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Paragrafer: § 87 - 117

Underskrifter

Carina Gullberg
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Per-Arne Brandberg

Lii Bergman

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande
Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande, ej § 103
Jan Hassel (S), ej § 103
Per-Arne Brandberg (S)
Roland Karlsson (C), § 94-117, kl 13:20-14:00
Eric Mellberg (M)
Gunnar Bohlin (M)
Lii Bergman (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Ann-Christin Erlandsson (S), tjänstgörande ersättare § 87-90 kl 13:00-13:20, ej
tjänstgörande § 91-117, kl 13:20-16:00
Christian Carlström (S), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Monica Sjöberg (S), § 87-100, kl 13:00-15:30
Stig Svensson (SD)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Sarah Johansson (FI)

Övriga

Hanna Lamberg, Gatuingenjör, Tekniska , § 90
Peter van der Tol, Energirådgivare, Utvecklingsenheten, § 91
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare/VD Skagerns Energi AB,
Kommunledningskontoret, § 92-93
Thyra Larsson, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontoret, § 94-95
Erik Söderström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 96-98
Joakim Wassén, Folkhälsoplanerare, Kommunledningskontoret, § 99
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
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Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-04-06

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

KS 2015/663

Föredragande: Hanna Lamberg
§5

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015

KS 2016/137

Föredragande: Peter van der Tol
§6

Köp av två stycken pannanläggningar till Mogården och
Regnbågsskolan

KS 2016/186

Föredragande: Lars Johansson
§7

Förskolornas framtida placering i Hova

KS 2014/509

Föredragande: Lars Johansson
§8

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

KS 2014/512

Föredragande: Thyra Larsson
§9

Information - Remiss förslag till detaljplan för Äskekärr 1:7 och
1:8 Askevik, Mariestads kommun

KS 2016/175

Föredragande: Thyra Larsson
§ 10

Vadsbo Idrottshistoriska sällskap - Ansökan om bidrag till
jubileumsarrangemang på Karlsholme i Mariestad

KS 2016/133

Föredragande: Erik Söderström
§ 11

Ansökan om bidrag från Hova IF inför 100 års-jubileum 2016

KS 2015/661
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-04-06

Föredragande: Erik Söderström
§ 12

Reparation av Badängskajen i Otterbäcken

KS 2016/225

Föredragande: Erik Söderström
§ 13

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2015

KS 2014/544

Föredragande: Joakim Wassén
§ 14

Skolskjutsreglemente

KS 2015/642

§ 15

Förbättrad förskolemiljö

KS 2016/171

§ 16

Verksamhet för integration, studier och arbete

KS 2015/751

§ 17

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2015

KS 2016/205

§ 18

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

§ 19

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

§ 20

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 21

Information - Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

§ 22

Information - Vänersamarbetet, Sverige tillsammans

KS 2016/1

§ 23

Delgivning - IT-nämnden svar på revisionsrapport granskning av
IT-nämndens ekonomiska styrning

KS 2016/196

§ 24

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden svar på revisionens
granskning av miljö- och byggnadsnämnden

KS 2015/768
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Utdragsbestyrkande
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2016-04-06

§ 25

Delgivningar

KS 2016/1

§ 26

Delgivning - Underrättelse från Förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 5566-15

KS 2015/131

§ 27

Delgivning - Motion om att anställa en miljö- och kvalitetsstrateg
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

KS 2016/224

§ 28

Delgivning - Länsstyrelsen dnr 851-9145-2016 information med
anledning av bosättningslagen

KS 2016/227

§ 29

Delgivning - Beslut om debitering av kommunbidrag från
Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet år 2016

KS 2016/226

§ 30

Delgivning - Ekonomisk uppföljning miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2016/210

§ 31

Delgivning -Beslut om godkännande av insamlingssystem för
källsorterat matavfall där rötresterna ska användas som
gödselmedel i ekologisk produktion, dnr 4.7.1-1845/2016

KS 2016/262
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 87

Protokoll
2016-04-06

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Lii Bergman (FI) justerar protokollet.
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Utdragsbestyrkande
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Ärende
KS § 88

Protokoll
2016-04-06

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) anmäler jäv under punkt 17 Räddningstjänsten
Östra Skaraborg årsredovisning och revisionsberättelse 2015.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 89

