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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Remiss gällande Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 20172019

KS 2016/547

Föredragande: Rebecca Bergelin
§5

Svar på synpunkt gällande när/om det blir gratis buss för alla
över 75 år

KS 2015/569

Föredragande: Erik Söderström
§6

Avtal för vattenkompensation till ungdomsföreningar i
Gullspångs kommun

KS 2014/695

Föredragande: Erik Söderström
§7

Ansökan från Gullspångs Tennisklubb om anläggningsstöd

KS 2016/310

Föredragande: Erik Söderström
§8

Budgetuppföljning - Åtgärdsförslag på individ- och
familjeomsorgen

KS 2016/210

Föredragande: Karin Ahrle
§9

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016- Brottsofferjouren
Norra Skaraborg

KS 2016/313

§ 10

Hörselskadades förening Norra Skaraborg ansökan om
föreningsbidrag 2016

KS 2015/648
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§ 11

Djurskyddet Skaraborg-Ansökan om ekonomiskt bidrag

KS 2016/503

§ 12

Ersättning till hyresgästen Hova Hotell & Konferens AB med
anledning av uppsägning av hyresavtal

KS 2016/508

§ 13

Borgensavgift för Riksbyggens Gullspång-Hova Äldrebostäder

KS 2016/74

§ 14

Ändring av taxa enligt Plan- och bygglagen

KS 2016/477

§ 15

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna

KS 2016/464

§ 16

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2016/463

§ 17

Revisorernas grundläggande granskning år 2016

KS 2016/402

§ 18

Remiss om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), dnr
Fi2016/02568/K

KS 2016/519

§ 19

Svar på medborgarförslag om polisstation inom kommunen

KS 2015/53

§ 20

Svar på medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glödoch halogenlampor mot LED

KS 2014/651

§ 21

Svar på motion om att införa en köttfri matdag i veckan i
kommunens verksamheter

KS 2015/706

§ 22

Svar på motion angående vandringsled längs Gullspångsälven

KS 2015/130

§ 23

Svar på motion starta projekt Gullspångslaxens hus

KS 2011/362

§ 24

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 25

Delgivningar

KS 2016/1
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Lii Bergman (FI) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 253

Protokoll
2016-09-07

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Eric Mellberg (M) anmäler jäv under punkt 7 ansökan från Gullspångs Tennisklubb om
anläggningsstöd, KS 2016/310.
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Ärende
KS § 254

Protokoll
2016-09-07

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Remiss gällande Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 20172019

KS 2016/547

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag
till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2017-2019.

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

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har skickat ut handlingsprogrammet för 2017-2019
på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Enligt lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) ska varje kommun, eller i förekommande fall,
kommunalförbund ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamheter. Här beskrivs kommunernas arbete med förebyggande åtgärder för att
minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna, för olyckor i allmänhet och
bränder i synnerhet.
Gullspångs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Räddningstjänsten Östra
Skaraborgs förslag till handlingsprogram.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg önskar synpunkter på handlingsprogrammet senast
5 september. Den politiska förankringen och schemaläggningen av kommunstyrelsens
möten medför dock att synpunkter inte kan ges inom anvisad svarstid.
Räddningstjänsten har accepterat en förlängd svarstid men vill ha svar så fort som
möjligt för att om möjligt kunna förankra handlingsprogrammet i direktionen vid deras
möte i september.

Bilagor
- Remissmissiv handlingsprogram.pdf
- Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2017-2019, 201607-29.pdf
- RÖS målbild.png
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- Tjänsteskrivelse, Räddningstjänsten Östra Skaraborg handlingsprogram enligt lag om
skydd mot olyckor 2017-2019, skriven av Rebecka Bergelin, rev 2016-08-25.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §5).doc

Kopia till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Svar på synpunkt gällande när/om det blir gratis buss för alla över
75 år

KS 2015/569

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget och inför det från och med år 2017,
kostnaden finansieras ur utvecklingsmedel. Utvärdering sker efter ett halvår.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och att
utvärdering sker efter ett halvår.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Bo Hagströms (C) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslagen.

Bakgrund
Den 5 oktober i år inkom en synpunkt från Thomas Skagenborg angående aktuell status
för utredning om fria kollektivtrafikresor för alla över 75 år, från hösten 2012.
Utredningen har legat på is men återupptas nu och en ny ekonomisk kalkyl är beställd
från Västtrafik.
Västtrafik tillhandahåller tjänsten s.k. seniorkort där personer över 75 år inom en
kommun får åka den allmänna kollektivtrafiken, alltså linje- och anropstyrd busstrafik
samt Närtrafik, kostnadsfritt. Vid resor som påbörjas eller avslutas utanför kommunen
innefattar tjänsten endast den delen av resan som görs inom kommungränsen.
Resterande sträcka bekostar resenären själv.
Idag köper 10 av Skaraborgs 15 kommuner tjänsten. Däribland Mariestads kommun.
Ekonomisk kalkyl Varje seniorkort kostar 105 kr/år. Till det tillkommer en
engångskostnad för administration på 115 kr för varje kort som beställs. I
administrationskostnaden ingår själva kortet och att Västtrafik via post skickar ut
erbjudande om tjänsten till varje berättigad samt nybliven resenär i kommunen.
I Gullspångs kommun finns det enligt SCB:s senaste siffror (31 december 2014) 641st.
seniorkortsberättigade resenärer. Enligt Västtrafik har andelen som tackat ja till
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erbjudandet i likvärdiga kommunen varierat mellan 40-60%(se uträkning nedan).
Samtliga kostnader är angivna exklusive moms. Kalkylen är giltig i sex månader från
och med den 30 oktober 2015.
• Vid 40 % - Första året: 56 408kr - Andra året: 26 922 kr
• Vid 50 % - Första året: 70 510kr - Andra året: 33 652 kr
• Vid 60 % - Första året: 84 612kr - Andra året: 40 383 kr
Övrigt Om Västtrafik behöver utöka sin trafik till följd av denna tjänst ska kommunen
svara för kostnaden. Både Västtrafik och kommunen har rätt att säga upp tjänsten i
förtid, detta med en uppsägningstid om sex månader.
Bilagor
- Synpunkt gällande när, om ,det blir gratis för buss för alla över 75 år.docx
- Bilaga 3 Specifika villkor för Seniorkort.pdf
- Kalkyl för fria resor för seniorer inom Gullspång kommun - okt 2015 (002).pdf
- Allmänna Villkor Tillköp Färdbevis.pdf
- Synpunkt gällande när om det blir gratis buss för alla över 75.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §7).doc

Kopia till
Erik Söderström
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Avtal för vattenkompensation till ungdomsföreningar i
Gullspångs kommun

KS 2014/695

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta liggande förslag på ersättningsmodell för
vattenkompensation. Utfallet av ersättningsmodellen ska utvärderas över tiden.

Kommunstyrelsen beslutar att föreningen Skagersviks Fritidsförening och
Hantverkshuset (som en del av Hova IF:s föreningsverksamhet men har egen
vattenförsörjning) ej är berättigade till vattenkompensation.

