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Godkännande av dagordning
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§4

Utbildningsinsats för personal inom kostverksamheten

Kallelse
2014-10-09

KS 2013/243

Föredragande: Tomas Karlsson
Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utbildningsinsatser för 2014 och 2015. Kostnaden på 90 tkr
tas ur utvecklingsmedlen 2014. För år 2015 får förvaltningen återkomma med kompletterande
begäran.
Bakgrund
Gullspångs kommun har antagit en ny kostplan. För att säkerställa kvaliteten i enlighet med denna
behöver personalen kunskap i kostplaneringssystemet AIVO. Med hjälp av detta kan man spara tid
och pengar, säkra näringsinnehållet, minska svinnet, kalkylera portioner m.m.
En utbildningsinsats kostar 90 000 kr och sträcker sig från hösten 2014 till våren 2015.
Kostverksamheten kan inte själva bära kostnaden utan förvaltningen föreslår att medel tillförs från
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Då utbildningen pågår över ett årsskifte krävs ett beslut att ej
förbrukade medel får överföras till 2015.
Alternativt delar man upp summan på två budgetår och att ej förbrukade medel 2014 överförs till
2015.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-25, angående anslag utanför ram till utbildning för kostverksamheten,
skriven av Tomas Karlsson.docx
- Bilaga 2 Livsmedelsverkets skrivelse Bra mat i äldreomsorgen.pdf
- Bilaga 1 Fakta och utbildningsplan.docx
- Tjänsteskrivelse utbildningsinsats för personal inom kostverksamheten, skriven av Elisabeth Olsson
2014-09-08.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§5

Kallelse
2014-10-09

Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors
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§7

Pedagogisk måltid

Kallelse
2014-10-09

KS 2013/128

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslåt Kommunfullmäktige besluta att personal på demensboende som äter
frukost och kvällsmat tillsammans med brukare betalar 10 kr per måltid.
Bakgrund
2014-01-27 fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna subventionerade pedagogiska
måltid för personal som arbetar vid boende för dementa och psykiskt funktionsnedsatta samt på
förskola och skola.
Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid äter enskilt eller med en grupp
brukare samtidigt som man har tillsynsskyldighet för övriga.
Ovanstående målgrupper behöver tillsyn och stimulans vid måltidssituationen.
De behöver goda förebilder vid måltiden för att:
•Personalen stimulerar brukarnas ätande genom att de äter själva.
•Måltiden utvecklar den sociala kompetensen genom att de ser hur personalen gör och att man
sitter kvar tills måltiden är slut.
•Personalens närvaro och tillsyn är en förutsättning för en lugnare måltid. Mot bakgrund av
ovanstående fattades beslut som innebar att pedagogisk måltid subventionerades till 30 kr eller max
300 kr/månad.
I beslutet generaliserades alla måltider till 30 kr per måltid vilket
medfört diskussioner bland personalen som anser att 30 kr är ett högt belopp för att äta frukost och
kvällsmat tillsammans med brukarna.
Förslaget är därför att summan för dessa måltider fastställs till 10 kr per
tillfälle.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse angående komplettering pedagogiska måltider, 2014-05-28, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag avseende pedagogisk måltid från samverkansgrupp, FAS för social verksamhet i
Gullspångs kommun, 2014-09-04.docx
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Kommunstyrelsen

§8

Upptagande av nytt byggnadskreditiv för
Gullspångsbostäder AB

KS 2014/511

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om att Gullspångsbostäder AB tar upp ett
byggnadskreditiv på 3 miljoner kronor.
Bakgrund
Gullspångsbostäder AB:s styrelse beslutade 2014-08-25, § 838, att uppta ett byggnadskreditiv hos
Kommuninvest på tre miljoner kronor. Denna summa ligger inom det av ägaren borgade beloppet 30
miljoner. Om hela kreditivet utnyttjas kommer bolagets totala lånesumma vara ca 28,5 miljoner
kronor.
Det nya kreditivet är avsett att användas till ombyggnad av panncentral i Otterbäcken, kulvertbyte
Ekorren samt yttre miljö på Långgatan.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse byggnadskreditiv .docx
- Gullspångsbostäder AB styrelseprotokoll § 838 upptagande av lån.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§9

