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§ 24

Delgivning: Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter på kommunal nivå

KS 2014/406

§ 25
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KS 2013/243

§ 26

Delgivning: Skaraborgs Kommunalförbunds genomförandeplan
för Skaraborg 2014-2016 avseende ”Västra Götaland 2020 –
strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”

KS 2014/408

§ 27

Delgivning: Information om styrel, dvs. planering för prioritering
av samhällsviktiga elanvändare

KS 2014/423
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Delgivning- Protokoll vid tillståndsprövning från Högsta
Domstolen mål nr Ö 2674-14 ang Svea hovrätts, Mark- och
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KS 2006/313

§ 30
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Gullspångs kommun

§ 31
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§ 32
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Ärende
KS § 249

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande
ändring:
Skötselavtal för ställplats på Göta Holme KS 2014/477 blir ett extra ärende.
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Ärende

Ärendenummer

Information om kostproduktionen

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kostchef Tomas Karlsson informerar Kommunstyrelsen om kostproduktionen.
Kostverksamheten i Gullspång kommun servar de två största förvaltningarna i
kommunen, barn- och utbildning samt vård och omsorg. Inom äldreomsorgen är det ett
dygnetrunt- och åretomkoncept för de äldreboende på Amnegården och Mogården,
därutöver tillkommer leverans av kylda matlådor till boende runt om i kommunen. På
Amnegården finns en restaurang för de boende som även är öppen för allmänheten.
Inom skolan produceras det måltider under hela året men under loven är det endast
fritidsverksamheten igång. Kommunens övriga förvaltningar gör beställningar hos de
olika köken vid olika arrangemang i verksamheten och vid händelser som brand och
olyckor i kommunen står köken för måltider till drabbade.
Kostverksamheten är uppdelad på fyra tillagningskök samt tre mottagningskök.
Tillagningsköken finns för äldrevården på Amnegården i Gullspång och vid Mogården
i Hova. På Amnegården C-kök tillagas även måltiderna till förskolorna Lysmasken
samt Gallernäset. Regnbågskolan i Hova tillagar måltid för skolan och ortens förskolor
och Gullstenskolan tillagar måltider till den egna verksamheten. Mottagningskök finns
vid förskolan Lysmasken i Gullspång, förskolan Gallernäset i Otterbäcken och
förskolorna Bikupan och Mars/Pluto i Hova. Varje vardag året runt tillagas det frukost
mellanmål lunch och kvällsmål i Gullspång och under helgerna tillagas det måltider för
äldreomsorgens verksamhet. Samtliga köksansvariga arbetslagsledare är idag internt
utbildade i att kontera enhetens egna kostnader. Varje tillagningsenhet är idag insatta i
budgetarbetet och får ta del av personalkostnader samt livsmedelskostnaderna.
Kostlaget är informerade om Leveransåtagandet gentemot brukaren.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning hemvårdens situation

KS 2014/100

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering om utökade resurser inom
hemvård Hova.
Behandling i Kommunstyrelsen
Under redovisning ställdes frågor om bemanning och fördelning mellan
kommundelarna socialchefen uttryckte att detta skulle ses över och redovisas senare
Bakgrund
Sedan mitten av 2013 kan volymökningar ses inom äldreomsorgen och framförallt
inom hemvård och hälso- och sjukvård. Demografin har fått genomslag. Gullspångs
kommun har 28 % som är 65 år och äldre att jämföra med riket som ligger på 22 %. Av
dessa är 7,4 % över 80 år att jämföra med riket som ligger på 6 %. I kommunen kan
man notera att ökningen av vård och omsorg företrädesvis är i Hova. Andelen
vårdtagare ökar och insatstimmar ökar hos befintliga vårdtagare inom hemvård. För att
se de ökade kostnaderna i ett större perspektiv har en omvärldsanalys gjorts med hjälp
av Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. För att börja i det stora har en analys
gjorts över äldreomsorgens kostnader som helhet, därefter har det specifikts tittats på
hemvården och de kostnaderna har jämförts med fyra kommuner i ungefär samma
storlek och likartad struktur. De kommunerna är Grästorp, Essunga, Laxå och
Ljusnarsberg. Äldreomsorgen som helhet visar en avvikelse där redovisade kostnader
och strukturårsjusterade standardkostnader visar – 13,1 % för 2013. Det betyder att
Gullspångs kommun lägger 13 % mindre på äldreomsorgen än vad övriga kommuner i
samma storlek och med likartad struktur (strukturårsjusterad) gör, bilaga 1. I pengar
gör det ytterligare ca 6 miljoner kronor (drygt en miljon tillskjuten sedan tidigare). Vid
mätningar inom Hova hemvård under 2013 konstaterades att vårdtyngden började
förändras i juli månad. De planerade timmarna låg 333 timmar över budgeterade
personaltimmar. Därefter har de planerade timmarna stadigt ökat och i januari var
timantalet 711 timmar över budgeterade personaltimmar. Snittet på ökningen från juli
fram till januari månads utgång i år ligger på 485 timmar. Det i sin tur innebär att
personalstyrkan skulle behöva utökas med 3.25 årsarbetare för att tillgodose den
ökning som redovisats. 2014 tillfördes medel till Äldreomsorgsutskottet med
destination hemvård Hova. Motkravet är en tydlig redovisning över hur vårdtyngden
ser ut under året. Nedanstående redovisning är från januari till juni 2014. De planerade
timmarna ligger i genomsnitt 313 timmar/månad över budgeterade personaltimmar. Det
innebär i genomsnitt en ökning av personal med drygt 2.1 årsarbetare. Den planerade
tiden i jämförelse med den utförda tiden ligger på rimlig nivå.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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- Standardkostnader bilaga 1 till tjänsteskrivelse angående redovisning av utökad tid
HV Hova.docx
- Tjänsteskrivelse angående redovisning av utökad tid hemvården Hova, 2014-07-21,
skriven av Eva Thimfors.docx
- Bilaga 2 till tjänsteskrivelse angående redovisning av utökad tid HV Hova.docx

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Information: Användning av Östergatans gruppboende