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
Enligt beslut av kommunstyrelsen (2014-12-11 § 411) ska samtliga föreningar från år
2015 själva betala sin vattenförbrukning. Kommunens ungdomsföreningar ska
kompenseras för dess vattenkostnader genom särskilt avtal. Berörda föreningar är:
Hova IF, Otterbäckens BK/ bandybanan, Gullspångs IF, Gullspångs Tennisklubb, SMK
Gullspång, Amnehärads Ryttarförening och Skagersviks Fritidsförening.
Ersättningsmodellen ska innehålla incitament att minska sin vattenförbrukning över tid.
Skagersviks fritidsförening och Hantverkshuset (som är en del av Hova IF:s
föreningsverksamhet men har egen vattenförsörjning) bedriver inte
ungdomsverksamhet och kan därför inte klassas som ungdomsföreningar och har
därmed inte rätt till vattenkompensation.
Verksamhets föreslagna ersättningsmodell utgår ifrån föreningarnas vattenförbrukning
för 2015 som basår. Inom en fyra års period utbetalas samma belopp, vilket ger
föreningarna incitament att sänka sin förbrukning.
Enligt statistik från SMHI kan mängden nederbörd för sommaren 2015 räknas som fullt
normal.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse vattenkompensation till ungdomsföreningar i Gullspångs kommun,
skriven av Erik Söderström 20160713.docx
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- Vattenavtal.docx
- Nederbördskarta, sommaren 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §8).doc

Kopia till
Erik Söderström
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan från Gullspångs Tennisklubb om anläggningsstöd

KS 2016/310

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till ansökan och beviljar Gullspångs
Tennisklubb ett anläggningsstöd med 117 675 kr finansieras ur kontot
föreningsbidrag. Som en motprestation vill kommunstyrelsen att föreningen jobbar än
mer med fler aktiviteter för barn och unga samt integrationsfrämjande insatser.
Föreningen ska återkomma med redovisning om hur man jobbar med barn och unga
samt integration.
På grund av jäv deltar inte Eric Mellberg (M) i handläggningen i detta ärende.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att föreningen återkommer med en redovisning om hur man
jobbar med barn och unga samt arbetet med integration.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
och eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Den 4 april 2016 inkom en ansökan från Gullspångs Tennisklubb där föreningen
ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 117 675 kr för ombyggnation av föreningens ena
grustennisbana till s.k. allvädersbana. En komplettering av denna ansökan inkom 201608-22.
Den totala kostnaden för ombyggnationen uppskattas till 523 750 kr varav föreningen
står för 52 000 kr och jordbruksverket för 354 075 kr.
Det finns ca 257 tkr av budgeterade medel för investeringsbidrag. Genom
ombyggnationen till allvädersbana blir anläggningen närmast underhållsfri.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ansökan från Gullspångs Tennisklubb om anläggningsstöd, skriven
av Erik Söderström 2016-08-22.docx
- Komplettering av tidigare ansökan om investeringsstöd till Gullspångs
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Tennisklubb.docx
- Ansökan från Gullspångs Tennisklubb om anäggningsstöd.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §26).doc
- Regelverk för investeringsbidrag till ungdoms- och handikappföreningar. Kf §
139_10.pdf
- Fördelning av föreningsbidrag för 2016, reviderad 2016-02-25.pdf
- Fördelning av föreningsbidrag 2016, KS § 61_2016.doc.rtf

Kopia till
Gullspångs Tennisklubb
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Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning - Åtgärdsförslag på individ- och
familjeomsorgen

KS 2016/210

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppmanana vård- och omsorgsnämnden att fortsätta
arbeta vidare med målsättningen för en budget i balans samt genomlysa verksamheten
inom äldreomsorgen och fortsätta jobba med personalbemanningen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden fortlöpande rapporterar
det ekonomiska läget.

Behandling i kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef Karin Ahrle redovisar att prognosen för vård- och
omsorgsnämnden pekar på ett underskott. Ett flertal åtgärder har påbörjats för att nå en
budget i balans.
För verksamheten inom äldreomsorgen befaras ett underskott.
Per-Arne Brandberg (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden fortlöpande rapporterar
det ekonomiska läget till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Åtgärdsplanen för individ- och familjeomsorgen har 2016-08-10 § 324 redovisats för
vård- och omsorgsnämnden, KS 2016/385.
Bilagor
- Åtgärdsplan IFO.docx
- Vård- och omsorgsnämnden § 324 åtgärdsförslag på IFO.rtf

Kopia till
Karin Ahrle
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Kommunstyrelsen

KS § 260

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016- Brottsofferjouren
Norra Skaraborg

KS 2016/313

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Brottsofferjouren i Norra Skaraborg genom
verksamhetsbidrag med två kronor per invånare under 2016. Finansiering sker via
kontot för föreningsbidrag.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-06-07 § 269.
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en relativt nystartad ideell förening som verkar i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Sedan flera år har de tre kommunerna
långtgående samarbete på många områden, exempelvis i trafiksäkerhetsrådet och
brottsförebyggande rådet. Föreningens arbete kan därför ses som ett komplement i det
samarbetet. 2015 stödde Gullspångs kommun jouren med 2 kronor per invånare och i
årets ansökan efterfrågas samma belopp.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden juni 2016 (2016-06-07 VON §29).doc
- Tjänsteskrivelse.doc
- Ansökan om verksamhetsbidrag 2016 från Brottsofferjouren Norra Skaraborg.pdf
- Meddelande om kompletterande av ansökan.docx
- Meddelande.pdf
- Komplettering av ansökan.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §19).doc

Kopia till
Brottsofferjouren Norra Skaraborg
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Hörselskadades förening Norra Skaraborg ansökan om
föreningsbidrag 2016

KS 2015/648

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hörselskadades förening Norra Skaraborg 6 000
kronor likt föregående års utdelning. Detta grundat på lokala möteshyran samt att
Gullspångs kommun är en av tre kommuner som kan dela lika på expeditionens
hyreskostnad.

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

Bakgrund
Hörselskadades förening Norra Skaraborg söker föreningsbidrag för år 2016 för sin
verksamhet. Verksamheten omfattar 774 medlemmar i kommunerna Mariestad,
Töreboda och Gullspång varav 122 stycken bor i Gullspångs kommun. Föreningen har
årligen 11 400 kronor i hyreskostnader för expedition och cirka 2 000 kronor för lokal
möteshyra.
Ansökan behandlas enligt de riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar som
antagits i Kommunfullmäktige § 137, 2014-09-29.
Bilagor
- Ansökan om föreningsbidrag 2016 från Hörselskadade förening Norra Skaraborg.pdf
- Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar Gullspångs kommun, antagen av
kf § 137 2014-09-29.docx
- Tjänsteskrivelse Hörselskadades förening 2016 av Karin Ahrle och Eric Styffe.docx
- Vård- och omsorgsnämnden december 2015 (2015-12-01 VON §28).doc

Kopia till
Hörselskadades förening
Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