Bredbandsutbyggnad

KS 2010/202

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anslår medel från investeringsprojekt 91106 till nedanstående sträckor:
1. Gullspångs tätort till lämplig punkt vid småbåtshamnen i Otterbäcken. Upphandlas direkt av
Amnehärad fiberförening. Kostnad ca 250 000:-.
2. Kanalisation i Stampargatan i samband med att gatan görs om. Upphandlas direkt av MTG-gata.
Kostnad ca 100 000:-.
Bakgrund
Kommunen har sedan tidigare tagit beslut om att kommunala fastigheter skall fibersättas.
Gallernäsets skola är synnerligen viktig att fibersätta . Punkt 1 är en del av denna utbyggnad.
Resterande del från Pizzeria Milano till Gallernäset projekteras i samband med övrig fiberutbyggnad
av tätorten. Kostnaden är ett förslag framtaget av byNet.
Vad gäller Stampargatan i Gullspång har kommunen tagit ett principbeslut att förlägga kanalisation
för fiber i samband med att gator mm görs om.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse bredbandsutbyggnad skriven av Lars Johansson 2014-09-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 10

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning
av vindkraftverk

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/488

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande: Gullspångs kommun ställer sig positivt till
upprättande av en vägledning för hur kommunen ska och bör agerade vid kommunal tillstyrkan i
samband med etablering av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Gullspångs kommun har
inget att erinra mot förslaget i övrigt.
Bakgrund
Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för kommunal
tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken vid tillståndsprövning av vindkraftverk. För att få in
synpunkter på vägledningen skickar vi nu ut den på remiss till berörda aktörer.
Syftet med vägledningen är att ge rekommendationer för hur tillämpningen av bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan bör gå till, för att på så sätt underlätta och effektivisera planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftverk.
Gullspångs kommun har ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Energimyndigheten
senast 15 oktober 2014.
Bilagor
- Remissutskick vägledning för kommunal tillstyrkan 20140818.pdf
- Tjänsteutlåtande vägledning för vindbruk.docx
- Förslag på remissyttrande ”Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av
vindkraftverk” skriven av Anders Hultén-Olofsson, Åsa Furustam, 2014-09-01.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 11

Ny detaljplan för Fagersand 1:2

Kallelse
2014-10-09

KS 2012/39

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny detaljplan för
Fagersand 1:2.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse på cirka 22 fastigheter. Planområdet är
beläget mellan Otterberget och Hulan vid Skagerns södra strand. Planärendet handlages med s.k.
normalt planförfarande och planen antogs kommunfullmäktige den 24 februari 2014.
Länsstyrelsen beslutade att överpröva kommunens antagandebeslut. För att undvika ett upphävande
reviderades planen och ställdes åter ut på granskning.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse antagande Fagersand 12,skriven av Anna Bjerndell.docx
- Granskningsutlåtande för del av Fagersand 1:2 m.fl.doc
- Planbeskrivning för del av Fagersand 1:2 m.fl.docx
- Plankarta med planbestämmelser för del av Fagersand 1:2 m.fl.pdf
- Illustration detaljplan för del av Fagersand 1:2 m.fl.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 12

Ny detaljplan för trafikplats Hova vid E20

Kallelse
2014-10-09

KS 2013/223

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny detaljplanen
trafikplats Hova vid E20.
Bakgrund
Enligt Väglagen ska byggande av väg inom områden med detaljplan inte strida mot gällande
detaljplan. Trafikverkets ombyggnad av E20 förbi Hova kommer att medföra förändringar som inte
kommer överensstämma med detaljplanerna Hova 61:1från 2002 samt stadsplanen för Hova
samhälle från 1961. För att möjliggöra ombyggnaden behövs en ny detaljplan över det aktuella
området.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse antagande E20 skriven av Anna Bjerndell 2014-08-26.docx
- Granskningsutlåtande detaljplan för trafikplats Hova vid E20.doc
- Illustration detpljapn för trafikplats Hova vid E20.pdf
- Planbeskrivning detaljplan för trafikplats Hova vid E20 .docx
- Plankarta med planbestämmelser detaljplan för trafikplats Hova vid E20.pdf
- Protokollsutdrag.doc