KS 2014/380

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Under februari 2013 evakuerades Östergatans gruppboende för andra gången inom
loppet av ett par år. Skälet till evakueringarna vid båda tillfällena var upplevelsen av att
framförallt personalen inte mådde bra i lokalerna. Uppvisade symtom var huvudvärk,
trötthet, röda, kliande och svullna ögon samt utslag och värmeökning i ansikte och på
kroppen. Under det dryga året som verksamheten varit evakuerade på avdelningen
Fällholmen på Amnegården har både brukare och personal acklimatiserat sig. Det finns
därför en stark önskan om att Fällholmen byggs om och anpassas till ett gruppboende
och verksamheten förläggs till Amnegården istället. Det betyder att Östergatans lokaler
skulle bli lediga. Det finns fyra alternativ att fylla lokalerna med annan eller bibehållen
verksamhet. Förslagen presenteras nedan:
Alternativ 1
Gullspångs kommun behöver kunna erbjuder boende, stöd och service till unga vuxna
med psykisk funktionsnedsättning. En förstudie pågår just nu som ska göra en översyn
av vad som krävs för målgruppen. Vi behöver hitta en insats med stor bredd i
inriktningen som gör det möjligt att hitta rätt vård för varje person. Kommunen skall
kunna erbjuda boende, stöd, personlig omsorg, sysselsättning och olika former av
rehabilitering och habilitering.
Det vi redan vet idag, mot bakgrund av andra kommuners erfarenheter, är att behöver
ha ett boende med egna lägenheter men där det också finns tillgång till
gemensamhetsutrymme för personal och ungdomarna. Insatser från personal med
kompetens behöver kunna ske kvälls- och nattetid vilket gör det möjligt i dessa lokaler.
Yngre brukare med bred problembild behöver ofta insatser kvällar, nätter och helger då
samhällets övriga vårdinrättningar minskar sin verksamhet. Östergatans lokaler skulle
passa väl till denna verksamhet.
Alternativ 2
Idag har kommunen två boenden för ensamkommande barn. Verksamheten fungerar
mycket bra och Gullspångs kommun är en framträdande kommun i Sverige när det
gäller mottagande av ensamkommande barn. Det gör att vi även fortsättningsvis vill
hålla en hög standard på såväl boende som verksamhet.
Kommunen är enligt ingånget avtal skyldig att alltid tillhandahålla tre asylplatser. Idag
får de flesta barn uppehållstillstånd relativt snabbt och det påverkar vårt behov av
lediga lokaler. Östergatans lokaler skulle passa utmärkt till de ungdomar som kommit
så långt att de är i behov av träningslägenheter. Gemensamhetslokalerna skulle kunna
användas som konferensrum och personalutrymme. Det skulle frigöra ytor på
Villagatan för at kunna ta emot fler barn.
Alternativ 3
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Även förskolan har visat intresse för lokalerna då de idag har växt ur sina nuvarande
lokaler. Förskolan har behov av att kunna öppna en tillfällig avdelning med start under
hösten i lokaler som ligger nära Lysmasken. Detta för att kunna samverka och låta
barnen leka tillsammans då de är ute.
Alternativ 4
Gruppboendet Östergatan flyttar tillbaka till lokalerna. Då med risk att åter igen få
evakuera boendet till andra lokaler om nya allergisymtom skulle uppvisas från
personalen.
Bilagor
- Reviderad tjänsteskrivelsen om användning av Östergatans gruppboende, 2014-06-03,
skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Information om utvärdering av värdighetsgarantierna

KS 2011/189

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Gullspångs kommun har ansökt och blivit beviljade medel från Socialstyrelsen att
upprätta en lokal värdighetsgaranti. Äldreomsorgen och LSS ska inte längre bara arbeta
rätt med att uppfylla de formella kraven efter rutiner. Man ska också säkerställa att den
enskilde får bevara sin identitet och sina livsmönster. Därför behövs kvalitetsmått som
säkerställer att den enskilde har delaktighet och inflytande över stödet som ges. Man
har arbetat utifrån socialstyrelsens rekommendationer och utarbetat en lokal
värdighetsgaranti.
Bilagor
- SLUTRAPPORT värdighetsgaranti del 3.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Ärende

Ärendenummer

Taxor för tillsyn enligt Alkohollagen

KS 2013/522

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna för servering av alkohol höjs i två
steg till förvaltningens föreslagna nivåer. Första höjningen av taxan sker den 1 januari
år 2015. Den andra höjningen sker den 1 januari 2016. Förvaltningen får i uppdrag till
Kommunfullmäktige ta fram förslag på belopp som avgifterna skall höjas med den
förste januari 2015 respektive den förste januari 2016. Årliga indexuppräkningar
tillkommer.
Per-Arne Brandberg (S) och Bo Hagström (C) reserverar sig till förmån för Per-Arne
Brandberg (S) förslag.
Behandling i Kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar enligt IFO/LSS-utskottets förslag.
Bo Hagström (C) instämmer i Per-Arne Brandbergs (S) yrkande.
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen förslår
Kommunfullmäktige att tillsynsavgifterna för servering av alkohol höjs i två steg till
förvaltningens föreslagna nivåer. Första höjningen av taxan sker den 1 januari år 2015.
Den andra höjningen sker den 1 januari 2016. Förvaltningen får i uppdrag att beräkna
och utföra höjningarna av taxor gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd. Årliga
indexuppräkningar tillkommer.
IFO/LSS-utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att anta förslagna taxor
rörande tillsyn enligt Alkohollagen. Riktlinjerna och taxorna är gemensamma för de
kommuner som ingår i överenskommelsen KAS, kommungemensam
alkoholhandläggning i Skaraborg
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 (2014-04-28 KF §62) om taxor gällande
prövningstillstånd, ett fel i handläggningen gjorde att taxorna rörande tillsyn försvann
från ärendet. Kommunfullmäktige bör därför fatta ett beslut gällande tillsynsavgifter.
Den 1 september 2013 trädde kommunen in i ett samarbete med totalt 8 kommuner
(Essunga, Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda) för att öka
kvalitet och kunskap i handläggningen av serveringstillståndsfrågor.
Inom samarbetskommunerna KAS är det avsevärda skillnader på sökandes kostnad för
prövnings- och tillsynsavgifter. De medborgare som är aktiva inom
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restaurangbranschen blir ofta förbistrade över detta eftersom det inte är ovanligt att
personen bedriver verksamhet i flera kommuner. Gemensamma taxor torde underlätta
verksamheten för dessa medborgare som är aktiva inom flera av
samarbetskommunerna.
Tillståndsverksamheten är baserad på självkostnadsprincipen (Kommunallagen 8 kap
3b §). Det är således meningen att verksamheten ska vara självförsörjande genom
prövnings- och tillsynsavgifter och att skattemedel inte ska användas till att bekosta
driften och utvecklingen av tillståndsenheten.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 2014-02-14, angående gemensamma riktlinjer och taxor
serveringstillstånd och detaljhandel med folköl, skriven av Eva Thimfors och Anders
Ferrer.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga § 62 .pdf
- Tjänsteskrivelse - gemensamma taxor tillsynsavgifter.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 257

Ärende

Ärendenummer

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

KS 2013/566

Beslut
Kommunstyrelsen ger Arvodeskommittén i uppdrag att se över arvodet för Kommunala
Pensionärsrådets ledamöter.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglementet för Kommunala
pensionärsrådet.