KS § 262

Ärende

Ärendenummer

Djurskyddet Skaraborg-Ansökan om ekonomiskt bidrag

KS 2016/503

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

Behandling i kommunstyrelsen
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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 2016-06-27 en skrivelse till
kommunen där föreningen söker ekonomiskt bidrag med 25 000: -/år. Det
huvudsakliga syftet är att driva ett djurhem i Töreboda.
Djurhemmet, som funnits i 13 år, omhändertar och omplacerar katter, i mindre
omfattning även andra smådjur. Förra året tog föreningen hand om 212 katter från hela
Skaraborg.
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
- Tjänsteskrivelse, ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningen Djurskyddet
Skaraborg, skriven av Elisabeth Olsson, 2016-06-28.docx
- Djurskyddet Skaraborg - Ansökan om ekonomiskt bidrag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §11).doc

Kopia till
Djurskyddet Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Ersättning till hyresgästen Hova Hotell & Konferens AB med
anledning av uppsägning av hyresavtal

KS 2016/508

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar hyresgästen en ersättning om maximalt tvåhundra
sjuttiofemtusen (275 000 kr) kronor, att utbetalas i samband med överenskommelse om
avflyttning från förhyrd lokal, senast 2016-09-30, med adress Finells väg 14 i Hova.
Förvaltningen får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse lämna förslag på var i
kommunens budget finansieringen kan tas.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar att i beslutet läggs ordet ”maximalt” till med instämmande av
Björn Thodenius (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott förslag
och eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Under april månad 2016 sades hyresavtalet upp, mellan Gullspångs kommun och Hova
Hotell & Konferens AB, av fastighetsavdelningen på uppdrag av kommunledningen i
Gullspångs kommun.
Enligt hyreslagens 12 kap 57-58 § har hyresgästen rätt till ersättning, när hyresvärden
inte medger förlängning av ett hyresavtal. Ersättning skall utgå med ett belopp,
motsvarande minst ett års hyra. Särskilda omständigheter kan göra att ett högre belopp
är motiverat t ex flyttkostnader, kostnader för trycksaker etc.
Hyresgästen har krävt 275 000 kr som ett minimibelopp som han kan acceptera. Som
motivering påpekar han att han övertagit rörelsen för bara ca 1-1,5 år sedan och han har
investerat stora belopp främst i form av egna och köpta arbetsinsatser. Han påpekar
också att det är först nu som han kan se resultatet av det nedlagda arbetet, och då blir
han tråkigt nog uppsagd. Dessutom säger sig hyresgästen fått mycket beröm för sin mat
av ortsbefolkningen, och att de verkligen kommer att sakna restaurangen och hotellet.
Skulle kommunledningen ompröva beslutet om uppsägning, har hyresgästen sagt sig
villig att teckna ett nytt avtal på nya villkor med marknadsanpassad hyra, och i övrigt
göra de förändringar som eventuellt önskas.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse ersättning till hyresgästen Hova Hotell & Konferens AB med
anledning av uppsägning av hyresavtal, skriven av Bo Theorén och Elisabet
Olsson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §9).doc

Kopia till
Bo Theorén
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Borgensavgift för Riksbyggens Gullspång-Hova Äldrebostäder

KS 2016/74

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av RKHF Gullspång-Hova
äldrebostäder med 0,3 % från år 2017.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett borgensåtagande gentemot RKHF Gullspång-Hova
äldrebostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-29 § 52 att ta ut en borgensavgift på 0,25 %
för år 2016 av RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder. Borgensavgiften för år 2017
skulle tas med i budgetarbetet för år 2017.
Förslaget är att borgensavgiften för RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder höjs till 0,3
% för att komma till samma nivå som borgensavgiften för Gullspångsbostäder AB.
Borgensavgiften ska ses som en ersättning för ett risktagande.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, borgensavgift RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder, skriven av
Elisabeth Olsson 2016-08-12.docx
- Kommunfullmäktige 2016-03-29 (2016-03-29 KF §12).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §12).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ändring av taxa enligt Plan- och bygglagen

KS 2016/477

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive
kart- och mättaxa) där kommunfaktorn N fastställs till 0,85 och att taxan träder i kraft
den 1 januari 2017.

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

Bakgrund
Plan- och bygglovstaxan (inklusive kart- och mättaxa) är olika i MTG-kommunerna, då
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar olika taxor beroende på
kommunstorlek. Töreboda och Gullspångs kommuner har den taxa som
rekommenderas för kommuner under 20 000 invånare. Mariestads kommun har
debiterat Töreboda och Gullspångs kommuner mellanskillnaden mellan Mariestads
kommuns plan- och bygglovstaxa och Töreboda och Gullspångs kommuners taxa.

Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén skriver i tjänsteskrivelse, 2016-06-16,
sammanfattning:
”Det nu liggande förslaget om att införa en likalydande N-faktor på 8,5 i de tre
kommunernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock att
intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäkterna visat sig
komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i Mariestads kommun.

Detta gäller sannolikt också för kart och mät. Avgifterna för planer i Mariestads
kommun kommer också att minska. Däremot ökar planavgifterna i Töreboda och
Gullspångs kommuner.

Detta är inget som direkt påverkar Miljö- och byggnadsnämnden men bör ändå vara
känt före det beslut om ändrade kommunfaktorer fattas.

Vilka förändrade intäktsnivåer det handlar om är svårt att förutse. För Miljö- och
byggnadsnämnden kan det handla om runt -20 tkr om man tittar på 2015 år siffror.”
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Vid MTG Styrgruppsmöte 2016-06-09 beslutades att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att besluta att anta gemensam
plan- och bygglovstaxa.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse yttrande över förslag på ändring av PBL-taxa för MTGkommunerna.pdf
- Taxa enligt Plan- och bygglagen inklusive kart-och mättaxa antagen av kf 2011-08-29
§ 96.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §13).doc
- Beslut i Miljö- och Byggnadsnämnden § 123, förslag på ändring av taxa enl plan- och
bygglagen inklusive kart- och mättaxa.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna

KS 2016/464

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till tidsplan och årshjul för en
gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna.

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

Bakgrund
Ekonomicheferna Anders Bernhall och Jonas Eriksson samt controller Emma Wiik
lämnade vid MTG styrgruppssammanträde i februari en redogörelse om gemensam
budgetprocess i MTG-kommunerna. Kommunerna bör utöka samarbetet och samsyn
kring arbetsrutiner och planeringsförutsättningar för budgetprocesser, målformuleringar
och omfattningen av uppdragen etc. för de gemensamma nämnderna inom MTGsamarbetet.
Vid MTG styrgruppssammanträde i juni lämnades ett förslag till tidplan och årshjul för
en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna. MTG styrgrupp beslutade att
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna
att anta upprättat förslag till tidsplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i
MTG-kommunerna.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna skriven av Anders
Bernhall 2016-08-10.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Budget- och målprocess MTG ver1.pdf
- MTG årshjul budget-uppföljning.pptx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §14).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2016/463