Protokoll
2016-04-06

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 90

Protokoll
2016-04-06

Ärende

Ärendenummer

Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

KS 2015/663

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta ordningsföreskrifterna för torghandel i
Gullspångs kommun.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2016-01-26 § 10 behandlat ärendet.
Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel då
förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidigt har ett
MTG-gemensamt dokument skapats.
Ordningsföreskrifterna har varit på remiss till respektive kommunstyrelse och
dokumentet har uppdaterats enligt inkomna synpunkter med följande:
- Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen,
midsommardagen och juldagen.
- Paragrafnumreringen har rättats till på sidan 4.
Kartbilagorna har uppdaterats och kompletterats med kartor för Gullspång och Hova.

Bilagor
- Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf
- Tekniska nämnden 2016-01-26 § 10.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-17 (2016-02-17 Ksau §19).doc
- Kommunstyrelsen 2015-12-16 (2015-12-16 KS §11).doc
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Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 91

Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015

KS 2016/137

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för energi- och
klimatrådgivningen 2015.

Behandling i kommunstyrelsen
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 2016 är det inte längre ett krav
från energimyndigheten att kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen men
en rekommendation. Energirådgivningen valde därför även för år 2016 att skicka
verksamhetsplanen till politiken för godkännande.

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
- Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015.pdf
- Verksamhetsberättelse för energi- och klimatrådgivningen 2015 Gullspång.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §14).doc

Kopia till
Peter van der Tol
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 92

Protokoll
2016-04-06

Ärende

Ärendenummer

Köp av två stycken pannanläggningar till Mogården och
Regnbågsskolan

KS 2016/186

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa dessa två anläggningar av Neova AB till ett
pris av 1 100 000 kr. Pengarna tas ur eget kapital.

2. Kommunfullmäktige beslutar att låta Skagerns Energi AB köpa de två
anläggningarna av Gullspångs kommun för 1 100 000 kr. Skötsel och drift av
pannanläggningarna överlämnas till Skagerns Energi.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Skagerns Energi AB lånar upp 1 400
000 kr. Lånet skall räcka till köpet och investeringar i anläggningar bl.a. tank vid
Regnbågsskolan samt styr & reglerutrustning.

Behandling i kommunstyrelsen
Lars Johansson, VD Skagerns Energi AB, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Anläggningarna är två stycken pelletseldade pannor placerade vid respektive fastighet.
Kommunen tecknade 2005 ett avtal gällande färdig värme som ska leverera till
Mogården och Regnbågsskolan med Råsjö Torv AB. Det företaget blev uppköpt av
Neova AB som tog över leveranserna. I avtalet som räcker t.o.m. 2019 fanns möjlighet
att lösa detta 2009 och 2014.
Denna option har inte använts men efter förhandling ar nu Neova AB villiga att sälja
anläggningarna till Skagerns Energi AB.
Om Skagerns Energi AB köper anläggningarna kan priset till kunderna, RKHF och
kommunen, sänkas med ca 180 000:-/år. Man skapar även sysselsättning för den del av
MTG-Fastighet som sköter pelletspannor m.m. i MTG.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse, köp av pannanläggningar till Mogården och Regnbågsskolan,
skriven av Lars Johansson 2016-02-29.doc
- Kalkyl Pannanläggningar Hova, Mogården och Regnbågsskolan.pdf
- Kalkyl Pannanläggningar Hova, Mogården och Regnbågsskolan.xlsx
- Tilläggsavtal nr 1603041 värmeanläggning Hova mellan Neova AB och Gullspångs
kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §7).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 93

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Förskolornas framtida placering i Hova

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att all förskoleverksamhet i Hova flyttas till gamla
Bikupans lokaler vid Väderkvarnsvägen i Hova tätort samt att den ombyggda förskolan
ska rymma cirka 75 barn. Innan ombyggnation påbörjas ska en
miljökonsekvensbeskrivning genomföras på gamla Bikupans lokaler.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ändra
inriktningen från ensamkommande barn till förskoleverksamhet.