14/38

Kommunstyrelsen

§ 13

Upphävande av del av stadsplanen för Hova samhälle

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/227

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till upphävande för del av
stadsplanen för Hova samhälle.
Bakgrund
Trafikverket planerar att genomföra en utbyggnad av E20 på mellan Fagerlid och Bahult. Sträckan
förbi Hova kommer att byggas om och få en ny dragning samt breddas. Idag finns en bullerskärm
söder om E20 som Trafikverket planerar att höja med 1 meter. Åtgärden samt det verkliga
vägområdets omfattning överensstämmer inte med gällande stadsplanen för Hova samhälle och
därför behövs delar av planen upphävas.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse upphävande av del av stadsplanen för Hova samhälle, skriven av Anna Bjerndell
2014-08-26.docx
- Planbeskrivning upphävande av stadsplanen för Hova samhälle.docx
- Samrådsredogörelse upphävande av stadsplanen för Hova samhälle.doc
- Illustration upphävande av del av stadsplanen för Hova samhälle.pdf
- Översikt upphävdande del av stadsplanen för Hova samhälle.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 14

Ny detaljplan för Hova stationsområde

Kallelse
2014-10-09

KS 2013/315

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till ny detaljplan för Hova
stationsområde.
Bakgrund
Trafikverket har beslutat för att sälja stationshuset i Hova. Det medför att byggnaden kommer att få
en ny användning som strider mot gällande detaljplan. En ny detaljplan ska bland annat innehålla
bestämmelser om stationshusets nya användningsområden samt redovisa Riddarparken som
parkområde.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ny detaljplan för Hova stationsområde, skriven av Anna Bjerndell 2014-08-26.docx
- Granskningsutlåtande Hova stationsområde.doc
- Plankarta med planbestämmelser Hova stationsområde.pdf
- Planbeskrivning detaljplan för Hova stationsområde.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Förfrågan om köp av del av fastigheten Otterbäcken 15:13

Kallelse
2014-10-09

KS 2013/133

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om köp av fastigheten Otterbäcken 15:13 och hänvisar
till de tomter som är planlagda för byggnation.
Bakgrund
Kommunen har fått en förfrågan från en intressent om att köpa delar av fastigheten Otterbäcken
15:13. Den aktuella delen ligger vid Vänern. Allmänna utskottet tog beslutet att tomten skulle
annonseras ut till allmänheten innan en försäljning skulle genomföras. Kommunstyrelseförvaltningen
publicerade en annons på kommunen hemsida och inga intressenter hörde av sig. Köparen är
fortfarande intresserad av att köpa den aktuella delen av fastigheten Otterbäcken men vill kunna
bebygga tomten. Idag är tomten parkmark enligt gällande detaljplan och en ändring av detaljplanen
krävs innan byggnation är möjlig.
Kommunstyrelseförvaltningen vet inte hur Länsstyrelsen kommer att ställa sig i frågan gällande
upphävande av strandskydd i samband med upprättandet av detaljplanen.
Allmänna utskottet beslutade 2014-08-13, § 143 att ärendet skulle behandlas på dagens
sammanträde.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse angående planavtal samt köpekontrakt för del av fastigheten Otterbäcken 15.13,
2014-06-23, skriven av Anna Bjerndell.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 16

Förstudie Regnbågsskolan, Bikupan, Gullstensskolan och
Lysmasken.

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/509

Föredragande: Elisabeth Olsson, Yvonne Kjell, Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram mer underlag kring nybyggnation, alltså
hur mycket klarar kommunen av i investeringar - vilka andra stora kända investeringsbehov har vi
under en tioårsperiod.
Allmänna utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anlita en konsult med uppdrag att analysera lokalanvändningen och
presenterar ett effektivt alternativ till utformning av skol- och förskolelokalerna. Förslaget ska i första
hand utgå från renovering av lokalerna med ett tak på 40 mnkr.
Kommunstyrelsen anslår maximalt 100 000 kr som tas ur de 2 miljoner som fullmäktige anslagit till
Kommunstyrelsen för 2014 år investeringsbudget.
Bakgrund
Anna Bjerndell och Lars Johansson har fått uppdrag att leda en förstudie kring renoverings/nybyggnadsbehov av kommunens skollokaler Gullstensskolan, Regnbågsskolan, Lysmasken och
Bikupan. De har knutit ett projektgrupp till arbetet bestående av personer från verksamheten,
fastighet samt ekonom. Vid samråd mellan förstudieledarna, Allmänna utskottet och Barn- och
utbildningsutskottet 2014-10-01 var man eniga om att förstudien behöver fördjupas. En konsult
anlitas med uppdrag att analysera lokalanvändningen och presenterar ett effektivt alternativ till
utformning av skollokalerna. Förslaget ska utgå från renovering i första hand med ett tak på 40 mnkr
vilket är en rimlig investeringsnivå enligt ekonomichefen. Konsultkostnaden beräknas till ca 100 tkr.
Parallellt med konsultens arbete fortsätter förstudien med omvärldsbevakning och ytterligare
ekonomisk analys.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse , 2014-10-01, om förstudie av skollokaler, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Sammanfattning av förstudie skollokaler.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 17