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avsiktsförklaring och
arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att i beslutsmeningen tas ordet ”revidering” bort.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
En mer strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner inleddes under år 2003 genom informella möten mellan kommunernas
kommunalråd och kommunchefer. Samtalen utmynnade i att ett antal möjliga
verksamhetsområden för samverkan identifierades.
Därefter genomfördes ett antal förstudier för att klargöra förutsättningarna för en
fördjupad och strukturerad samverkan och mot bakgrund av de genomförda
förstudierna beslutade respektive kommunfullmäktige under våren 2005 om en
gemensam avsiktsförklaring om utökat samarbete.
Mot bakgrund av den upprättade avsiktsförklaringen genomfördes omfattande
utredningar av förutsättningarna för att etablera gemensamma nämnder. Detta
resulterade i att fyra gemensamma nämnder inrättades; miljö- och byggnadsnämnden
(2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden (2008), samt IT-nämnden (2008).
Lönenämnden innefattar även Karlsborgs kommun sedan år 2011.
Kommuncheferna inom MTG har upprättat ett förslag till reviderad avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan. Det upprättade förslaget är den första revideringen av
den ursprungliga avsiktsförklaringen. Avsikten är att avsiktsförklaringen och
arbetsordningen, i likhet med samtliga samverkansavtal för de gemensamma
nämnderna, ska revideras under varje mandatperiod. Det är MTG-styrgrupp som är
ansvarig för att revideringen av samverkansavtalen genomförs. Töreboda kommun som
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administrerar MTG-styrgrupp är ansvarig för att ett förslag till revidering av
riktlinjerna upprättas.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i
MTG-kommunerna att besluta att anta det reviderade förslaget till avsiktsförklaring.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, skriven av Elisabeth Olsson 201608-10.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner 2016-06-13.docx
- Avsiktsförklaring för samarbete mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner upprättad 2005.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-08-26.pdf
- Synpunkt på fördelningsmodell för MTG-samordnare från Johan Abrahamsson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §15).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Revisorernas grundläggande granskning år 2016

KS 2016/402

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar på revisionens grundläggande granskning av
kommunstyrelsen 2016, enligt nedan:
1. Hur arbetar kommunstyrelsen för att säkerställa uppsikten och samordningen av sina
bolag samt över de gemensamma nämnderna inom MTG?
Bolagen och de gemensamma nämnderna redovisar enligt samma ordning som
kommunens förvaltning i övrigt. De ses som en integrerad del i det kommunala
uppdraget. Ledamöter från kommunstyrelsen sitter i styrelserna och nämnderna och på
så sätt finns en nära koppling och ett kontinuerligt samarbete. Kommunstyrelsen utövar
sitt huvudmannaskap genom att vid behov ge särskilda uppdrag utöver grunduppdraget.
Vid MTG styrgruppsmöten diskuteras övergripande frågor som rör de gemensamma
nämnderna. Ett exempel är att den ekonomiska situationen hos IT nämnden och
hanteringen av denna, har diskuterats vid flera tillfällen. Kommunstyrelsens presidium
träffar regelbundet representanter från tekniska nämnden samt tjänstemän för dialog.
Liknande träffar planeras tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden. VD och
ordförande för bolagen har för fullmäktige redovisat hur man arbetar med sitt uppdrag.
2. Hur arbetar kommunstyrelsen med den ekonomiska uppföljningen och
rapporteringen?
Kommunstyrelsen arbetar utifrån de beställningar som fullmäktige gjort. Vi arbetar
enligt ett årshjul med budgetprocess och ekonomisk uppföljning. Kommunen har gått
från fyra till tre rapporter då de två första kom alltför tätt för att vara meningsfulla.
Efter den första rapporten i maj 2016 har kommunstyrelsen begärt att de nämnder som
påvisade en negativ prognos ska inkomma med åtgärder för att uppnå en budget i
balans. Kommunen har ett redovisningssystem som ska säkerställa att politiken kan
följa ekonomi och leveranser.
3. Vilka tre områden ser kommunstyrelsen som sina viktigaste uppdrag under
innevarande år?
Det grundläggande uppdraget är att säkerställa att alla människor får den utbildning,
omsorg och service som man har rätt till och det är en balansgång där ständiga
prioriteringar görs. Under 2015 ställdes kommunens anpassningsförmåga på prov
genom den stora tillströmningen av nyanlända ensamkommande barn och flyktingar.
Utifrån detta är under 2016 en av kommunstyrelsens största utmaningar att anpassa
organisationen till den nya behovssituationen. Detta gäller boende, utbildning, vård och
omsorg men även tillgång till personal. En konsekvens har blivit svårigheter att
rekrytera personal inom flera områden. Kompetensförsörjningen är utmaning och här
jobbar vi både lokalt och delregionalt med frågan. En tredje utmaning är att hantera de
investeringsbehov som står för dörren; upprustning av skolor och förskolor, nya
bostäder, nytt LSS-boende och investeringar inom VA. Inom kommunstyrelsens egen
verksamhet jobbar man särskilt med fullmäktiges beställning ”alla i arbetsför ålder ska
ha en egenförsörjning” genom inrättandet av en ny verksamhet för integration, studier
och arbete. Verksamheten ska hjälpa unga vuxna och vuxna att hitta vägen till
egenförsörjning genom studier och andra kompetenshöjande insatser. En annan
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utmaning är att ta fram detaljplaner som möjliggör etablering av nya företag, nya
attraktiva boendeområden både för permanent- och fritidsboende samt utveckling av
attraktiva centrumkärnor med tillgång till service. En tredje utmaning är
infrastrukturfrågorna. Utbyggnaden av fiber finns både plan och struktur för men är
tidskrävande, utbyggnaden av E20 startar i höst och medför omställning för kommunen
gällande nya ledningar, gestaltning och andra praktiska anpassningar. Möjlighet till
pendling är en ständigt återkommande utmaning där vi jobbar aktivt med tillgång till
både buss och tåg.
4. Hur arbetar kommunstyrelsen för att säkerställa att dessa uppdrag verkställs?
Här är en ständig samverkan mellan politiskt arbete och förvaltningsarbete.
Fullmäktige har ett årshjul där de olika nämnderna och bolagen minst en gång per år
redovisar sitt arbete. Förutom dessa redovisningar finns man med från förvaltning och
nämnder vid kommunstyrelsens möten, i specifika frågor. Gullspång är en liten
kommun och det finns en närhet som gör det lätt att följa utvecklingen. Samtidigt finns
en risk med otydliga roller och det jobbar vi systematisk med genom
utbildningsinsatser och genomgång av styrsystemet.
5. Hur utövar kommunstyrelsen sin interna kontroll och hur nyttjar man det interna
kontrollsystemet i sin uppsikt över övriga nämnder?
Genom ett tillgängligt diariesystem och mötesportal finns enkel tillgång till protokoll
och handlingar. Kommunstyrelsens presidie har närvarorätt hos nämnderna och detta
används då och då för att skaffa sig en bild över hur nämndarbetet bedrivs.
Kommunstyrelsens ordförande träffar regelbundet nämndernas ordförande för att
samordna och följa upp.
6. Hur tillser kommunstyrelsen att upphandling och inköp i kommunen sker enligt
Lagen om offentlig upphandling och därtill sker på ett effektivt och för kommunen
ändamålsenligt sätt?
Gullspång har tillsammans med Mariestad en särskild upphandlingsavdelning med
kunnig och erfaren personal som är behjälpliga och föreslår upphandlingar.
Kommunstyrelsen eller relevant nämnd fattar beslut om tilldelning. På så sätt deltar
kommunen i många gemensamma upphandlingar genom SKL, Kommentus och andra.
Detta gör att vi kan få så bra avtal som möjligt. Vid särskilt svara upphandlingar tar vi
specialistkonsulter till hjälp som till exempel i stora byggprojekt, telefoni, med mera.
Vi har haft utbildning med alla chefer vad gäller muta och jäv för att undvika att man
går in i avtal som kan ifrågasättas. Beslut enligt delegation redovisning av till nämnd
eller styrelse. En ny överenskommelse finns med Skatteverket om att vi kollar upp att
företag som vi anlitar fullgör sina förpliktelser, genom att använda Skatteverkets
verktyg.
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Lii Bergman (FI) och Victor Albertsson
Tidestedt (M) deltar inte i beslutet då de avser att lämna ett eget svar till revisorerna.
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Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Björn Thodenius (M) meddelar att Moderaterna och Feministiskt initiativ avser
att lämna ett eget svar till revisorerna.

