknas, det finns avsatt 40 tkr att fördela.
Gullspångs 4H klubb, anordnar bl.a. matskoleläger och är ny förening som önskar få föreningsbidrag.
Vi föreslår att de får 500:- i startbidrag.
Skagersviks Kickboxning har inte inkommit med sin ansökan p.g.a. personliga problem. Det finns
avsatt 40 tkr för deras del om de kommer senare.
Otterbäckens PRO har ansökt om bidrag för sina lokalkostnader, ca 6-7 tkr.
Gullspångs teaterförening har enligt skrivelse äskat om utökat bidrag med hänsyn till vad andra
föreningar i regionen får.
Vi har noterat detta men förslår oförändrade bidrag för dessa föreningar.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse föreningsbidrag 2015 skriven av Lars Johanssson 2014-12-16.docx
- Fördelning av föreningsbidrag 2015, kompletterad.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Bildande av energibolag - ändring av bolagsordning

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/6

Föredragande: Lars Johansson kl 14.20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta att reviderad bolagsordning ersätter tidigare antagen bolagsordning.

Bakgrund
Bolagsverket godkände inte den i oktober inskickade bolagsordningen. Wiliam Björklund på Svenska
Standardbolag har upprättat ett förslag på reviderad och kompletterad bolagsordning.
Följande paragrafer är reviderade/kompletterade märkta med rött i bifogad fil.
§ 4 o 5 Kompletterade med obligatoriska texter
§ 7 Värdet har tagits bort
§ 8 Kompletterad med fördelning vid val av ordförande respektive vice ordförande
§ 12 Kompletterad med text. Beloppet som anges till 10 mnkr kan dock beslutas till annat belopp

Bilagor
- Reviderad bolagsordning för Skagerns Energi AB.pdf
- Tjänsteskrivelse, ändring av bolagsordning för Skagerns Energi AB, skriven av Lars Johansson 201412-30.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors kl 14.30
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Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors
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Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors
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Verksamhetsplan för folkhälsorådet 2015
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KS 2014/544

Föredragande: Joakim Wassén kl 14.45
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för folkhälsorådet år 2015.

Bakgrund
Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om
folkhälsoarbetet i kommunen som gäller för åren 2011-2015. Syftet med avtalet är att genom
långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en
verksamhetsplan för folkhälsorådet upprättas varje år.

Bilagor
- Förslag på verksamhetsplan år 2015 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun, v.2.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande folkhälsorådets verksamhetsplan år 2015, skriven av Joakim Wassén.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Förslag på verksamhetsplan för folkkhälsorådet 2015, FHR § 69.pdf
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Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och
kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda
kommun inom ramen för MTG-samarbetet
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KS 2014/725

Föredragande: kl 15.10
Förslag till beslut
Allmänna utskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna förslag på svar till
revisionsrapporten.

Bakgrund
Kommunrevisorerna i Mariestads kommun, Gullspångs kommun och Töreboda kommun har
genomfört en gemensam granskning av tekniska nämnden och kommunstyrelserna i de tre
kommunerna. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2014.
Revisorerna önskar att tekniska nämnden och kommunstyrelsen i respektive kommun senast den 13
februari 2015, inkommer med yttrande över vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning
av de synpunkter som framförs i rapporten.

Bilagor
- Revisionsrapport avseende Tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och
Töreboda kommun inom ramen för MTG-samarbetet.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Uppföljning av inspektion av Gullspångs kommun, dnr 432012-6036