Behandling i Kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar enligt äldreomsorgsutskottets förslag med
tilläggsyrkandet att Kommunstyrelsen ger Arvodeskommittén i uppdrag att se över
arvodet för Kommunala Pensionärsrådets ledamöter.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag samt sitt egna
tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Äldreomsorgsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna reglementet
för Kommunala pensionärsrådet.
Bakgrund
Sedan 2007 avråder Socialstyrelsen folk från att använda ordet ”handikapp”.
Funktionshinder utgör numera en egen termpost och definieras som en: ”begränsning
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och
bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i
utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande
tillgänglighet i omgivningen. Handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till
funktions-nedsättning respektive funktionshinder.
Det har nämnts på Kommunala Pensionärs- och Handikappsrådets sammanträden att
Kommunala Pensionärs- och Handikappsrådet borde byta namn, då ordet ”handikapp”
har setts som förlegat.
Föreningar såsom Hörselskadades förening och Reumatikerförbundet ska fortsätta
verka inom rådet. Det ska även i fortsättningen vara möjligt för andra föreningar för
människor med funktionsnedsättningar att representeras i rådet.
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Bilagor
- KPHR § 14 förslag om namnbyte.pdf
- Tjänsteutlåtande angående namnändring och reglemente från KPHR till KPR, 201402-11, skriven av Eva Thimfors.docx
- Förslag till nytt Reglemente för KPR.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Arvodeskommittén
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Avgift för ställplats på Göta holme.

KS 2012/361

Beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ordningsstadgar
för ställplatsen på Göta Holme.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för ställplats på Göta Holme är 100 kronor
per natt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen börjar ta ut avgiften från och med
den förste januari år 2015.
Behandling i Kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på ordningsstadgar för ställplats på Göta Holme.
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att besluta att avgiften för ställplats på Göta Holme är 100 kronor
per natt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen börjar ta ut avgiften från och med
den förste januari år 2015.
Bakgrund
Ställplatserna på Göta Holme har varit föremål för diskussioner ett par år där
anledningen är dessa ställplatser inte ska konkurrera med övriga campingplatser. Olika
förslag har nämnts men inget beslut har fattats gällande skötseln. En undersökning från
2012 visar att de flesta som var där då var villiga att betala en avgift på 50-100:-/natt.
Önskemål att servicehuset byggdes till med fler wc:n och dusch framkom också. Under
vissa perioder kan det stå upp till ett sjuttiotal husbilar/husvagnar på Göta Holme.
Under 2014 har det skett ett uppsving av Göta Holme vilket troligen ökat antalet
besökare. Göta Holme finns med i en tidskrift för husbilsägare som en tillsvidare
avgiftsfri uppställningsplats. Summan med dagens faciliteter föreslås till 100:-/natt.
Oavsett vem som man beslutar ska driva detta skall ett avtal upprättas som reglerar
skötseln där Gata/Park har fortsatt huvudansvar och. Intäkterna skall gå, oavsett vem
som utses, till den/de som sköter anläggningen. Samtliga kostnader ska tas av den som
utses. Ges uppdraget till Socialförvaltningen skapas ett meningsfullt uppdrag till dem.
De har haft interna diskussioner där de anser att de har resurser för att klara detta. De
har kalkylerat med att står i genomsnitt 5-10 ekipage/dag i tre månader till en kostnad
av 100:-/natt. Det genererar en intäkt på mellan 45 000:- - 90 000:-. Det täcker de
kostnader Socialförvaltningen får. Ev. överskott stannar inom förvaltningen. Ges
uppdraget till idrottsföreningarna GIF och OBK upprättas ett avtal som reglerar att de
båda har ett solidariskt ansvar samt att man skall dela på nettointäkterna.
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Bilagor
- Avgift för husbil- och campingnattgäster på Göta holme.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, avgift för husbil och campingnattgäster på Göta Holme, skriven av
Fredrik Tidholm 2014-05-23.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, komplettering ärende gällande avgift för husbil- och
campingnattgäster på Göta Holme, storlek på avgift samt skötselavtal, skriven av Lars
Johansson 2014-07-10.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
Elisabeth Olsson
Lars Johansson
Fredrik Tidholm
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KS § 259

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Skötselavtal för ställplats på Göta Holme

KS 2014/477

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Socialförvaltningen (LSS och
Socialpsykiatri) gällande skötselavtal ställplatser Göta Holme. Avtalet ska innehålla ett
”prövoår” varefter man utvärderar avgift, uppdragstagare, mm. Avtalet ska börja gälla
från den förste januari år 2015.

Bakgrund
Ställplatserna på Göta Holme har varit föremål för diskussioner ett par år där
anledningen är dessa ställplatser inte ska konkurrera med övriga campingplatser. Olika
förslag har nämnts men inget beslut har fattats gällande skötseln. En undersökning från
2012 visar att de flesta som var där då var villiga att betala en avgift på 50-100:-/natt.
Önskemål att servicehuset byggdes till med fler wc:n och dusch framkom också. Under
vissa perioder kan det stå upp till ett sjuttiotal husbilar/husvagnar på Göta Holme.
Under 2014 har det skett ett uppsving av Göta Holme vilket troligen ökat antalet
besökare. Göta Holme finns med i en tidskrift för husbilsägare som en tillsvidare
avgiftsfri uppställningsplats. Summan med dagens faciliteter föreslås till 100:-/natt.
Oavsett vem som man beslutar ska driva detta skall ett avtal upprättas som reglerar
skötseln där Gata/Park har fortsatt huvudansvar och. Intäkterna skall gå, oavsett vem
som utses, till den/de som sköter anläggningen. Samtliga kostnader ska tas av den som
utses. Ges uppdraget till Socialförvaltningen skapas ett meningsfullt uppdrag till dem.
De har haft interna diskussioner där de anser att de har resurser för att klara detta. De
har kalkylerat med att står i genomsnitt 5-10 ekipage/dag i tre månader till en kostnad
av 100:-/natt. Det genererar en intäkt på mellan 45 000:- - 90 000:-. Det täcker de
kostnader Socialförvaltningen får. Ev. överskott stannar inom förvaltningen. Ges
uppdraget till idrottsföreningarna GIF och OBK upprättas ett avtal som reglerar att de
båda har ett solidariskt ansvar samt att man skall dela på nettointäkterna.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, komplettering ärende gällande avgift för husbil- och
campingnattgäster på Göta Holme, storlek på avgift samt skötselavtal, skriven av Lars
Johansson 2014-07-10.docx

Kopia till
Lars Johansson
Eva Thimfors
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Ärende

Ärendenummer

Överföring av kommunägda fastigheter till Gullspångsbostäder
AB.