Bakgrund
Kommunens revisorer ställer i sin grundläggande granskning år 2016 ett antal frågor
till kommunstyrelsen att besvara inför möte med revisionen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse svar på frågeställningar 2016.docx
- Brev till nämnder Grundläggande granskning 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §17).doc

Kopia till
Sara Linge, KPMG
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Ärende

Ärendenummer

Remiss om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48), dnr
Fi2016/02568/K

KS 2016/519

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på förslag till Regional indelning – tre
nya län, SOU 2016:48, enligt nedan.
Sammanfattning
Gullspångs kommun instämmer i delbetänkandets förslag på regionindelning och de
storskaliga fördelarna. En symmetri med de statliga sektorsorganisationerna bör
eftersträvas.
Gullspångs kommun vill dock framföra att storregionernas styrka måste användas för
att säkerställa landsbygdens livsvillkor gällande samhällsservice, kommunikationer och
kompetensförsörjning och anpassning till småskaliga initiativ och projekt.
Gullspångs kommuns bakgrund till yttrandet
Gullspångs kommun är redan tidigare del i en stor region, Västra Götalandsregionen,
och ser både för och nackdelar i detta. Geografiskt ligger Gullspångs kommun i en
ytterkant av Västra Götaland vilket innebär närhet men också ett administrativt avstånd
till angränsande län. Detta innebär administrativa gränser som försvårar
transporter/kommunikationer. Den ena regionens planering sträcker sig ofta bara fram
till yttersta större ort inom sin egen region och ett glapp uppstår över gränsen. I
samarbete kring Vänern och andra större sjöar och vattendrag är flera landsting och
länsstyrelser inblandade med olika regelverk. Detta försvårar samarbetet och ger ibland
svårförståeliga skillnader i regelverk för befolkning som är grannar men bor på olika
sida om administrativa gränser.
5 Utmaningar för samhällsorganisationen
Gullspångs kommun ser det som en stor utmaning och av största vikt att de
organisatoriska strukturerna ger bästa förutsättningarna för goda livsvillkor i hela
landet. Det ska vara möjligt att leva hela sitt liv på landsbygden med tillgång till
samhällsservice, kommunikationer, utbildning, sjukvård, med mera. Det finns ett behov
av gränslöshet för människor, näringsliv, turism, kultur som behöver bejakas och
underlättas. Människor blir alltmer rörliga, deras vardag sträcker sig över
administrativa gränser. Vi kommer att behöva nya strukturer som möjliggör
”deltidsboende” över veckor, månader eller årstidsvis med arbete och boende på olika
orter men med en skattefördelning så att man kan ta del av servicen på två olika orter?
Förskola, distansundervisning, snabba uppkopplingar, osv. Regionen kan här spela en
samordnande och framåtdrivande roll i ett utvecklingsperspektiv till gagn för både små
och stora kommuner.
6 Tillväxt och utveckling
Stora regioner kan bli starka och sammanhållande aktörer och det har många fördelar i
regionutvecklingsarbetet. Men det finns också en risk att det utestänger de små kreativa
lokala initiativen. På lång sikt är just mångfalden det som leder till utveckling och i en
stor organisation behöver detta säkras upp.
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Gullspång ser en rad fördelar med regioner då det gäller tillgänglighet om man lyckas
samordna både transportmedlen men även tillgänglighet genom samordnade och
förenklade biljettsystem. Det måste bli möjligt att på ett enkelt sätt lösa biljett lokalt,
även mitt ute på landsbygden, och att enkelt hitta fungerande förbindelser hela vägen.
Vi ser också att regionerna skulle kunna bli en stark resurs och part i ett
utvecklingsperspektiv gentemot banker och andra serviceorganisationer som tenderar
att fullständigt utarma landsortens på möjligheter för både privatpersoner och företag
att leva och agera. Det som kan oroa är att regionen har ett storstadsperspektiv. Det bör
byggas in motverkande strukturer genom exempelvis delregionala nav som förmår att
se alla de små delarna. Regionerna kan också ha förutsättningar att tillsammans med
länsstyrelse och kommuner hitta smidiga stödfunktioner för näringslivsutveckling.
7 En ändamålsenlig regional samhällsorganisation
Vi ser det som viktigt att den nya regionindelningen följs upp av de statliga
sektorsmyndigheterna och att de följer samma regionala indelning. Om detta görs ser vi
många förenklande samordningsmöjligheter med polis, arbetsförmedling,
migrationsverket, m fl. Här spelar Länsstyrelsen en viktig samordnande roll. Vi anser
att det är viktigt att skapa en symmetrisk organisationsstruktur statligt, regionalt och
kommunalt. Det ger förutsättningar för starka och samordnade insatser för ekonomisk,
social och ekologisk utveckling och hållbarhet. Tänka ”glokalt”, både globalt och
lokalt. Ett samutnyttjande av kostnadskrävande investeringar för sällananvändning kan
bli mer effektivt så att vi kan ge mer av lokal service för det som nyttjas mer frekvent.
8.3 Demokrati och legitimitet
Att befinna sig geografiskt långt ifrån de platser där politiska möten äger rum är
oerhört tidskrävande och riskerar att ge en demokratisk förlust genom att vissa politiker
inte kan avsätta den tid som behövs. Vi ser det som en fördel om man kan förlägga de
politiska mötena ut till några olika platser och/eller hitta andra resfria mötesformer som
digitala sammanträden. Det finns också en risk att representationen blir otydlig genom
att det indirekt utses olika grupperingar som ska fatta beslut inom specifika frågor. Det
kan då bli otydligt vad man företräder, sig själv, sitt parti, sin ort, sin delregion, eller
något annat. För en utomstående blir det svårt att följa beslutsprocesser och vem som
har ansvaret på vilket mandat.
Som kommun upplever man ibland att regionen fattar beslut som får konsekvenser för
kommunen utan dialog eller förankring. Vi inser att det är svårt att ha dialog med så
många kommuner och att få ett entydigt svar från dem. Vi har olika förutsättningar och
har olika möjligheter att hantera förändringar. Vi inser att regionen behöver
kommunala sammanslutningar att samarbeta och förhandla med. Ett antal delregionala
kommunalförbund är en variant men med ovanstående demokratiska risktagande. Vi
upplever till exempel att regionen kan fatta beslut inom vården som får omedelbara
konsekvenser för den kommunala hälso- och sjukvården och för våra invånare utan att
vi haft en möjlighet att påverka. Vi ser att man inte riktigt förmår att värdera
konsekvenserna för den lilla kommunen med ett geografiskt läge i periferin gällande
tillgänglighet mm.
13 Västra Götalands län
Gällande geografisk avgränsning så tror vi inte att den regionala identiteten är särskilt
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stark men för att uppnå en legitimitet och känsla av lojalitet med regionen och alla dess
delar så har avgränsning betydelse. För Gullspångs del känns det mycket
tillfredställande att åter knytas ihop med Värmland. Det finns historiska band och en
mycket praktisk koppling i nutid genom pendling över länsgränserna för studier, arbete,
kultur och handel. Vi kan heller inte bortse ifrån att det finns en risk att nya hindrande
gränser uppstår. Med en medvetenhet om denna risk kan den förebyggas genom
gränsöverskridande samråd.
Utbildningsperspektivet saknas
Ett viktigt perspektiv som vi helt saknar i utredningen är utbildningsperspektivet. Det
nämns lite här och där i form av kompetensförsörjning och forskning men vi anser att
det är av avgörande betydelse att ett grepp tas kring regionens roll i detta sammanhang.
För kommuner långt från storstäderna är kompetensförsörjningen ett stort problem. Vi
behöver tillgång till de högre lärosätena, goda kommunikationer och en möjlighet att
påverka utbildningsutbudet.