Kallelse
2015-02-04

KS 2012/318

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående till Skolinspektionen inlämnat yttrande
upprättat av rektor för vuxenutbildningen:
”Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen
I dokumentet ”SKA vux modell 2014” redovisas hur det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmanna- och skolenhetsnivå (båda skolformerna och nivåerna) är organiserat och hur det
dokumenteras.
I dokumentet ”SKA vux resultat 13-14” redovisas resultatet från läsåret 2013-2014 dels utifrån
kvalitativa parametrar men även till vissa delar med kvantitativa nyckeltal. Som komplement till detta
finns ett så kallat ”skolblad” där det kvantitativa resultatet redovisas för 2013-2014 utifrån en
liknande modell som kommunens övriga skolor redovisar sina nyckeltal. Vi är fullt medvetna om att
denna behöver vidareutvecklas för kommande år och dialog om hur vi önskar utforma den för en
mer användbar modell har diskuterats.
Enligt vad vi tidigare berättat har vuxenutbildningen önskat att få ansluta sig till den nya modell som
utarbetats av verksamhetschefen för övriga skolverksamheter i kommunen. Detta ser vi som en
början av ett allt mer utvecklat samarbete mellan verksamheterna i syfte att skapa en gemensam
modell för huvudmannens uppföljning ledning av kvalitetsarbetet i hela kommunens
utbildningsverksamhet.
Trygghet och studiero
I bilagan ”LBP vux plan 2014” redovisas vår nya och reviderade plan mot kränkande behandling. Den
inkluderar även arbetet för trygghet och studiero.
I denna plan finns en redovisning av föregående läsårs konkreta åtgärder för de båda skolformerna
(SFI och Komvux). Och dels är det åtgärder som vi har för avsikt att påbörja (i stor utsträckning redan
gjort nu under hösten) och genomföra under innevarande år baserat på kartläggningen i juni 2014.
Underlag från resultaten är även redovisade i det systematiska kvalitetsarbetet.
Slutligen vill jag dels uttrycka min frustration över att vår återkoppling i arbetet dragit ut på tiden.
Orsakerna är flera men bland annat så finns ingen tradition av samarbete mellan skolformerna inom
kommunen sedan tidigare. Vi har inte, trots påtryckningar, bjudits in i processen och underlag
avseende grundskolans modeller av planer och skolblad kom oss till del först 2014-11-26. Så, det
underlag som kollegiet arbetat med under läsåret och i höst har först nu kunnat föras över i den
modell som förhoppningsvis kommer användas och vidareutvecklas från år till år i ett samarbete med
övriga skolor i kommunen.
En annan orsak till förseningen är att vi haft bekymmer med klagomål avseende hur betygsättningen
skedde för en grupp elever i juni vilket har föranlett en hel del arbete under hösten för att i
samarbete med skolmyndigheterna utreda hur detta skulle handläggas och hur vi skulle tolka och
redovisa dessa studieresultat.
Med dessa ord och med följande dokument hoppas jag att ni noterar att vi är på gång att ta greppet
över kvalitetsprocessen.”
Paragrafen justeras omedelbart.

20/38

Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-02-04

Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Gullspångs kommun i grundskola, grundsärskola och
fritidshem samt kommunens ansvarstagande för förskola och vuxenutbildning (dnr 43-2012:6036).
Tillsynen genomfördes under våren 2013. Skolinspektionen har meddelat att kommunen måste
komplettera sitt svar genom att ange konkreta åtgärder för bristerna inom bedömningsområdena
Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen samt Trygghet och studiero inom
vuxenutbildningen.
Rektor för vuxenutbildningen har lämnat en kompletterande redovisning till Skolinspektionen.
Redovisningen innebär konkreta åtgärder inom Pedagogiskt ledarskap och utveckling av utbildningen
samt Trygghet och studiero. Verksamheten har återgått från kalenderår till läsår. Detta är för att
kunna samordna det systematiska arbetet med kommunens övriga skolor. För, verksamheten inom
vuxenutbildningen är numera kontinuerlig under året och hade varit betjänt av att använda sig av
kalenderåret utifrån andra avseenden.