KS 2014/130

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ägandet av nedanstående hyresfastigheter till
Gullspångsbostäder AB 2015-01-01, till det bokförda värdet 2014-12-31: Ekorren 4
Östergatan 15-19 Gullspång, bokfört värde, 2014-12-31, 3 253 359 kronor.
Vibylund 1:28 Långgatan 21 Hova, bokfört värde, 2014-12-31, 60 919 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångsbostäder AB tar över den administrativa
förvaltningen av före detta lärarbostäderna i Gårdsjö.
Allmänna utskottets förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ägandet för fastigheterna
Ekorren 4 Östergatan 15-19 i Gullspång och Vibylund1:28 Långgatan 21 i Hova flyttas
från Gullspångs kommun till Gullspångsbostäder enligt villkor som beskrivs nedan.
Lämplig tidpunkt för detta är 2015-01-01. Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att f.d. lärarbostaden i Gårdsjö behålls av kommunen tills
man funnit annan lämplig ägare.
Bakgrund
Kommunen har en ambition att renodla sitt fastighetsbestånd där man funnit att lämplig
ägare till hyresfastigheter är Gullspångsbostäder AB. Styrelsen för Gullspångsbostäder
ser positivt på att man reglerar ägandet för ovan nämnda fastigheter. Styrelsen anser
dock att f.d. lärarbostaden i Gårdsjö bör behållas av kommunen tills avyttring kan ske.
Gullspångsbostäder kan dock mot ersättning ta över skötsel och administration av
fastigheten tills försäljningen är klar.
Fastigheten Vibylund 1:28 Långgatan 21 i Hova kan tas över av Gullspångsbostäder
AB utan förbehåll till det bokförda värdet som i mars 2014 var 64 296:-.
Fastigheten Ekorren 4 Östergatan 15-19 i Gullspång hade i mars 2014 ett bokfört värde
på 3 391 497:-. Fastigheten har dessutom ett stort renoveringsbehov där bl.a. åtgärder
av den tomställda gruppbostaden ingår. Vidare är de 12 lägenheterna som idag förhyrs
av Migrationsverket i stort behov renovering. Kommunen har behov av att hyra ca 75%
av fastigheten där Socialnämnden för närvarande utreder vilka verksamheter som skall
ha sin verksamhet där. Styrelsen för Gullspångsbostäder AB godkänner detta
övertagande mot att hyresnivån för den del kommunen hyr är i paritet till bolagets
kostnad för övertagande av bokfört värde och renoveringskostnad.
Ekonomiska konsekvenser av övertagande av fastigheterna utifrån koncernnyttan
Gullspångsbostäder AB förvaltar idag 301 enheter varav 226 lägenheter. Vid
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Kommunstyrelsen
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övertagande av ovanstående fastigheter kommer bolaget att få större ekonomisk
bärighet då fler enheter kommer att kunna uthyras. I och med att dessa fastigheter
överförs till bolaget har Gullspångs kommun renodlat verksamheten från
hyresfastigheter förutom före detta lärarbostaden i Gårdsjö.
Bilagor
- Förfrågan från Gullspångsbostäder AB om köp av kommunens fastigheter Ekorren 5,
Vibylund 12 1 och Gårdsjö 13 5.pdf
- Tjänsteskrivelse överföring av kommunägda fastigheter till Gullspångsbostäder AB,
skriven av Lars Johansson 2014-05-23.docx
- Fastighetsköp, Gullspångsbostäder AB styrelsen § 828/14.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse gällande överföring av kommunägda fastigheter till
Gullspångsbostäder AB, 2014-07-29, skriven av IngaLill Johansson.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Otterbäckens småbåtshamn- Investeringsbudget ombudgetering
2013

KS 2014/363

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att använda max 150 tkr för omställning av hamnområdet
av ombudgeterat belopp (investeringsbudget 2013 utveckling småbåtshamn) för detta
projekt som överensstämmer med tidigare planer.

Bakgrund
Arbetet med planket för båtuppställning som utförs av Amnehärads båtklubb närmar
sig färdigställande. Vid båtrådsträff 2014-05-16 påtalades behov av att fylla upp med
grus, i första runt nedgjutna stolpfundament, men även tänkta parkeringar. En del av
detta kan inte göras utan att båtarna sjösatts. Förslaget är att kommunen bekostar grus
till enkostnad av 50 tkr som läggs upp på plats samt att man tecknar ett avtal med
Meckis gräv till en kostnad av 50 tkr. ABK kan då styra arbetet i samråd med
båtägarna. Resterande summa, 100 tkr skall användas till parkeringshänvisning,
avspärrningar samt någon form av tillfällig miljö.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Otterbäckens småbåtshamn-Investeringsbudget ombudgetering 2013,
skriven av Lars Johansson 2014-05-23.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson

24/52
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 262

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Strategiska inköp av fastigheter

KS 2014/364

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra ägardirektiven för Gullspångsbostäder AB så att
det stämmer med bolagsordningen punkt tre. Förändringen innebär ett utvidgande av
Gullspångsbostäders uppdrag från att endast handha bostäder till att innefatta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler.
Kommunfullmäktige ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten att
starta ett utvecklingsbolag.
Kommunfullmäktige beslutar att om ett utvecklingsbolag inte bildas ge
Gullspångsbostäder AB till uppgift att köpa vissa av kommunen föreslagna strategiskt
belägna fastigheter samt att inleda förhandling. De aktuella fastigheterna är
Silverkronan 9 (f.d. Stuvhörnan) och Guldkronan 1 (f.d. Nordea).
Reservation
Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M), Claes Holmberg (FP) och
Christer Eriksson (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens förslag till
Kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige beslutar att om ett utvecklingsbolag inte
bildas ge Gullspångsbostäder AB till uppgift att köpa vissa av kommunen föreslagna
strategiskt belägna fastigheter samt att inleda förhandling. De aktuella fastigheterna är
Silverkronan 9 och Guldkronan 1.