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

Bakgrund
I samband med en pågående översyn av skol- och förskolefastigheter i Gullspångs
kommun krävs ett beslut när det gäller förskolornas framtida placering i Hova. En
omfattande utredning gjordes redan 2011 när det gällde Bikupans verksamhet och en
framtida placering för densamma.
Barn och utbildningsverksamheten fick under 2015 på nytt i uppdrag att utreda ett antal
alternativ för förskolornas framtida placering i Hova. Hänsyn har även tagits till att det
finns totalt 40 milj. avsatta för renovering av alla förskole/skollokaler i Gullspångs
kommun.
Tre förslag utreddes under våren 2015. Utifrån beslut i Kommunstyrelsen fick
verksamheten sedan uppdraget att förtydliga kostnader kring de olika förslagen och i
januari 2016 framfördes ytterligare ett förslag på placering som skulle tas i beaktande.
Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden mars 2016 (2016-03-03 BUK §5).doc
- Tjänsteskrivelse Förskolornas framtid placering i Hova 2016-02-25.docx
- Barn och utbildningsverksamhetens synpunkter gällande Bikupans verksamhet
version 3 2015.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §18).doc
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- Tjänsteskrivelse miljökonsekvensbeskrivning, skriven av Anna Sundström 2016-0401.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 94

Ärende

Ärendenummer

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

KS 2014/512

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i planbeskrivningen sidan 8 andra stycket efter plangräns
läggs till ”mot bostadsbebyggelse”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan- och exploateringsansvarig Thyra Larsson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att i planbeskrivningen sidan 8 andra stycket efter plangräns
läggs till ”mot bostadsbebyggelse”.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget tilläggsyrkande och kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Kommunen har sålt delar av fastigheten Björnemossen 3:42. I köpekontraktet har
kommunen åtagit sig att medverka till att avstyckning genomförs. Området måste
planläggas för att köpet och avstyckningen ska kunna fullbordas.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett planförslag som innebär att området
samt intilliggande fastigheten Björnemossen 3:54 blir industrimark. Delar av
Björnemossen 3:42 föreslås bli naturmark.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, detaljplan för Björnemossen 3_54 och del av Björnemossen 3_42,
skriven av Thyra Larsson 2016-03-07.docx
- Plankarta 160307.pdf
- Planbeskrivning.pdf
- Granskningsutlåtande.pdf
- Fastighetsförteckning gällande Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42.pdf
- MKB.DOCX
- Bilaga A NVI.PDF
- Bilaga B Riskbedömning.pdf
- Bilaga C Inventering av förorenad mark 150212.pdf
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- Dagvattenutredning Hova Slutrapport_rev_150408.pdf
- Geoteknik.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §10).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Thyra Larsson

17/47
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-04-06

Kommunstyrelsen

KS § 95

Ärende

Ärendenummer

Information - Remiss förslag till detaljplan för Äskekärr 1:7 och
1:8 Askevik, Mariestads kommun

KS 2016/175

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om kommunstyrelsens arbetsutskotts
yttrande nedan som är skickat till Länsstyrelsen:
Yttrande
Gullspångs kommun är positiva till en utveckling av Askevik och hur det kan gynna
vidare utveckling av området. Kommunen ser det som positivt att tillgängligheten till
stranden, naturområden och Vänern ökar. Ser en förhoppning om en ökad besöksnäring
i området.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan- och expolateringsansvarig Thyra Larsson informerar om ärendet.

Bakgrund
Mariestads kommun har upprättat förslag till detaljplan över fastigheten Äskekärr 1:7
m.fl. vid Askeviks fritidsområde. Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt
stugområde, skapa större byggrätter, bygga ut småbåtshamnen, möjliggöra för
brygganläggningar samt utveckla campingen med fler stugor.
Bilagor
- Detaljplan karta Äskekärr 1_7 och 1_8 m.fl.pdf
- Planbeskrivning samrådshandling detaljplan för Äskekärr 1_7 och 1_8 m.fl.pdf
- Bilaga 4 samrådshandling behovsbedömning Äskekärr 1_7 och 1_8 Askeviks
camping och stugby.pdf
- Bilaga 3 PM buller Askeviks camping och stugby.pdf
- Bilaga 1 VA Utredning.pdf
- Bilaga 2 Riskbedömning Askeviks camping och stugby.pdf
- Remissyttrande detaljplan för Äskekärr 1_7 och 1_8 m.m. Askevik, Mariestads
kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §8).doc
- Brev från Länsstyrelsen.docx

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 96

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Vadsbo Idrottshistoriska sällskap - Ansökan om bidrag till
jubileumsarrangemang på Karlsholme i Mariestad

KS 2016/133

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla föreningens bidragsansökan om 5 000 kr under
förutsättning att två event av föreningen arrangeras i Gullspångs kommun under
bidragsåret. Pengarna tas ur kontot föreningsbidrag.