Bilagor
- Beviljande av anstånd att inkomma med kompletterande uppgifter.pdf
- Angående uppföljning av tillsyn vuxenutbildningen i Gullspångs kommun dnr 43-2012:6036, från
Skolinspektionen.pdf
- Uppföjning av inspektion av Gullspångs kommun, dnr 43-2012:6036, skriven av Christina Leander
2014-12-12.docx
- Skolbild vuxenutbildningen 2013-2014.pdf
- Plan för likabehandling vuxenutbildning 2014 med redovisning av resultat från 2013, skriven av
Christina Leander.docx
- Plan för systematiskt kvalitetsarbete vuxenutbildning 2014, skriven av Christina Leander 2014-10-12
justerad och komplettrad 2014-12-12.docx
- Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete vuxenutbildningen 2014, skriven av Christina Leander
2014-12-12.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Yttrande till JO dnr 6386-2014

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/697

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till JO upprättat av kommunchefen enligt nedan:
Yttrande
Anmälan är i sak rätt. Christina Leander har tagit emot muntliga synpunkter, skrivit ner dessa, besökt
eleven för kontroll av innehållet, därefter rättat det och fått det underskrivet.
Det som skiljer anmälarens syn från min är syftet med förfaringssättet. Kommunen har en skyldighet
att vara behjälplig när medborgare vill framföra synpunkter. För att säkerställa att man uppfattat en
muntlig redogörelse rätt bör man låta personen läsa igenom det skrivna. I det här fallet har Christina
Leander för att undvika varje möjlighet till sammanblandning med hennes egna åsikter skrivit ned det
framförda i jagform vilket även underlättar för den citerade personen att känna igen sina ord.
Christina har rubricerat skrivelsen som ”Information till rektor och kommunchef” vilket
överensstämmer med den verkliga situationen. Det var en muntlig information inte ett insänt brev.
Vi var båda närvarande vid informationstillfället. Sedan Christina renskrivit sina anteckningar lät hon
informatören läsa igenom och rätta till missuppfattningar. Hon skrev sedan om och lät honom åter
läsa igenom och godkänna genom att skriva under. Därav blev det tre besök.
Detta förfarande var viktigt då det var allvarliga synpunkter som framfördes och det fanns vissa
språkliga svårigheter. Det var därför nödvändigt att säkerställa att inget missuppfattats.
Christina Leander har aldrig påstått eller låtit påskina att detta är ett brev som skickats till henne. Hur
informationen kommit klargjordes tydligt i de samtal som senare fördes med både den lärare som
informationen gällde och fackliga representanter. Christina Leander har följt de anvisningar som finns
gällande mottagande av muntlig information. Dels anges i förvaltningslagen § 14 att ”Vill en sökande,
klagande eller annan part lämna uppgifter muntligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot
någon enskild, skall han få tillfälle till det.” I kommunens egna rutiner vid mottagande av muntliga
klagomål står ”läs sedan upp innehållet för medborgaren så att han/hon kan kontrollera att ärendet
blir rätt”.
Enligt min bedömning har Christina Leander följt rutinerna för att ge eleven möjlighet att framföra
synpunkter muntligen och säkerställt att informationen var rätt uppfattad.
Christina Leander har getts möjlighet att lämna ett eget yttrande men avstått.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund
Ann-Britt Westerberg har anmält rektor Christina Leander för att hon ”skrivit ett brev adresserat till
sig själv och kommunchefen och som sedan undertecknats av en vuxenelev”. JO har begärt ett
yttrande från kommunen.
Kommunchef Elisabeth Olsson har 2015-01-02 upprättat ett förslag till yttrande.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- JOs begäran om yttrande.pdf
- Yttrande avseende anmälan till JO mot rektor vid SFI och Lärcentrum, skriven av Elisabeth Olsson
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-02-04

2015-01-02.docx
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Kallelse
2015-02-04

Kommunstyrelsen

§ 17

Skolinspektionens tillsyn av Utbildning för asylsökande
barn och barn som vistas i landet utan tillstånd;
Skolinspektionens dnr 401-2014:2380

KS 2014/375

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svar från Gullspångs kommun utifrån Skolinspektionens beslut
efter riktad tillsyn av utbildning i Gullspångs kommun för asylsökande barn och barn som vistas i
landet utan tillstånd, Skolinspektionens dnr 401-2014 : 2380.