Behandling i Kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen förslår
Kommunfullmäktige att besluta att ändra ägardirektiven för Gullspångsbostäder AB så
att det stämmer med bolagsordningen punkt tre. Förändringen innebär ett utvidgande
av Gullspångsbostäders uppdrag från att endast handha bostäder till att innefatta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler.

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen förslår att
Kommunfullmäktige ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att utreda möjligheten att
starta ett utvecklingsbolag.

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att besluta att om ett utvecklingsbolag inte bildas ge
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Gullspångsbostäder AB till uppgift att köpa vissa av kommunen föreslagna strategiskt
belägna fastigheter samt att inleda förhandling. De aktuella fastigheterna är
Silverkronan 9 och Guldkronan 1.

Allmänna utskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen som ägare till Gullspångsbostäder AB, i
enlighet med ägardirektivet, ger bolaget till uppgift att förhandla och om det är
ekonomiskt försvarbart köpa strategiskt belägna fastigheter förslagna av kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar att om ovan nämnda beslut fattas ge Gullspångsbostäder
AB i uppdrag att inleda förhandlingar gällande köp av centralt belägna fastigheter,
vilka föreslås av kommunen, i Gullspångs centrum.
Bakgrund
Utvecklingsteamet har ett uppdrag att försköna Gullspångs centrum. I dagsläget finns
det fastigheter centralt belägna som är till salu. Fastigheterna är i behov av nya ägare
som aktivt arbetar med uthyrning samt håller fastigheterna i gott skick. Då
fastighetsmarknaden i kommunen överlag plågas av dålig eller låg lönsamhet där ingen
värdehöjning av fastigheter sker saknas nya privata aktörer. Enligt uppgift kräver
bankerna ett stort eget kapital för att kunna vara en spekulant på marknaden. Detta krav
diskvalificerar många intressenter. Dock skulle Gullspångsbostäder AB kunna vara den
aktör som i avvaktan på att marknaden förbättras vara den som köper dessa eller någon
av de fastigheter som för närvarande är till salu. Viss kommunal verksamhet har visat
intresse av att hyra centralt belägna lokaler. Principbeslutet gällande detta bör röra i
första hand våra tätorter Hova och Gullspång.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, strategiska inköp av fastigheter, skriven av Lars Johansson 2014-0526.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Original ägardirektiv Gullspångsbostäder.doc
- Bolagsordning för Gullspångsbostäder AB antagen av Kommunfullmäktige 1999-1207 § 104.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Vänerstipendiet 2014

KS 2014/297

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Eva Jakobsson nomineras till Vänerstipendiet 2014 med
följande motivering:
Eva Jakobsson har på ett förtjänstfullt sätt genom sin forskning uppmärksammat den
betydelse Vänern och dess tillrinningsområden har haft och fortfarande har för
samhällsutvecklingen.

Bakgrund
Med anledning av Karlstads 400-årsjubieum grundade övriga kommuner runt Vänern
en fond kallad ”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden är bl. a. att belöna
gärningar som främjar kunskaperna om Vänern. Avkastningen från fonden skall delas
ut vid det s.k. Vänertinget som enligt en fastställd turordningslista hålls varje höst av en
värdkommun. I år har Grästorps kommun beslutat stå för värdskapet som planeras
hållas i oktober månad. Följande är nominerade till Vänerstipendiet 2014:
Sten-Gunnar Stensson med följande motivering:
Sten-Gunnar har mångårig erfarenhet av, och kunskap om sportfisket i Vänern. Som
arrangör av trollingtävlingar har han bidragit till utveckling av sportfisket i Vänern och
ökat turismen kring fisket. Genom insamling av fångstdata från dessa tävlingar har han
gjort en stor insats för att få underlag för forskning och förvaltning rörande Vänerns
bestånd av lax och öring.
Sten-Gunnar är en stor auktoritet inom fisket och har stort förtroende. Likadels ställer
han ofta upp ideellt. Han har bland annat ordnat fisketräffar som ”Kinnekulleträffen” i
Hällekis och ”Sunnanåträffen” i Mellerud. Eva Jakobsson med följande motivering:
Eva Jakobsson har på ett förtjänstfullt sätt genom sin forskning uppmärksammat den
betydelse Vänern och dess tillrinningsområden har haft och fortfarande har för
samhällsutvecklingen.
Bilagor
- Begäran från Grästorps kommun om nomineringsförslag på stipendiater till
Vänerstipendiet 2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-18, angående föreslagna kandidater till Vänerstipendiet
2014, skriven av Eva Thimfors.docx
- Gullspångs kommuns motivering till nomineringen av Eva Jakobsson till
Vänerstipendiet.docx

Kopia till
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Karlstads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Medieverkstan Skaraborg äskande av medel till fasta kostnader
2014

KS 2014/302

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Medieverkstans ansökan om 800 kronor till fasta
kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunalförbundet att ta upp en diskussion om att hantera
liknande ansökningar på Skaraborgsnivå.

Bakgrund
Medieverkstan Skaraborg inkom 2014-04-29 med en ansökan om medel till fasta
kostnader. Ansökan var ställd till Skaraborgs kommuner. Ansökan om medel från
Gullspångs kommun handlar om 800 kronor. Medieverkstan är en ekonomisk förening
i Skaraborg som startades 2003. Medieverkstan Skaraborg är en digitalt baserad
kollektivverkstad för dem som arbetar med konst och kultur.
Två personer från Medieverkstan kom till barn- och utbildningsutskottet 2014-03-18
och informerade om sin verksamhet efter Kommunstyrelsens inbjudan 2013-08-08.
Lokalerna ligger i Rosa Huset i Skövde tillsammans med bl.a. Skaraborgs
Konstgrafiska Verkstad och Skövde konstskola. Medieverkstan gör det möjligt att ha
utrustning som konstnärer inte skulle ha råd med själva. Skaraborgs
kommunalförbunds kulturchefer anser att kommunerna bör ge medel till Medieverkstan
Skaraborg.
Bilagor
- Ansökan från Medieverkstan Skaraborg om medel till fasta kostnader.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-05-26, angående Medieverkstan, skriven av Yvonne Kjell och
Sara Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Medieverkstan
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Ärende

Ärendenummer

Revidering av Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i
undervisningslokaler

KS 2013/433

Beslut
Kommunstyrelsen skickar följande frågor till Tekniska nämnden och Miljö- och
Byggnadsnämnden:
- Vilka blir konsekvenserna för fastighetsägarna till undervisningslokaler om förslaget
till riktlinjerna antas?
- Innebär förslaget att kommunen följer lagens minimikrav eller innebär förslaget en
högre ambitionsnivå än vad lagen förespråkar?