Tillfälllig avdelning för förskolan

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/523

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn och Utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att öppna en tillfällig förskoleavdelning i Gullspångs tätort under perioden
1 oktober 2014 - 30 juni 2015. Personalkostnaden för 2014, ca 300tkr och lokalkostnader(summan
beror på vilket alternativ som beslutas) ska belasta kommunens utvecklingsmedel.
Om ett köp av lokal förordas bör kvarstående investeringsmedel för 2014 användas.
Kommunstyrelsen beslutar om vilket alternativ av de föreslagna lokalerna som ska nyttjas av den
tillfälliga avdelningen på förskolan.
Bakgrund
Under HT 2014 finns 28 fler barn inskrivna i förskolan än motsvarande tid 2013. Det står ytterligare
13 barn i kö som väntar på placering under oktober månad.
Skolchef och förskolechef gör bedömningen att ytterligare förtätning inom befintlig organisation inte
är möjlig. Ytterligare en förskoleavdelning behöver öppnas i Gullspångs tätort.
Att öppna ytterligare en förskoleavdelning innebär att bemanningen behöver ökas med 3,0 tjänst
vilket motsvarar ca 310 tkr för oktober-december 2014. Motsvarande kostnad för 6 månader VT
2015 är 610 tkr. Verksamhetens förslag är att man öppnar en tillfällig avdelning under perioden 1
oktober 2014 - 30 juni 2015. Under denna period bör utvecklingen av antalet barn inom
förskoleverksamheten i kommunen noga följas. Om behoven av barnomsorg vid halvårsskiftet 2015
fortfarande är lika stora behöver beslut fattas om en permanent lösning för verksamheten. Då bör
också förstudien kring barn- och utbildningsverksamhetens fastigheter ha redovisat sina första
resultat. Totala antalet förskolebarn i Gullspångs kommun:
2011-04-15 179 st.
2011-10-15 174 st.
2012-04-15 187 st.
2012-10-15 178 st.
2013-04-15 192 st.
2013-10-15 172 st.
2014-04-15 204 st.
I det fortsatta arbetet med budget för 2015 är det mycket viktigt att dessa utökade ekonomiska
behov tydligt kommuniceras. Kostnader för 3,0 tjänst och lokalhyra kommer att kvarstå även under
2015. Medel till detta ryms inte inom förskolans tilldelade budget.
Bilagor
- Tummarpskolan-Borås_0001_Webb.jpg
- Tummarpskolan-Borås_0021_Webb.jpg
- Tillgängliga moduler 20140625-Tumarpsskolan.pdf
- Plan och fasad Vb-2357.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse 2014-10-02 förskolans behov av en tillfällig avdelning HT 2014-2015 skriven av
Yvonne Kjell.docx