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
Den 2 februari 2016 inom från föreningen Vadsbo idrottshistoriska sällskap en
bidragsansökan om 5 000kr. för ett 25-års jubileumsarrangemang på Karlsholme,
Mariestad, lördagen den 21 maj. Föreningens verksamhet omfattar dokumentering och
bevarande av idrottshistorien i Vadsbo. Föreningen är verksam i hela MTG- området.

Föreningen har tidigare ansökt om bidrag från kommunen och blivit beviljade detta,
med förutsättningen att två stycken event även arrangeras i Gullspång kommun under
bidragsåret. Ett i Hova och i ett Gullspång.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till jubileumsarrangemang på Karlsholme i
Mariestad, skriven av Erik Söderström.docx
- Vadsbo Idrottshistoriska sällskap-Ansökan om bidrag till jubileumsarrangemang på
Karlsholme i Mariestad.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §11).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Vadsbo Idrottshistoriska sällskap
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag från Hova IF inför 100 års-jubileum 2016

KS 2015/661

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Hova IF:s bidragsansökan om 20 000 kr.
Pengarna tas ur kontot föreningsbidrag.

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
Hova IF grundades 1916 och firar följaktligen 100-årsjubilerar 2016. Föreningen har
för avsikt att fira under hela året med ett antal nedslag.

Hova IF lämnade 2015-11-03 in en bidragsansökan om 20 000 kr, för ett av dessa
nedslag; TV-lagsmatchen, som planeras till hösten 2016.

TV- lagsmatchen är ett koncept där kända spelare från närområdet möts. Bland annat
väntas Andreas Andersson medverka. Totalkostnad för arrangemanget beräknas av
föreningen uppgå till 50 000 kr, där den största delen går till rese- och logikostnader för
spelarna. För att täcka övriga kostnader har föreningens satt 100 kr. i entréavgift för
alla över 18 år.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.Hova IF 100 år, skriven av Erik Söderström.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 (2015-11-30 Ksau §6).doc
- Ansökan om bidrag från Hova IF inför 100 -årsjubileum 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §12).doc

Kopia till
Hova IF
Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

KS § 98

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Reparation av Badängskajen i Otterbäcken

KS 2016/225

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 100 000 kr för reparation av Badängskajen i
Otterbäcken och överlämnar ärendet till tekniska nämnden för fortsatt samråd att
genomföra reparationen. Pengarna tas ur kommunstyrelsens investeringsram.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en utredning om förlängning av piren/vågbrytare görs
och att fordonssituationen i området ses över.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att en utredning om förlängning av piren/vågbrytare görs och
att fordonssituationen i området ses över.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget tilläggsyrkande och kommunstyrelses
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Under hösten 2015 rasade delar av kajen i Badängen, Otterbäcken. Kajen är uppbyggd
av staplade stockar som är fästa på nedslagna järnbalkar. Anordningen håller
bakomliggande mark på plats. Raset orsakades av att ett antal stockfästen släppte,
vilket gjorde att marken bakom stockarna rasade. Anledningen tros vara att kajen under
en längre tid utsatts för tung sjö. På sikt kommer den pir som ligger i anslutning till
Badängen behöva förlägnas för att långsiktigt skydda kajanordningen.
Följande åtgärder är föreslagna av tillfrågad entreprenör:
- Byte av 4-5 murkna stockar samt ny fästanordning
- Påfyllnad av nytt utfyllnadsmaterial

Offererat pris för åtgärderna uppgår till 100 000 kr.

Badängsparken är under sommarhalvåret ett välbesökt nöjes- och rekreationsmål för
både kommuninvånare och turister. Den raserade kajen utgör idag en betydande
säkerhetsrisk för de människor som besöker området. Det påverkar även platsens
helhetsintryck
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse, reperation av Badängskajen. Otterbäcken, skriven av Erik
Söderström. docx.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §13).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Anders Bernhall
Cathrin Hurtig Andersson
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Ärende

Ärendenummer

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för år 2015

KS 2014/544

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015.