Behandling i kommunstyrelsen
Lii Bergman (FI) yrkar att under punkt 5 i beslutet ändras ordet ”dagis” till ”förskola”.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Lii Bergmans (FI) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslagen.

Bakgrund
Regeringskansliet, Finansdepartementet har skickat ut remissen Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) till ett antal instanser. Finansdepartementet önskar svar
senast den 6 oktober 2016.

Bilagor
- Yttrande från Gullspångs kommun - remissvar på förslag till Regional indelning - tre
nya län, SOU 2016_48, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Remiss.pdf
- Regional indelning – tre nya län SOU 2016 48.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §18).doc
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Kopia till
Finansdepartementet
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Kommunstyrelsen

KS § 270

Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag om polisstation inom kommunen

KS 2015/53

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt yttrandet nedan
och därmed anses besvarat och avslutat.
Yttrande
Kommunen kan inte bestämma var polismyndigheten har sina stationer.
Polisen har ett mobilt poliskontor som kommer en gång i veckan till Gullspång och
Hova dit medborgarna kan vända sig. Vid behov så kan det mobila poliskontoret även
finnas kvar under längre tid.
Utöver mobila poliskontoret så har vi polisiär närvaro i form av närpoliser,
ordningspoliser och riktade insatser (exempelvis trafikövervakning) under dygnets alla
timmar. Denna polisiära närvaro är troligen mer brottsförebyggande än ett fast
poliskontor i kommunen.

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

Bakgrund
Wolfgang Brauer har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska öppna en
polisstation i Gullspång eller Hova.
Bilagor
- Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.doc
- Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §20).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 271

Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glödoch halogenlampor mot LED

KS 2014/651

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun under kommande fem år byter
ut all inomhusbelysning i sina lokaler till LED-lampor. Utbytet sker inom ram.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun under kommande fem år byter
ut all gatubelysning inklusive elljusspåren till LED-lampor. För detta avsätts 681 tkr/år.
Insatsen finansieras genom minskade driftkostnader. Driftsbudgeten minskas med 30
tkr/år från år och sedan med ytterligare 30 tkr/år till den totalt minskat med 150 tkr/år
när all belysning är utbytt.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 500 tkr investeras i ett nytt styrsystem för
effektivare styrning av belysningen. Får inrymmas inom tekniska nämndens ram på 4
mnkr för år 2017. För år 2018 får det tas med arbetet kring budgetprocessen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ge uppdraget till tekniska nämnden.

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

Bakgrund
Wolfgang Brauer har lämnat in ett förslag att kommunens lampor ska bytas ut mot
LED-lampor, KS 2014/651. Energirådgivare Tomas Skagenborg har utrett frågan.
Tomas har konstaterat att LED-belysning är mycket energieffektiv. LED-belysning kan
användas i princip överallt.
Att byta ut all befintlig innebelysning mot LED är ett omfattande arbete. Utbytet till
LED-belysning har redan påbörjats av förvaltaren. Där det sitter glödljus byter man ut
efterhand de går sönder. I många fall kan man sätta LED- belysning i befintlig armatur,
men måste man även byta armaturen blir kostnaden högre. För att höja takten i utbytet
och täcka merkostnaden för inköp av LED- belysning skulle det behövas 100 tkr och
för byte av de sämsta armaturerna behövs 150 tkr. Gatubelysning kan utgöra upp till en
fjärdedel av en kommuns energikostnader, medan underhållet kan kosta ytterligare 1525 % av den årliga energikostnaden. Med rätt LED-belysning kan elförbrukning och
underhållskostnad minska med ca 60 % respektive 10 – 15 %.
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I Gullspångs kommun är enligt Vänerenergi 1500 armaturer av 1700 i behov av byte.
Det blir en stor besparing att byta till LED. Drift och underhållskostnaden minskar med
150 tkr/år vilket är 33 % av nuvarande kostnad. Räntekostnaden vid 4% internränta är
68 tkr/år. Vid en investering i LED- belysning minskar de totala kostnaderna per år
med 35%, inklusive avskrivningskostnader.
Tomas Skagenborg föreslår att: Gullspångs kommun beslutar att under kommande fem
år byta ut all innerbelysning i sina lokaler till LED-lampor. För detta avsätts 50 tkr/ år.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet. Gullspångs kommun
beslutar att under kommande fem år byta ut all gatubelysning till LED-lampor. För
detta avsätts 681 tkr/år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för
genomförandet. Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår ett
tillvägagångssätt.
Fastighetsavdelningen bedömer att utbytet av innebelysning kan ske inom ramen för
verksamheten.
Tekniska nämnden påpekar att kostnadsbesparingen gällande gatubelysning kommer
successivt och når inte full effekt förrän alla armatur är utbytt. Man föreslår därför att
driftsbudgeten minskas med 30 tkr/år från år och sedan med ytterligare 30 tkr/år till den
totalt minskat med 150 tkr/år när all belysning är utbytt.
Utöver byte till LED-lampor är belysningen i Gullspång i stort behov av ett nytt
styrsystem för att få effektivare styrning. Kostnaden för detta är 500 tkr och föreslås
från TN att finansieras via utökad ram.
VänerEnergi byter ut lamporna i gatubelysningen vart 4:e år och 2016 är det dags för
Gullspångs tätort och sedan sker bytena successivt.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse byte till LED-belysning skriven av Elisabeth Olsson, 2016-0720.docx
- Remiss - Medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i Gullspångs
kommun, Tn § 41.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse.doc
- Beräkning av kostnad för Gullspång gatubelysning.pdf
- Svar medborgarförslag att byta ut all belysning till LED-lampor, tjänsteskrivelse
skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-21.docx
- Svar medborgarförslag att byta ut all belysning till LED-lampor, tjänsteskrivelse
skriven av Tomas Skagenborg 2015-05-28.docx
- Svar på medborgarförslag om LED, skriven av Tomas Skagenborg.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Motivering till medborgarförslag.pdf
- Medborgarförslag att man byter vanlig lysrör och glöd- och halogenlampor mot
LED.docx
- Medborgarförslag att man byter vanlig lysrör och glöd- och halogenlampor mot
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LED.htm
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §21).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 272