19/38

Kommunstyrelsen

§ 18

Nominering av kandidat till ”årets kulturprofil” i Skaraborg

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/563

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen nominerar Hova Riddarvecka till Gullspångs representant för ”Årets kulturprofil” i
Skaraborg.
Bakgrund
Skövde kommun har initierat en årlig gala för kulturen i Skaraborg. Årets gala kommer att hållas i
Skövde den 5 november. Tanken är att ansvaret för att ordna galan sedan ska fördelas mellan
Skaraborgs kommuner. Under kulturgalan kommer flera priser och stipendier att delas ut. Ett av
dessa är att utse Årets kulturprofil i Skaraborg
Det ska vara ”En person som på ett idéfullt och inspirerande sätt med sin verksamhet bidragit till att
stärka Skaraborg inom kulturområdet”. Varje kommun har möjlighet att nominera en kandidat som
sedan presenteras under galan med bild och en uppläst motivering till varför just han/hon ska få
priset. Nomineringarna ska vara klara senast den 10 oktober. Kulturberedningen i Skövde utser sedan
tre av de nominerade som bjuds in till galan. Vinnaren presenteras under kvällen.
Bilagor
- Förslag till nomineringar från Gullspång till årets kulturprofil Skaraborg 2014.docx
- Tjänsteskrivelse, 2014-09-24, om nominering av kandidat till ”årets kulturprofil” i Skaraborg, skriven
av Yvonne Kjell.docx
- Motivering till nominering av Hova Riddarvecka till Skaraborgs kulturpris.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/170

Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att underteckna
avsiktsförklaringen för Jämställt Västra Götaland 2014-2017 samt att godkänna angivet förslag om
tillsättande av arbetsgrupp för att skapa en handlingsplan för jämställdhetsarbetet och koppla
kommunens pågående arbete med jämställdhetsintegrering till strategiarbetet.
Bakgrund
Jämställt Västra Götaland 2013-2017 handlar om arbetet för jämställdhet inom Västra Götaland som
geografiskt område. Offentliga verksamheter så som kommuner och statliga myndigheter är centrala
för strategins genomförande. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har det övergripande
ansvaret för att samordna, stödja och följa upp arbetet under programperioden samt för utvärdering
och revidering 2017.
Förslaget Jämställt Västra Götaland 2013-2017 är uppdelad i tre övergripande temaområden: Maktinflytande och ekonomisk jämställdhet, Makt och hälsa samt makt och mäns våld mot kvinnor. Under
varje temaområde finns ett antal regionala delmål med förslag på insatser som tillskrivits en eller
flera aktörer.
Genom att underteckna avsiktsförklaringen äger vi strategin tillsammans med Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen och övriga undertecknare. Att underteckna avsiktförklaringen innebär att:
- Kommunen avser att koppla det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering till det
övergripande strategiarbetet.
- Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i verksamheterna
- Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen
- Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan.
Handlingsplanen ska innehålla ett urval av insatser från strategin och beskriva hur insatserna ska
genomföras. Aktörer som redan har handlingsplaner kan komplettera dem, alternativt ta fram en ny
handlingsplan.
En arbetsgrupp bör bildas, med representanter från kommunens alla verksamheter som tillsammans
skapar en handlingsplan och kopplar kommunens pågående arbete med jämställdhetsintegrering till
strategiarbetet. En person i arbetsgruppen utses till kontaktperson gentemot länsstyrelsen.
Bilagor
- Följebrev från Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionengällande
avsiktsförklaring.pdf
- Avsiktsblankett till kommuner för Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017.pdf
- Tjänsteskrivelse om Inbjudan att underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 20142017, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

21/38

Kommunstyrelsen

§ 20

Samverkansavtal med Skaraborgs Kommunalförbund om
samhällsorientering för nyanlända invandrare

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/345

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal gällande samhällsorientering Skaraborg.
Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av rektorer från
vuxenutbildningarna, arbetat fram ett samverkansavtal gällande samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare i Skaraborg. Samverkansmodellen prövad i ett projekt som pågår 2012-2014.
Driften kommer därefter att övertas av Skövde kommun.
Vid styrelsemöte i Skaraborgs kommunalförbund den 25 april fattades beslut att rekommendera
kommunerna att teckna avtal om fortsatt samverkan.
Förvaltningen ställer sig positiv till överenskommelsen som kan säkerställa kommunens skyldighet att
erbjuda en kvalitativt och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven.
Bilagor
- Missiv till medlemskommunerna angående samverkansavtal Samhällsorientering Skaraborg.pdf
- Avtal gällande Samhällsorientering Skaraborg.pdf
- Skaraborgs kommunalförbunds protokollsutdrag 2014-04-25.pdf
- Tjänsteskrivelse, samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg, skriven av Elisabeth
Olsson 2014-09-08 .docx
- Protokollsutdrag.doc