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

Bakgrund
Enligt avtalet om folkhälsoarbete som Gullspångs kommun har tecknat med den lokala
hälso- och sjukvårdsnämnden ska en verksamhetsberättelse sammanställas varje år.
Detta är verksamhetsberättelsen för år 2015.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse om FHR-verksamhetsberättelse år 2015, skriven av Joakim Wassén
160201.docx
- Förslag på verksamhetsberättelse för folkhälsorådet år 2015.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §15).doc
- Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2015, § 6.pdf

Kopia till
Joakim Wassén
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Kommunstyrelsen

KS § 100

Ärende

Ärendenummer

Skolskjutsreglemente

KS 2015/642

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen och att en
konsekvensbeskrivning tas fram med anledning av förändringen i antal km. En
redovisning ska lämnas om hur många fler hushåll som då skulle bli
skolskjutsberättigade och hur mycket platser det finns i de bussar som kör idag.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar på återremiss av ärendet och att
en konsekvensbeskrivning tas fram med anledning av förändringen i antal km. En
redovisning ska lämnas om hur många fler hushåll som då skulle bli
skolskjutsberättigade och hur mycket platser det finns i de bussar som kör idag.
Ordförande Carina Gullberg (S) frågar om ärendet ska återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen.

Bakgrund
Barn och utbildningsverksamheten har tagit fram ett förslag till nytt
skolskjutsreglemente gällande skolskjutsar inom Gullspångs kommun.
I arbetet har jämförelser med omkringliggande kommuner gjorts och utifrån detta har
sedan antalet km som krävs för att bli berättigad till skolskjuts i Gullspångs kommun
anpassats. Verksamheten gör bedömningen att förändringen i antal km utifrån
nuvarande elevantal inte innebär några ökade kostnader för skolskjuts.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden mars 2016 (2016-03-03 BUK §4).doc
- Tjänsteskrivelse skolskjutsar 2016-02-24.docx
- Skolskjutsregelemente GSP rev KM fr o m läsåret 2016-2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §16).doc

Kopia till
Anna Sundström
Gunvor Jansson
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Ärende

Ärendenummer

Förbättrad förskolemiljö

KS 2016/171

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 275 tkr anslås för utbyte av äldre plastleksaker och
annan pedagogisk utrustning inom hela förskoleområdet. Summan tas från det särskilda
statsbidraget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ärenderubriken ”giftfri förskola” ändras till
”förbättrad förskolemiljö”.

Behandling i kommunstyrelsen
Jan Hassel (S) yrkar att 275 tkr anslås för utbyte av äldre plastleksaker och annan
pedagogisk utrustning inom hela förskoleområdet, summan tas från det särskilda
statsbidraget, med instämmande av Bo Hagström (C) och Roland Karlsson (C).
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att ärenderubriken ”giftfri förskolemiljö” ändras till ”
förbättrad förskolemiljö”.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Jan Hassels (S) m.fl och Per-Arne Brandbergs
(S) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
De senaste åren har kemikaliekraven på leksaker skärpts. Till de mest skadliga räknas
mjuka plastleksaker av PVC-plast
tillverkade före 2007 eftersom de sannolikt innehåller ämnen som är förbjudna inom
EU i dag.
Många kommuner arbetar idag för att minska förekomsten av miljögifter i barns
vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan
prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till
städning och byggmaterial.
Forskning har visat att små barn som undersöker sin omgivning genom att stoppa saker
i munnen kan påverkas negativt av bland annat mjuka plaster. Många förskolor runt om
i landet ser därför över de leksaker som finns i verksamheten och byter ut äldre
plastleksaker.
Förskolorna i Gullspångs kommun vill arbeta för att skapa en så giftfri miljö som
möjligt för de barn som vistas i kommunens förskolor. Med hänsyn tagen till
barnkonventionen och sett ur ett barnperspektiv är detta ett mycket viktigt område.
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Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden mars 2016 (2016-03-03 BUK §6).doc
- Tjänsteskrivelse angående giftfri förskolemiljö 2016-02-24.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §17).doc

Kopia till
Anders Bernhall
Micha Rickemann
Anna Sundström
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhet för integration, studier och arbete

KS 2015/751

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en verksamhet för integration, studier och
arbete. För att optimera samverkan så att den enskilda individen får störst nytta av
samhällets insatser läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen samman i en ny
verksamhet med gemensam verksamhetschef/rektor. Verksamheten får i uppdrag att
utifrån ett målgruppsfokus optimera samverkan så att den enskilda individen får störst
nytta av samhällets insatser och når sitt mål.