Bakgrund
Skolinspektionen kom med ett föreläggande efter sin tillsyn av Utbildning för asylsökande barn och
barn som vistas i landet utan tillstånd. Föreläggandet innebar att Gullspångs kommun skulle åtgärda
följande:
Se till att de elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål.
Se till att rektor fattar beslut om särskild undervisningsgrupp i enlighet med författningarnas krav.
Faktiskt vidtagna åtgärder:
- Startat ett samarbete med företaget Utvecklingsporten som erbjuder studiehandledning på
modersmålet på distans.
- Anställt studiehandledare för att kunna ge studiehandledning i arabiska, persiska/dari.
- En inventering har genomförts av vilka kompetenser som finns inom skolorganisationen i
Gullspångs kommun. Denna visade att studiehandledning i ryska är möjlig att erbjuda.
- Gullspångs kommun fortsätter undersöka möjligheterna för att få till stånd en ökad samverkan med
övriga kommuner i Skaraborg när det gäller studiehandledning.
- Personalen har fått en introduktionsutbildning i att använda inläsningstjänst AB:s tjänster när det
gäller studiestöd på modersmål.
- Rektorer i Gullspångs kommun fattar beslut om särskild undervisningsgrupp i enlighet med
författningens krav.
Planering av identifierade utvecklingsområden:
• En ny rutin skapas där kommunen två gånger per år, 15 oktober och 15 april, begär ut listor från
Migrationsverket gällande asylsökande i Gullspångs kommun. Vid dessa tillfällen kontrolleras att
kommunens siffor över inskrivna elever överensstämmer med siffor från Migrationsverket. Om
sifforna inte överensstämmer får dessa undersökas vidare.
• Barn som vistas i kommunen utan tillstånd skrivs in i skolan så fort rektor får information om att de
finns. Ingen elev har nekats att bli inskriven.
• Regelbundna möten (varannan månad) sker då arbetsförmedling, socialtjänst, representant från
skolan, arbetsmarknadsenheten deltar. På dessa möten stämmer man av hur många nyanlända som
är på gång till kommunen.
• Regelbundna Nätverksmöten (3 ggr/läsår) sker tillsammans med verksamheten för
ensamkommande barn. Där deltar även personal från ensamkommande, socialsekreterare, rektor
och utvecklingsledare.

Bilagor
- Skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Gullspångs kommun.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-02-04

- Svar från Gullspångs kommun utifrån Skolinspektionens beslut efter riktad tillsyn av utbildning i
Gullspångs kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Information om bombhotet mot Gullstensskolan

Kallelse
2015-02-04

KS 2015/1

Föredragande: Per Ahlström, Yvonne Kjell kl 15.30
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Kommunstyrelsen

§ 19

Medborgarförslag - Busshållsplats/skydd vid
Gullstensskolan

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/612

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande yttrande:
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med en på förstudie för Gullstenskolan och
Regnbågsskolan. I studien kommer utformningen av skolorna utemiljö samt parkerings och
trafiklösningar ses över. Förvaltningen anser att de två medborgarförslagen kan tas i beaktan under
arbetet med förstudien och eventuellt ingå i det slutgiltiga förslaget.

Bakgrund
Kommunen har fått in medborgarförslag gällande korttidsparkering samt busshållsplatshus vid
Gullstensskolan. Det första förslaget rör ett upprättande av en korttidsparkering med totalt 10
platser skapas intill skolan. Maxtiden på platserna förslås vara 15 min mellan klocka 12.00–15.00.
Syftet med korttidsparkeringen är att undvika trafikkaos och att förbättra trafiksäkerheten på
platsen.
Det andra förslaget gäller upprättande av ett busshållsplatshus vid skolan. Syftet med huset/skyddet
är att elever ska slippa frysa vid kyla och bli blöta vid regn. Byggandet av huset kunde eventuellt bli
ett skolprojekt där eleverna är med och upprättar en byggnad.