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion om att införa en köttfri matdag i veckan i
kommunens verksamheter

KS 2015/706

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för
kompletterande underlag till kommunstyrelsen.
Lii Bergman (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Bo Hagström (C) yrkar avslag på motionen.
Björn Thodenius (M) yrkar avslag på motionen.
Lii Bergman (FI) yrkar bifall till motionen.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att motionen återremitteras till förvaltningen för att
presentera kompletterande underlag till kommunstyrelsen med instämmande av Carina
Gullberg (S).

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl 15:51-15:56.
Ordförande Carina Gullberg (S) frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att ärendet ska återremitteras.

Bakgrund
Feministiskt initiativ Gullspång föreslår i en motion om att införa minst en köttfri dag i
veckan i kommunens verksamheter.
Kostchef Tomas Karlsson har utrett frågan.
Kostpersonalen i Gullspångs kommun har under 2015 fått utbildning och har rätt
kompetens för att genomföra nationella målet för klimatsmarta måltider.
Genom att uppmuntra till en minskad köttkonsumtion bidrar Gullspång kommun till
minskad klimatpåverkan och är ett led i att uppfylla våra nationella klimatmål.
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Ett steg i riktning mot en hållbar kommun.
Kostchefen bedömer därför att steget till en köttfri dag per vecka är genomförbart inför
höstterminen 2016.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse svar på motion om köttfri matdag i kommunens verksamheter,
skriven av Tomas Karlsson 2016-07-06.docx
- Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens verksamheter.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §22).doc

Kopia till
Tomas Karlsson
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion angående vandringsled längs Gullspångsälven

KS 2015/130

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunfullmäktige om vidtagna åtgärder och
situationen i dagsläget vad gäller vandringsleden längs Gullspångsälven och föreslår att
motionen därmed anses besvarad.

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

Bakgrund
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen som ansluter väl till de insatser som redan
gjorts och till utvecklingsidéer vad gäller naturreservatet Gullspångsälven.
Naturreservatet betraktas som viktigt att utveckla vidare som en av reseanledningarna
till kommunen. En bra tillgänglighet till naturreservatet kan stödja kommunens
marknadsföring som ett attraktivt resmål.
I början av december hade Gullspångs turistorganisation en träff med den person som
har ansvar för detta naturreservat på Länsstyrelsen i Mariestad. En sammanfattning av
träffen och av vad som vi kom överens om finns att läsa i den bifogade
tjänsteskrivelsen, 2016-03-08, ärendenummer KS 2015/130, Svar på motion –
Vandringsled längs Gullspångsälven.
Som avtalades i december följde Gullspångs turistorganisation med när Länsstyrelsen
den 23 maj 2016 gjorde den årliga checken med kommunens Förvaltningsgrupp och
kollade ledens skötsel samt skyltar.
Då kunde konstateras att Länsstyrelsen redan hade placerat fyra nya skyltar i lagom
storlek vid ledens båda ingångar, två vid idrottsplatsen Gullmovallen och två vid
Pipans hamn. På skyltarna står ’’Gullspångsälven - Pipans hamn 4,5 km’’ och
’’Gullspångsälven - Gullmovallen 4,5 km’’.
Vi har kommit överens om att Länsstyrelsen ser till att följande förbättringsförslag/
åtgärder ska genomföras.
Informations- och vägvisarskyltar
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- För tydlighetens skull ska de vita pilarna på de fyra nya skyltarna målas blå så att
skyltarna bättre hänger ihop med de blåa vägbevisningsstolparna som redan finns.
- Trasiga varningsskyltarna för elstängsel byts ut i år.
- Länsstyrelsens ansvariga ska fundera på om en flytt av den nya skylten eller den blåa
stolpen vid Pipans hamns toalett kan leda till att stigens början blir tydligare. Detta
framgår enligt ett gjort förslag.
- På minst fem ställen har lovats att bättre vägvisning ska ordnas med syfte att besökare
ska få en entydig bild av var leden går. Vissa av naturreservatets stolpar/symboler kan
uppfattas som vägvisning om det inte finns blåa stolpar nära som förtydligande. Flytta
stolpar kan vara en bra lösning, på andra ställen behövs att placera fler stolpar eller
måla blå färg på t.ex. befintligt staket.
- Vandrare kan stöta på kor och/eller får. Länsstyrelsen ser till att infoskyltar placeras
vid båda ingångarna så att besökare i förväg kan läsa om att det kan finnas boskap
längs leden. Infoskyltarna placeras ut i år.
- Vid Pipans hamn finns en toalett för allmänheten men bristfällig information kan leda
till att inte alla uppfattar att det är en toalett. Länsstyrelsen ska se till att det kommer att
placeras en tydlig symbol på dörren.
Underhåll längs leden
Länsstyrelsen ska ge Förvaltningsgruppen i uppdrag att röja hela leden tre gånger i år i
stället för två gånger. Det ska ske innan Laxdagarna, innan semester (juli) och sista
gången i augusti. Det ska utvärderas om det ska bli tre gånger även i fortsättningen.
Marknadsföra naturreservat Gullspångsälven (broschyrer/webbplats) I december
ställdes frågan om Länsstyrelsen kan hjälpa till med att göra en broschyr i papperseller digital form, helst på flera språk (engelska och tyska).
Marknadsföring sköts av en avdelning i Göteborg. Broschyrer görs inte längre.
Ansvariga för Gullspångsälven naturreservat på Länsstyrelsen lovar att trycka på. Det
bästa som kan uppnås på kort sikt är att se över kartan och texten på Länsstyrelsens
webbplats så att kartan samt informationen om naturreservatet kan skrivas ut i
marknadsföringssyfte och av potentiella vandrare. En lättläst och informativ text på
Länsstyrelsens webbplats kan följaktligen användas på kommunens turistportal och
även ge en bra grund för att översätta i egen regi.
Utveckling
- Förvaltningsgruppen får i uppdrag att placera fyra renoverade bänkar längs leden i år
utöver de tre fikaborden som redan finns.
- Länsstyrelsens ansvarig försöker att installera två mätare, en vid varje ingång inom de
närmsta åren, helst om ett år (alla används just nu). Med mätarna kan vi få en idé om
hur många som går leden. Turistorganisationen kommer att arbeta vidare med att
bevaka ärendet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse svar på motion - vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av
Agatha Lahaise 2016-07-25.docx
- Bilaga till tjänsteskrivelse bilder 2016-07-25.docx
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §6).doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion - Vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av
Agatha Lahaise.docx
- Kommunfullmäktige, 2015-11-30 (2015-11-30 KF §7).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Svar på motion - Vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av Thyra Larson 201507-09.docx
- Motion - Angående vandringsled längs Gullspångsälven.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §24).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion starta projekt Gullspångslaxens hus