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

Bakgrund
De enheter i Gullspångs kommun som har som huvuduppgift att arbeta för vuxnas
möjligheter att hitta en plats i arbetslivet eller ändra inriktning genom studier och andra
utvecklande åtgärder, ligger idag placerade inom olika verksamheter och nämnder.
Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen har till stor del en gemensam målgrupp
bland de nyanlända som har behov av stöd i integration, språk, praktik med mera. En
annan viktig och delvis gemensam grupp är unga vuxna men även övriga vuxna som av
olika anledning har behov av stöd för att komma vidare. Enheterna ligger idag
administrativt under olika nämnder, verksamheter och chefer. Detta försvårar det
viktiga samarbetet.

För att optimera samverkan så att den enskilda individen får störst nytta av samhällets
insatser föreslår undertecknad att Lärcentrum, AME och flyktingmottagningen läggs
samman i en ny verksamhet med en gemensam verksamhetschef. Organisationen
bygger då i första hand på ett målgruppsfokus.

Inga förändringar sker inledningsvis i respektive verksamhet utan de fortsätter att jobba
som idag. Successivt är målsättningen att närma verksamheterna till varandra och
fördjupa samarbetet kring individen så att denne snabbare når sitt mål. Detta blir
verksamhetens uppdrag som det leds av verksamhetschef. Även internt i kommunen
finns behov av att möjliggöra kompetensutveckling för personal och samordningen av
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detta kan förläggas till den nya verksamheten.

Dialog har förts med verksamheterna och reaktionerna har varit övervägande positiva
till organisationsförändringen. Enheterna utsätts inte för en omedelbar förändring av
varken arbetssätt eller arbetsmiljö utan stärks genom att tillhöra en ny gemensam
verksamhet vilket innebär att man får en tryggare och mer sammanhängande
tillhörighet. Verksamheterna har framfört att samhörighet och effektivitet ytterligare
skulle förstärkas genom en samlokalisering och detta bör vara ett långsiktigt mål. Man
har också uttryckt en viss oro för att verksamhetschefens uppdrag blir alltför krävande
och att det finns risk för att antalet möten ökar. Detta får man ha i beaktande. Förslaget
har även tagits upp i facklig samverkan enligt FAS.

Verksamheten bör politiskt ligga under kommunstyrelsen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse verksamhet för arbete, studier och integration skriven av Elisabeth
Olsson 2015-12-14.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §14).doc
- Tjänsteskrivelse verksamhet för integration studier och arbete, skriven av Elisabeth
Olsson 2016-03-15 .docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §20).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 103
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Ärende

Ärendenummer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2015

KS 2016/205

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
På grund av jäv deltar inte Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) i handläggningen i
detta ärende.

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

Bakgrund
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för
förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot
olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd
av bränder förebyggs, ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycksoch skadeförebyggande verksamhet som enligt lagen om skydd mot olyckor annars
åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet skall även
tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om
skydd mot olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till
följd av att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och
explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. Kommunalförbundet fullgör
uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna
beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.

Kommunalförbundet omfattar sju kommer med ca 115 900 invånare och har en landyta
av 3 100 km2.
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2015 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
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Bilagor
- Missiv helårsbokslut 2015.pdf
- Årsredovisning 2015 bilagor Verksamhetsberättelse slutlig.pdf
- Årsredovisning RÖS 2015 slutlig.pdf
- Granskningsrapport för år 2015 RÖS.pdf
- Revisionsberättelse för 2015 RÖS.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §22).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