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen skickar följande frågor till
Tekniska nämnden och Miljö- och Byggnadsnämnden:
- Vilka blir konsekvenserna för fastighetsägarna till undervisningslokaler om förslaget
till riktlinjerna antas?
- Innebär förslaget att kommunen följer lagens minimikrav eller innebär förslaget en
högre ambitionsnivå än vad lagen förespråkar?
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag och sitt
eget yrkande till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande
Carina Gullbergs (S) yrkande.
Barn- och utbildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige godkänna de reviderade
riktlinjerna för kvalitetskrav för inomhusmiljön på skolor, förskolor, fritidshem och
fritidsgårdar.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-08-28 (Mbn § 126) att remittera för
yttrande de reviderade riktlinjerna för kvalitetskrav för inomhusmiljön på skolor,
förskolor, fritidshem och fritidsgårdar. Miljö- och byggnadsförvaltningen har under
2013 reviderat Riktlinjer för inomhusmiljö på skolor, förskolor, fritidsgårdar och
fritidshem. De nu gällande riktlinjerna togs av Miljö- och byggnadsnämnden för MTG
år 2007, men skrevs ursprungligen på 1990-talet. Under skolprojektet, och även
förskoleprojektet, som är tillsynsprojekt med inriktning på städning, ventilation och
hygien i undervisningslokaler inom MTG, har det framkommit att en revidering är
nödvändig. Riktlinjen i sin nuvarande form hänvisar på flera ställen till gammal
lagstiftning, varför den behöver uppdateras. Språket har också förenklats i och med
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revideringen.
I samband med revideringen har Miljö- och byggnadsförvaltningen även valt att
inkludera ett antal punkter som saknades i den gamla riktlinjen, men som bedömts
behövas efter erfarenheter från tillsynen i kommunernas skolor och förskolor. Ett
exempel är att större ombyggnationer ska planeras så att elever/barn inte riskerar att
utsättas för olägenheter i form av byggdamm, buller, kemikalier med mera, och att
lokaler ska vara färdigställda innan de får tas i bruk. Det har även tagits bort ett stycke
som handlade om krav på belysning. Detta ingår i arbetsmiljölagen, och faller alltså
inte under Miljö- och byggnadsförvaltningens tillsynsområde. Verksamhetschef för
skola och kultur Yvonne Kjell och Lars Johansson, utvecklingssamordnare, har
granskat materialet. De har inget att erinra förslaget till reviderade riktlinjer.
Bilagor
- DOC130906.pdf
- DOC131025.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-06-27, om reviderade riktlinjer för kvalitetskrav för
inomhusmiljö, skriven av Yvonne Kjell.docx

Kopia till
Tekniska nämnden
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 266

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Politisk organisation

KS 2014/383

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till politisk
organisation. Organisationsförändringarna träder i kraft i samband med den nya
mandatperioden med hänvisning till 5 kap. 5 § Kommunallagen.
Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes Holmberg
reserverar sig till förmån för Björn Thodenius (M) förslag.
Behandling i Kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till politisk organisation.
Organisationsförändringarna träder i kraft i samband med den nya mandatperioden med
hänvisning till 5 kap. 5 § Kommunallagen.
Per-Arne Brandberg (S) instämmer i Carina Gullbergs (S) yrkande.
Björn Thodenius (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
behålla dagens politiska organisation. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur dagens
politiska organisation har fungerat.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp sitt egna förslag och Björn Thodenius (M)
yrkande till beslut och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Carina
Gullbergs (S) förslag.
Bakgrund
Ordförande Carina Gullberg (S) har tagit fram ett förslag om ny politisk organisation i
kommunen. Förslaget innebär att kommunen bildar fler egna nämnder, förutom
Kommunstyrelsen. Förslaget innebär att nämnderna ersätter nuvarande utskott.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Motivering till förslag om politisk organisation.docx
- Tabell för politisk organisation.pdf
- Förslag till politisk organisation 2015 – 2018.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 267

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Projektering E20 förbi Hova

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun
-ställer sig positiv till Trafikverkets förslag till vägplan för anläggning och ombyggnad
av väg E20 förbi Hova.
- ser positivt på möjligheten att binda ihop lokalvägen mellan Rättaretorpet och Bahult.
- vill framhålla vikten av att planerad sträcka med 1+1 körfält ska vara möjlig att bygga
ut i till 2+2 körfält framtiden.

Allmänna utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till vägplan för
anläggning och ombyggnad av väg E20 förbi Hova.
Bakgrund
Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning och ombyggnad av väg
E20 förbi Hova mellan Fagerlid och Bahult. Ombyggnaden omfattar även väg 200
förbi Regnbågsskolan och Hovavägen väg 3063 mot Gårdsjö samt ett antal
anslutningsvägar. Förslaget har varit utställt i kommunhuset i Hova under maj och juni.
Den 18 juni träffade Allmänna utskottet en representant för Trafikverket och fick en
redogörelse för planen. En överenskommelse gjordes att ett yttrande från Gullspångs
kommun kommer efter kommunstyrelsens möte den 7 augusti. Kommunen ser mycket
positivt på vägprojektet och den föreslagna ombyggnationen av E20 kommer att
medföra positiva effekter för kommunen som helhet. Vägplanen bedöms vara väl
underbyggd och kommunen har inget att erinra mot förslaget
Bilagor
- E20 Hova kungörelsedelgivning.pdf
- Mariestads kommunstyrelses arbetsutskott § 330 yttrande över vägplan för E20 förbi
Hova.pdf
- Tjänsteskrivelse om vägplan för E20 förbi Hova, 2014-06-23, skriven av Anna
Bjerndell.docx
- Vägplan Väg E20 delen förbi Hova.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-28, gällande yttrande om vägplan E20, skriven av Elisabeth
Olsson.docx

Kopia till
Trafikverket
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-08-07
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 268