Bilagor
- Medborgarförslag-busshållsplats/skydd vid Gullstensskolan.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-12-15, skriven av Elisabeth Olsson och Anna Bjerndell gällande
medborgarförslag angående busshållsplats, skydd vid Gullstensskolan samt korttidsparkering vid
Gullstensskolan.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-02-04

Kommunstyrelsen

§ 20

Medborgarförslag - Korttidsparkering vid Gullstensskolan

KS 2014/596

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande yttrande:
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med en på förstudie för Gullstenskolan och
Regnbågsskolan. I studien kommer utformningen av skolorna utemiljö samt parkerings och
trafiklösningar ses över. Förvaltningen anser att de två medborgarförslagen kan tas i beaktan under
arbetet med förstudien och eventuellt ingå i det slutgiltiga förslaget.

Bakgrund
Kommunen har fått in medborgarförslag gällande korttidsparkering samt busshållsplatshus vid
Gullstensskolan. Det första förslaget rör ett upprättande av en korttidsparkering med totalt 10
platser skapas intill skolan. Maxtiden på platserna förslås vara 15 min mellan klocka 12.00–15.00.
Syftet med korttidsparkeringen är att undvika trafikkaos och att förbättra trafiksäkerheten på
platsen. Det andra förslaget gäller upprättande av ett busshållsplatshus vid skolan. Syftet med
huset/skyddet är att elever ska slippa frysa vid kyla och bli blöta vid regn. Byggandet av huset kunde
eventuellt bli ett skolprojekt där eleverna är med och upprättar en byggnad.

Bilagor
- Medborgarförslag-Korttidsparkering vid Gullstensskolan.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-12-15, skriven av Elisabeth Olsson och Anna Bjerndell gällande
medborgarförslag angående busshållsplats, skydd vid Gullstensskolan samt korttidsparkering vid
Gullstensskolan.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 21

Medborgarförslag keramikkurs

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/676

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lämna följande yttrande:
Att bilda eller driva föreningar av sådan art är inget som är inom kommunens verksamhetsområden.
Däremot ser kommunen positivt på att någon eller några bildar en sådan förening. Den föreningen
får i så fall när den bildats inkomma med ansökan om föreningsbidrag.

Bakgrund
Tina Gabriele Brauer har lämnat ett medborgarförslag om bildande av keramik kurs eller keramik
förening.

Bilagor
- Medborgarförslag om bildande av en keramik kurs eller keramik förening för barn och vuxna.doc
- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag om bildande av keramikkurs eller keramik förening, skriven
av Lars Johansson 2014-12-17.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 22

Medborgarförslag om skyltning utmed E20 och väg 26

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/636

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande yttrande:
Tack för medborgarförslaget, men förvaltningen har redan flera uppdrag gällande skyltar och arbetar
sedan några år tillbaka med skyltar både i Gullspång och Hova.
I nuläget är det inte klart vart skyltarna ska placeras och hur de kommer att se ut. Både utformningen
av skyltar och placeringen styrs av ett regelverk.

Bakgrund
Tina Gabriele har lämnat ett medborgarförslag om infartsskyltar utmed E20 och väg 26.
Förvaltningen har flera uppdrag gällande skyltar och arbetar sedan några år tillbaka med skyltar både
i Gullspång och i Hova.

Bilagor
- Medborgarförslag om skyltning utmed E20 och väg 26.pdf
- Tjänsteskrivelse om medborgarförslag om skyltning utmed E20 och väg 26, skriven av Lars
Johansson 2014-12-17.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-02-04

Kommunstyrelsen

§ 23

Förslag på ändring av timavgiften i taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken

KS 2013/156

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att höja timavgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till
680 kronor.
Avgiftshöjningen föreslår träda i kraft den 1 april 2015.
Motivet till beslutsförslaget är att effektuera ett uppdrag som ursprungligen givits av MTG styrgrupp

Bakgrund
MTG Styrgrupp har den 31 oktober 2014 rekommenderat miljö- och byggnadsnämnden att taxan ska
vara 680 kronor per timma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 november 2014 (Mbn § 127/2014) att uppdra åt Miljöoch byggnadschefen att bland annat utföra följande:
- Tillskriva respektive Kommunfullmäktige med begäran om uppräkning av de taxor som idag har en
timavgift på 650 kronor i syfte att höja dem i linje med vad MTG Styrgrupp beslutat.
Förslag
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av Kommunfullmäktige i respektive
samverkande kommun enligt följande.
Mariestad 2014-01-27, § 11
Töreboda 2014-02-24, § 19
Gullspång 2014-02-24, § 32
Taxan är likalydande för de tre kommunerna och har idag en timavgift på 650 kronor. Taxan finns att
läsa på kommunernas hemsidor.
Förslaget är att timavgiften höjs till 680 kronor.
Beslutet föreslås träda i kraft så fort som möjligt. Rimligtvis ska detta kunna bli aktuellt den 1 april
2015.