30/47
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 104
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande
1. KS 2011/362
Motion – Starta projekt Gullspångslaxens hus – Nu. Inlämnad 2011-11-29 av Björn
Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP). Överlämnad till kommunens
utvecklingsgrupp 2014-01-20.
2. KS 2013/220
Motion- Barfotens Camping och utveckling av besöksnäringen i Otterbäcken. Inlämnad
2013-04-16 av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M). Behandlad i ksau 201508-26.
3. KS 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i
barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11,
§ 219 då beslutades att ungdomar och ansvariga för ”Smältverket” ska komma till
kommunstyrelsen och redogöra för verksamheten. Ett studiebesök vid ”Smältverket”
ska ordnas. Överlämnad till barn- och utbildning och kulturnämnden 2015-09-03.
4. KS 2014/498
Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123.
5. KS 2015/81
Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso”
Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV) 2015-02-05.
6. KS 2015/130
Motion – Angående vandringsled längs Gullspångsälven. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2015-02-23. Behandlad i Kf § 223/15. Kf beslutade återremittera motionen och att
förvaltningsgruppen tar fram ett förslag.
7. KS 2015/179
Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.
8. KS 2015/271
Motion soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna. Inlämnad av Roger Wiking
(S) 2015-04-29. Behandlad i kf § 231/15. Återremitterad.
9. KS 2015/563
Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström (S)
2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad.
10. KS 205/680
Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii Bergman (FI)
2015-11-13.
11. KS 2015/706
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Motion om att införa en kött fri matdag i veckan i kommunens verksamheter. Inlämnad
av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-11-26.
12. KS 2015/752
Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska sammanträden.
Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-12-14.
13. KS 2016/69
Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M)
2016-01-20.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
april och oktober.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2016, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning 2016.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under
beredning till kommunfullmäktige för godkännande.
1. KS 2014/566
Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/641
Medborgarförslag – Gullspång- staden av Laxarna.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-10-27

3. KS 2014/651
Medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glöd- och halogenlampor med LED.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-10-27. Behandlad i ksau 2015-10-21 § 243.
Yttrande från Tekniska nämnden inkom 2016-02-23 § 41.
4. KS 2014/679
Medborgarförslag om vänort.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-05.
5. KS 2014/706
Medborgarförslag om internetkamera som visar laxtrappan i Gullspång.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270.
6. KS 2014/727
Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-24.
7. KS 2015/53
Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2015-01-26.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så
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kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för
medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och
klagomål.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2016, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2016.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2016/2

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
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen april månad .doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 107

Ärende

Ärendenummer

Information - Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om protokoll 2016-02-26 från Skaraborgs
Kommunalförbund
Bilagor
- Skaraborgs Kommunalförbund protokoll-2016-02-26.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information - Vänersamarbetet, Sverige tillsammans

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Väner samarbetet
Carina Gullberg (S) informerar om:
13 kommuner runt Vänern bildade ifjol en ekonomisk förening för att gemensamt
arbeta för en god utveckling och driva viktiga frågor exempelvis näringslivsfrågor,
besöks- och turistnäringen. Under två dagar i Karlstad har representanterna i den
ekonomiska föreningen träffats och diskuterat olika frågor. Även representanter från
gästhamnarna i Vänern deltog. En ”Vänerdag” kommer att anordnas i varje
kommun med fokus på barn och unga. Föreningen kommer att anställa en samordnare.

Sverige tillsammans
Björn Thodenius (M) informerar om:
Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att
skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige.
Länsstyrelserna har under våren 2016 på regeringens uppdrag arrangerat sjutton
regionala konferenser över hela landet. Syfte med konferenserna har varit att diskutera
utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Den 15 mars anordnades en
konferens i Skövde.
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - IT-nämnden svar på revisionsrapport granskning av
IT-nämndens ekonomiska styrning

KS 2016/196

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) IT-nämndens svar på revisionsrapport granskning av IT-nämndens ekonomiska
styrning.
Bilagor
- Följebrev från PwC.docx
- Revisionsrapport - Granskning av IT-nämndens ekonomiska styrning.pdf
- Revisionsrapport IT-nämndens ekonomiska styrning.pdf
- Följebrev.docx
- Svar, revisionsrapport IT-nämndens ekonomiska styrning 2016-03-16.pdf

Kopia till
Akt

38/47
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 110

Protokoll
2016-04-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden svar på revisionens
granskning av miljö- och byggnadsnämnden