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Leveransåtaganden 2014

KS 2013/611

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Leveransåtagande 2014 för Avfallsnämnden och
Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen beslutar att graden av måluppfyllelse redovisas i delårsrapport samt
årsredovisning.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-28 (§ 185) att - Avfallsnämnden fick i uppdrag
att förtydliga styrmåtten under punkt 1.2. - Tekniska nämnden fick i uppdrag att
komma med förslag och kompletteringar avseende beräkningsgrunderna utifrån
enkätsvaren.
Avfallsnämnden har återkommit med ett förtydligande och Tekniska nämnden har
reviderat styrmåtten inom leverensåtagandena.
Bilagor
- DOC131120.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Beslut från Tekniska nämnden 2014-06-03 § 153 - Revidering av styrmått inom
leveransåtagande.pdf
- Förtydligande av styrmåtten för Leveransåtagande 2014 från avfallsnämnden.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 269

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Information om delegationsbeslut: Utvecklat samarbete inom
hjälpmedelsförsörjningen

KS 2014/372

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna ordförandebeslutet gällande utvecklat
samarbete inom hjälpmedelsförsörjningen.

Bakgrund
Samtliga kommuner i Västra Götaland har idag ett samarbetsavtal med VGR om
försörjning av personliga hjälpmedel till brukare och patienter. Avtalet träffades 2010
och upphör 2015-09-30 efter att ha förlängts en gång. Avtalet medger inte ytterligare
förlängning. Samarbetsavtalet innebär att brukarna har samma rutiner för hjälpmedel
oavsett vilken huvudman man har kontakt med. Hjälpmedlet följer brukaren vilket har
varit ett viktigt mål för de båda huvudmännen.
Ordförande Carina Gullberg (S) fattade 2014-06-19 följande delegationsbeslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett
nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet
träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska utformas
i enlighet med bilagda förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av Västra
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen uppdrar härmed till VästKom att för Gullspångs
kommuns räkning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra
Götalandsregionen.

Kommunstyrelsen beslutar att anmäla sig till gruppen av kommuner som vill träffa ett
nytt samarbetsavtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen. Avtalet
träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Avtalet ska utformas
i enlighet med bilagda förslag till avsiktsförklaring som har upprättats av Västra
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen uppdrar härmed till VästKom att för Gullspångs
kommuns räkning fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till avtal med Västra
Götalandsregionen.
Bilagor
- Följebrev.docx
- Förslag från Västra Götalandsregionen till utvecklat samarbete inom
hjälpmedelsförsörjningen.pdf
- Brev till kommunerna från VästKom med förfrågan om alternativ 140527.pdf
- Tjänsteskrivelse om utvecklat samarbete inom hjälpmedesförsörjningen, 2014-05-28,
skriven av Eva Thimfors.docx
- Utkast till Samarbetsavtal gällande hjälpmedelsförsörjning.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-08-07

- Protokollsutdrag.doc
- Ordförandebeslut gällande utvecklat samarbete inom hjälpmedesförsörjningen,
undertecknat av Carina Gullberg 2014-06-19.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 270

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av ordförandebeslut angående förlängning av avtal
med kvinnojouren och kvinnohuset Tranan

KS 2014/340

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg och PerArne Brandberg angående förlängning av avtal med kvinnojouren och kvinnohuset
Tranan.
Bilagor
- Ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg och Per-Arne Brandberg angående
förlängning av avtal lmed kvinnojouren och kvinnohuset Tranan.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 271

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut 2014

KS 2014/2

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna om delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten, Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Delegationsbeslut gällande kommunkontorets öppettider sommaren 2014.pdf
- Begäran om grannyttrande över ansökan om bygglov avser fastigheten Vibylund
5:19, Långgatan.pdf
- Delegation vid kommunchefs frånvaro.docx
- Yttrande till Länsstyrelsen, ansökan om bidrag ur fonderade medel.docx
- Ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg och Per-Arne Brandberg angående
förlängning av avtal med kvinnojouren och kvinnohuset Tranan.pdf
- Vidaredelegation att Karin Ahrle tillförordnas om socialchef under v.33 2014.docx
- Vidaredelegation att Mikael Ericksson tillförordnas som socialchef under v 27
2014.docx
- Vidaredelegation att Maria G Wirtanen tillförordnas som socialchef under veckorna
26 o 32 2014.docx
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i augusti månad
2014..doc
- Arrangörsstöd beviljade fram till första augusti 2014.docx

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 272

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter på kommunal nivå

KS 2014/406

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information kring överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
på kommunal nivå.
Bilagor
- Information kring överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
på kommunal nivå.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 273

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: budget

KS 2013/243

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg förslag till budget 2015
b) Brev från SKL Kommentus om aktieutdelning
Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg förslag till budget 2015.pdf
- Brev från SKL Kommentus om aktieutdelning.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 274

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Skaraborgs Kommunalförbunds genomförandeplan
för Skaraborg 2014-2016 avseende ”Västra Götaland 2020 –
strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”

KS 2014/408

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Text om Skaraborgs Kommunalförbund § 34, genomförandeplan avseende ”Västra
Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”
b) Genomförandeplan avseende ”Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland”
c) Skaraborgs Kommunalförbund § 34, genomförandeplan avseende ”Västra Götaland
2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”
Bilagor
- Genomförandeplan avseende ”Västra Götaland 2020 –strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland” .pdf
- Text om Skaraborgs Kommunalförbund § 34, genomförandeplan avseende ”Västra
Götaland 2020 –strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund § 34, genomförandeplan avseende ”Västra Götaland
2020 –strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 275

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Information om styrel, dvs. planering för prioritering
av samhällsviktiga elanvändare

KS 2014/423

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges information om styrel, dvs. planering för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare.
Bilagor
- Förordning (2011-931) om planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare.pdf
- Dnr 2014-7661 Information till kommunerna 140624.pdf
- Statens energimyndighets författningssamling.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 276

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Otterbergets fritidsområde - Ansökan om bidrag ur
fonderade bygdemedel

KS 2014/384

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Länsstyrelsen i Värmland om bidrag ur
bygdeavgiftsmedel från Gullspångsälvens regleringsfond till Otterbergets fritidsområde
o samfällighetsförening.
Bilagor
- Otterbergets fritidsområde - ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel.pdf
- Yttrande till Länsstyrelsen, ansökan om bidrag ur fonderade medel.docx
- Beslut från Länsstyrelsen i Värmland om bidrag ur bygdeavgiftsmedel från
Gullspångsälvens regleringsfond till Otterbergets fritidsområde o
sammfällighetsförening.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 277