Bilagor
- Förslag på ändring av timavgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Redovisning av ordförandebeslut- Socialstyrelsens förslag
till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/772

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges fattat ordförandebeslut av Carina Gullberg (S) avseende inskickat yttrande
över socialstyrelsens förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och
bemanning i särskilda boenden.

Bakgrund
Gullspångs kommun är inte utsedda av Socialstyrelsen som formell remissinstans till förslaget om nya
föreskrifter men har ändå för avsikt att med inskickad skrivelse lämna synpunkter på förslaget.
Gullspångs kommun anser att det område som dessa nya föreskrifter behandlar och de konsekvenser
dessa medför är av sådan vikt för kommunen att det är angeläget att Gullspångs kommuns
uppfattning framförs och beaktas.
Gullspångs kommun anser att föreskrifterna och de allmänna råden inte skall införas. Gullspångs
kommun grundar detta ställningstagande på att det inte föreligger något uppenbart problem att
äldre personer som bor i särskilda boenden i dagsläget inte får sina behov av service och omvårdnad
tillgodosedda.
Gullspångs kommun anser inte heller att det föreligger några generella problem avseende
bemanning i särskilda boenden som skulle peka mot att de som bor i sådana boenden inte skulle få
den hjälp och stöd som de behöver oavsett tid på dygnet. Dessutom leder de nya föreskrifterna till en
ökad administration utan att det leder till motsvarande kvalitetsförbättringar.

Bilagor
- Skrivelse från Gullspångs kommun gällande Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Val till krisledningsnämnd

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/560
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Kommunstyrelsen

§ 26

Val till folkhälsorådet

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/560
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delegationsbeslut 2015

Kallelse
2015-02-04

KS 2015/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från december 2014 och januari 2015.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delgeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Bilagor
- Delegationsbeslut som presenteras på Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015.pdf
- Anmälningsärenden som presenteras på Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen februarii månad 2015..doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Politisk organisation laglighetsprövning

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/383

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Anmodan från förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr
6199-14
b) Yttrande till förvaltningsrätten. Mål 6199-14
c) Underrättelse angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål 6199-14

Bilagor
- Anmodan från Förvaltningsrätten angående laglighetsprovning enligt kommunallagen.pdf
- Till förvaltningsrätten i Jönköping, laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6199-14.pdf
- Underrättelse ang laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 6199-14.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivningar

Kallelse
2015-02-04

KS 2014/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) SmåKom nyhetsbrev december 2014

Bilagor
- SmåKom nyhetsbrev december 2014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivningar

Kallelse
2015-02-04

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beroendevårdens utveckling och framtid, dokumentation från jubileumskonferens den 17 oktober
2014
b) Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis Delrapport 1 –
Behandlares perspektiv
c) Protokoll från Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-12-18
d) Ung i vår tid Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd, dokumentation
från konferens
e) Tekniska nämnden protokoll 2015-01-07
f) Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2014-12-05
g) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-01-20
h) SmåKoms nyhetsbrev januari 2015

Bilagor
- Behandling för personer med riskbruk,missbruk eller beroende av cannabis.pdf
- Beroendevårdens utveckling och framtid, dokumentation från jubileumskonferens den 17 oktober
2014.pdf
- Protokoll från Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-12-18.pdf
- Ung i vår tid Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd, dokumentation
från konferens.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-01-07.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund protokoll-2014-12-05.pdf
- Beslut från Länsstyrelsen om underhållsröjning i kraftledningsgata från Gullspång till Mariestad i
Gullspång och Mariestads kommuner.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-01-20.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev januari 2015.pdf
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