KS 2011/362

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att en politisk beredningsgrupp tillsätts med uppdrag
att formulera ett utredningsuppdrag med mål, funktion, verksamhetsramar samt kostnad
och tidsram för en förstudie för att säkerställa Gullspångslaxens framtida fortlevnad
och utvecklingen av besöksnäringen genom ett Gullspångslaxens hus.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 100 tkr till förstudie påbörjas år 2017 och
finansieras ur utvecklingsmedel.
Reservation
Bo Hagström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar bifall till motionen och att förstudien påbörjas 2017 och
finansieras ur utvecklingsmedel.
Victor Albertsson Tidestedt (M) yrkar bifall till motionen.
Bo Hagström (C) yrkar att motionen avslås eftersom det inte ingår i kommunens
kärnverksamhet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott förslag med
eget tilläggsyrkande och Bo Hagströms (C) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund
Björn Thodenius och Klas Ljungberg har i en motion föreslagit att Gullspångs kommun
tar fram ett förslag till utveckling av Gullspångslaxen som turistnäring bland annat
genom ett Gullspångslaxens hus. Man föreslår att en projektledare tillsätts som
tillsammans med samarbetspartners tar fram ett förslag inklusive budget.
Det finns en utredning och ett förslag som lades fram 2000. Där beräknades kostnaden
för ett informationscentrum och ett akvarium till 7 900 tkr. Till detta lades en
fiskodling och avelsfiske till en kostnad av 26 800 tkr. En ansökan gjordes till EU om
medel 2000 och till Länsstyrelsen 2003. Mycket pengar är satsat från olika aktörer i
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laxens fortlevnad. Arbetet kring detta har fortgått men begränsats till fiskvårdande
insatser av olika slag, med främst externa projektmedel. Frågan är nu hur Gullspångs
kommun kan förvalta och förädla värdet av laxen till ett mervärde för besökare och
invånare. Ett förslag som framställs i motionen är ett Laxens hus.
Ett Gullspångslaxens hus kan innehålla allt från en enkel information till ett mycket
bredare koncept som i än högre grad skulle tillföra kommunens invånare och besökare
ett mervärde. Laxens hus skulle kunna vara ett eko-kulturhus? Ett hus med plats både
för kultur och natur, där inomhusaktiviteter möter utomhusliv. En mjukt formad
byggnad hus efter älvens vindlingar med panorama mot vattnet, en inomhusscen som
kan ta emot teater och musikföreställningar i lite större format. Detta i kombination
med plats för konstutställningar, naturrum och fokus på laxens livsmiljö, kanske även
forskning. En lekverkstad där barn kan utvecklas både i vetenskapligt
experimenterande och kreativt tänkande, en experimentverkstad med naturtema. En
byggnad av närproducerade material, av lokalt hantverk, med hållbara energilösningar.
En byggnad med vackra former, som ingen sett tidigare men alla vill se och vistas i.
Det skull kunna bli ett gemensamt projekt för bygden, något att samlas kring och vara
stolta över. Ett projekt för möten mellan gammalt och nytt, jord, skog och vatten, över
kulturella gränser, från dåtid till framtid. Mitt i skärningspunkten mellan
närstorstäderna Karlstad, Örebro och Jönköping och de stora storstäderna Stockholm,
Göteborg och Oslo. Kan det bli mer centralt och samtidigt ha en touch av exotism? Ett
kultureko med plats för både intensiv upplevelse och rofylldhet.
Kanske en alltför omfattande dröm men det går också att göra en mycket mindre
satsning. Ett kombinerat besökscentrum och naturrum i en befintlig lokal. Ett centra
som presenterar kommunens värden både kulturellt och ekologiskt som knyter samman
alla de befintliga besöksmålen och evenemangen. Och allt mellan dröm och realism går
att skapa…
För att driva fram ett genomförbart projekt, litet eller stort, krävs tid, engagemang och
ekonomi. Det är tidskrävande att knyta kontakter, hitta finansiärer och söka bidrag.
Förvaltningen åtar sig gärna uppdraget att ta fram en idé tillsammans med politiker,
medborgare, föreningar och företag men det måste då finnas en bred samstämmighet i
vad man vill åstadkomma och en idé om hur mycket medel för förstudie, projektering,
investeringar och drift som kommunen är beredda att satsa. Förvaltningen beräknar
kostnaden för en förstudie till ca 100 000 kr och ett genomförande, beroende på
omfattning, till mellan 5 och 100 mnkr. Till detta kommer sedan driften över tid.
Förvaltningen är positiva till idén men behöver ett mer tydligt uppdrag att genomföra
en förstudie. Uppdraget ska beskriva målsättning med, förväntad funktion samt övriga
ramar för ett Gullspångslaxens hus samt kostnads- och tidsram för förstudien.
För att ge goda förutsättningar för ett väl förankrat uppdrag föreslår förvaltningen att
man tillsätter en bred politisk beredningsgrupp för att formulera ett utredningsuppdrag.
Vill man satsa och har medborgarna med sig så kan detta bli ett riktigt lyft både för
invånare och besökare. Med mångas små insatser kan man bygga stort.
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Bilagor
- Svar på motion angående Gullspångslaxens hus, skriven av Elisabeth Olsson 201607-20.docx
- DOC111129.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §25).doc

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
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 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 september månad (14) (1).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information från Vänersborgs tingsrätt avseende överlämnade av handlingar vid
överklagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser
b) Länsstyrelsen dnr 525-24840-2016 ombyggnad av elnätet mellan Lillhult och Hova i
Mariestads och Gullspångs kommuner
c) Länsstyrelsen dnr 431-28089-2016, 431-28090-2016 tillstånd till ingrepp inom
fornlämning RAÄ Amnehärad 197 på fastigheten Väggetorp 1:9 i Gullspångs kommun
d) Naturvårdsverket, NV-05592-16, anmälan av gränsöverskridande transporter av
avfall-Beslut gällande införsel/import av avfall anmälare: Revac AB, mottagare: Revac
Sverige AB
e) IT-nämnden protokoll 2016-08-22
f) SmåKom nyhetsbrev 30 augusti 2016

Bilagor
- Skrivelse från Vänersborgs Tingsrätt mark- och miljödomstolen angående
överklagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser .pdf
- Länsstyrelsens beslut om ombyggnad av elnätet mellan Lillhult och Hova i
Mariestads och Gullspångs kommuner (dnr 525-24840-2016).pdf
- För kännedom, Länsstyrelsens beslut gällande A 24707-2016 och A 24706-2016r.pdf
- Beslut NO 419156 gränsöverskridande avfallstransporter, NV-05592-16.pdf
- IT-nämnden protokoll 2016-08-22.pdf
- Nyhetsbrev från Småkom 2016-08-30.docx
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