KS 2015/768

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämndens svar på revisionens granskning av miljö- och
byggnadsnämnden
Bilagor
- Revisionsrapport - Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom
MTG-kommunerna.pdf
- Rapport från revisionens granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
inom MTG-kommunerna dnr_2016_Ma0096, MBN § 27.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-03-08
b) Tekniska nämnden protokoll 2016-03-15
c) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2016-02-29
d) Lönenämnden protokoll 2016-02-19
e) IT-nämnden protokoll 2016-02-29
f) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2016-03-21
g) Miljö- och byggnadsnämnden § 26 om åtkomst till sammanträdeshandlingar i
Assistenten Dnr:2016.Ma0223
h) Miljö- och byggnadsnämnden § 30 verksamhetsuppföljning Dnr: 2016.Ma0019
i) Länsstyrelsen dnr 282-8300-2016 - Förprövningsansökan av tillbyggnad för suggor
på fastigheten Kroppfjell 3:11 i Gullspångs kommun
j) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-03-24
k) IT-nämnden protokoll 2016-03-16
Bilagor
- Lönenämnden protokoll 2016-02-19.pdf
- För kännedom förprövningsansökan om tillbyggnad för suggor på fastigheten
Kroppfjell 3_11, dnr 282-8300-2016.pdf
- Om åtkomst till sammanträdeshandlingar i Assistenten, dnr 2016.Ma0223, MBN §
26.pdf
- Verksamhetsuppföljning Dnr_ 2016.Ma0019, MBN § 30.pdf
- Protokoll från IT-nämnden 2016-02-29.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-03-08.pdf
- Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2016-02-29.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-03-15.pdf
- Protokoll direktionsmöte 2016-03-21.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-02-25.pdf
- IT-nämnden protokoll 160316.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Underrättelse från Förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 5566-15

KS 2015/131

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Underrättelse från Förvaltningsrätten mål nr 5566-15 angående laglighetsprövning
enligt kommunallagaen
b) Yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 5566-15
Bilagor
- Underrättelse om tillfälle att yttra sig över Bengt O Hansson m.fl. _ _ angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 5566-15.pdf
- Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 5566-15.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Motion om att anställa en miljö- och kvalitetsstrateg
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

KS 2016/224

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från kommunfullmäktige i Mariestad 2016-02-29 § 22 - Motion om att
anställa en miljö- och kvalitetsstrateg inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Bilagor
- Beslut Mariestads kommunfullmäktige § 22 2016-02-29 - Motion om att anställa en
miljö- och kvalitetsstrateg.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Länsstyrelsen dnr 851-9145-2016 information med
anledning av bosättningslagen

KS 2016/227

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsen dnr 851-9145-2016 information med anledning av bosättningslagen.
Bilagor
- Information från Länsstyrelsen med anledning av bosättningslagen, dnr 851-91452016 .pdf
- Förtydligande rutiner och justering av årsplanering 2016.pdf
- Bilaga 1. Årsplanering 2016 - Västra Götaland.pdf
- Bilaga 2. Fördelning av platser i årsplanering 2016.pdf
- Bilaga 3. Rutiner för anvisning och mottagande 2016.pdf
- Följebrev arbetsförmedlingen.docx
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut om debitering av kommunbidrag från
Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet år 2016

KS 2016/226

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-03-11 beslut om debitering av
kommunbidrag från Gullspångs kommun till miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet år 2016, dnr: 2016.Ma0012.
Bilagor
- Beslut om debitering av kommunbidrag från Gullspångs kommun till Miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet år 2016, dnr 2016.Ma0012.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ekonomisk uppföljning miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 29/16 ekonomisk uppföljning dnr: 2016.Ma0012
Bilagor
- Ekonomisk uppföljning, dnr 2016.Ma0012, miljö- och byggnadsnämnden § 29.pdf
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning -Beslut om godkännande av insamlingssystem för
källsorterat matavfall där rötresterna ska användas som
gödselmedel i ekologisk produktion, dnr 4.7.1-1845/2016

KS 2016/262

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Jordbruksverket dnr 4.7.18-1845/2016 om godkännande av
insamlingssystem för källsorterat matavfall där rötresterna ska användas som
gödselmedel i ekologisk produktion.
Bilagor
- Beslut godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där rötresterna ska
användas som gödselmedel i ekologisk produktion, dnr 4.7.18-1845_2016.pdf
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