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Protokoll vid tillståndsprövning från Högsta
Domstolen mål nr Ö 2674-14 ang Svea hovrätts, Mark- och
miljööverdomstolen, beslut 2014-04-23 i mål M 1116-14

KS 2006/313

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Högsta Domstolen mål nr Ö 2674-14 ang Svea
hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2014-04-23 i mål M 1116-14
Bilagor
- Mål nr Ö 2674-14 avser protokoll vid tillståndsprövning från Högsta Domstolen ang
Svea hovrätts, Mark- och miljödomstolen, beslut 2014-04-23 i mål M 1116-14.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 278

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Svea Hovarätts beslut Mål nr M 1613-14 ang
ansökan om tillstånd till vindkraftspark på fastigheten Bråta 2:4 i
Gullspångs kommun

KS 2013/397

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Svea Hovrätt Mål nr M 1613-14 ang ansökan om
tillstånd till vindkraftspark på fastigheten Bråta 2:4 i Gullspångs kommun m.fl.; nu
fråga om prövningstillstånd. Överklagat avgörande: Vänersborgs tingsrätts, mark- och
miljödomstolen, dom 2014-02-03 i mål nr M 25l71-13.
Bilagor
- Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen mål nr M 1613-14 ansökan om tillstånd
till vindkraftspark på fastigheten Bråta 2:4 i Gullspångs kommun m.fl; fråga om
prövningstillstånd, överklagat avgörande Vänersborgs tingsrätts mål nr M 2571-13.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 279

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Gullspångslaxen; Uppföljningsdokument 2013

KS 2014/441

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Gullspångslaxen; Uppföljningsdokument 2013.
Bilagor
- Gullspångslaxen; Uppföljningsdokument 2013.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 280

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Tekniska nämnden - Sammanställning över åtgärder
till följd av revisionsgranskning

KS 2014/398

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a)Beslut från Tekniska nämnden 2014-06-03 § 138 - Sammanställning över åtgärder till
följd av revisionsgranskning
Bilagor
- Beslut från Tekniska nämnden 2014-06-03 § 138 - Sammanställning över åtgärder till
följd av revisionsgranskning.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 281

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Vänerhamn AB 2014

KS 2013/584

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Vänerhamn AB årsredovisning 2013.
Bilagor
- Vänerhamn AB årsredovisning 2013.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 282

Protokoll
2014-08-07

Ärende

Ärendenummer

Meddelanden/delgivningar 2014

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) En politik för en levande demokrati, kortversion av regeringens skrivelse om
demokratipolitik
b) Protokoll 2014-03-27 från Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats
c)Sammanträdesprotokoll för Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 201405-26, § 114-120
d)Mottagande och etableringar av nyanlända i Västra Götaland 2014- Resultatet av en
enkätundersökning riktad till länets kommuner
e)Avfallnämndens protokoll 2014-06-03
f)Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-06-03
g) Tekniska nämnden protokoll 2014-06-03
h) Information om SKL:s förbundsavgift 2015
i) Nämnden för ekonomiadministrations sammanträdesprotokoll 2014-05-20
j) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-06-18
k) Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Direktionens sammanträdesprotokoll 2014-0526
l) Rovdjursnytt nr 3 2014
m) Regional handlingsplan för klimatanpassning - Västra Götalands län fastställd av
Länsstyrelsen
n) Riksrevisionens rapport Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett snabbt
mottagande?
o) Protokoll Central samverkan 140522
p) Rapporten Kommunala investeringar 2014 från Kommuninvest
q) Trafikplan 2015 Sammanställning av förslag till trafikförändringar under trafikår
2015 Beslutad av Västtrafiks styrelse 140626
s) Årsredovisning för Stiftelsen Laxfond för Vänern 2013
t) SmåKoms nyhetsbrev juni 2014
u) Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige protokoll 2014-06-26
v) Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Södra Råda 94:1, 94:2 och 94:3 på
fastigheten Rustningstorp 1:6 i Gullspångs kommun, dnr 431-17279-2014
w) Skaraborgs Kommunalförbund, styrelsen, protokoll 2014-06-26
x) Protokoll fört vid Årsstämma i Vänerhamn AB, 2014-05-22
Bilagor
- Följebrev från demokratiminister Birgitta Ohlsson till En politik för en levande
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-08-07

demokrati, kortversion av regeringens skrivelse om demokratipolitik.pdf.pdf
- En politik för en levande demokrati, kortversion av regeringens skrivelse om
demokratipolitik.pdf
- Protokoll 2014-03-27 från Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats.pdf
- Sammanträdesprotokoll för Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 201405-26, § 114-120.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2014-06-03.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-06-03.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2014-06-03.pdf
- Information om SKL:s förbundsavgift 2015.pdf
- Nämnden för ekonomiadministrations sammanträdesprotokoll 2014-05-20.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-06-18.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Direktionens sammanträdesprotokoll 2014-0526.pdf
- Rovdjursnytt nr 3 2014.pdf
- Regional handlingsplan för klimatanpassning Västra Götalands län.pdf
- Riksrevisionens rapport Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett snabbt
mottagande.pdf
- Följebrev till Riksrevisionens rapport Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett
snabbt mottagande?.pdf
- Protokoll Central samverkan 140522.pdf
- Rapporten Kommunala investeringar 2014 från Kommuninvest.pdf
- Trafikplan 2015 pressmeddelande 140627.pdf
- Trafikplan 2015 Sammanställning av förslag till trafikförändringar under trafikår
2015 Beslutad av Västtrafiks styrelse 140626.pdf
- Årsredovisning för Stiftelsen Laxfond för Vänern 2013.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev juni 2014.htm
- Protokoll Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige 2014-06-26.pdf
- Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Södra Råda 94:1, 94:2 och 94:3 på
fastigheten Rustningstorp 1:6 i Gullspångs kommun.pdf
- Sammanträdesprotokoll 2014-06-26 från Skaraborgs Kommunalförbund, teckna
huvudavtal gällande medfinansiering och underavtal gällande medfinansiering av
E20.pdf
- Protokoll fört vid Årsstämma i Vänerhamn AB 2014-05-22.pdf
- Länsstyrelsen - Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Södra Råda 31:1 på
fastigheten Viken 1:1 i Gullspångs kommun.pdf
- Mottagande och etableringar av nyanlända i Västra Götaland 2014- Resultatet av en
enkätundersökning riktad till länets kommuner.pdf
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