22/38

Kommunstyrelsen

§ 21

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

Kallelse
2014-10-09

KS 2012/146

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen avslås.
Bakgrund
Hans-Göran Larsson och Bengt O Hansson lämnade 2012-03-26 en motion angående
vassbekämpning i Otterbäcksviken och rensning av sundet mellan Storön och Anneholm.
Ärendet har utretts av Tekniska förvaltningen och samråd har skett med Länsstyrelsen. Man
konstaterar att vassens tillväxt är en naturlig utveckling men skapar minskad tillgänglighet till vikar
och stränder på flera platser i kommunen. Länsstyrelsen har vidtagit vassbekämpande åtgärder inom
Natura 2000 områden men det finns stora områden i kommunen som inte omfattas av detta.
Rubricerat område är bara ett av dem.
Tekniska nämnden gör bedömningen att bekämpning av vassen kräver omfattande och
återkommande insatser som medför höga kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att åtgärden är angelägen och att det finns fler
områden där motsvarande insats behövs. Åtgärderna är dock mycket kostsamma och inryms inte i
2014 eller 2015 års budget.
Bilagor
- DOC121022.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden 2014-06-03 § 142 - Svar på remiss gällande vassbekämpning.pdf
- Tjänsteskrivelse om motion för vassbekämpning, 2014-08-06, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2014-10-09

Kommunstyrelsen

§ 22

Redovisning av ordförandebeslut - Skolvärdinna/skolvärd
(vuxen i skolan) Gullstensskolan 7-9

KS 2014/505

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen informeras om fattat ordförandebeslut 2014-08-29 enligt nedan:
Ordförande Carina Gullberg beslutar att verksamheten för åk 7-9 ges möjlighet att fortsätta med en
tjänst som skolvärd/skolvärdinna (vuxen i skolan) för resterande del av verksamhetsåret 2014.
Bakgrund
Barn- och utbildningsutskottet har uppmärksammat behovet av vuxna som stöd för eleverna vid
raster. Vid utskottets möte 18 augusti diskuterades frågan under § 83 presentation av ny rektor.
Rektor för Gullstensskolan 7-9 och verksamhetschef är överens om att det finns behov av en vuxen i
skolan som kan vara ett stöd för eleverna under raster och finnas till hands om någon behöver hjälp
eller stöd.
Skolan måste dock i första hand se till att tillgodose de pedagogiska behoven så att de lagkrav som
finns efterlevs och att elever i behov av särskilt stöd får detta. Allt för att arbeta mot en ökad
måluppfyllelse.
De stora pedagogiska behoven gör att skolledningen inte ser att det är möjligt att rymma en tjänst
som fritidsledare/fritidspedagog inom budget. Om en sådan tjänst ska kunna inrättas krävs tillskott
av ekonomiska medel. Behovet uppskattas vara en 50-75% tjänst.
Bilagor
- Ordförandebeslut skolvärdinna/skolvärd (vuxen i skolan) Gullstensskolan 7-9.docx
- Tjänsteskrivelse skolvärdinna/skolvärd (vuxen i skolan) Gullstensskolan 7-9 skriven av Yvonne Kjell
2014-08-27 .docx
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Kallelse
2014-10-09

Kommunstyrelsen

§ 23

Redovisning av motioner under beredning

KS 2014/143

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande
1. KS 2011/330
Motion – Utveckla och vitalisera fullmäktige. Inlämnad 2011-10-31 av Björn Thodenius (M) och Klas
Ljungberg (FP). Behandlad i allmänna utskottet, § 60/13, motionen skickad på remiss 2013-04-04 till
partierna, påminnelse 2014-07-04. Under beredning.
2. KS 2011/362
Motion – Starta projekt Gullspångslaxens hus – Nu. Inlämnad 2011-11-29 av Björn Thodenius (M) och
Klas Ljungberg (FP). Överlämnad till kommunens utvecklingsgrupp 2014-01-20.
3. KS 2012/146
Motion – Vassbekämpning i Otterbäcksviken och rensning av sundet mellan Storön och Anneholmen.
Inlämnad av 2012-03-27 Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV). Överlämnad till
tekniska förvaltningen tidigare, påminnelse 2014-01-20. Behandlad i allmänna utskottet 2014-08-13,
§ 154.
4. KS 2013/220
Motion- Barfotens Camping och utveckling av besöksnäringen i Otterbäcken. Inlämnad 2013-04-16 av
Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M). Överlämnad till kommunens utvecklingsgrupp 2014-0120.
5. KS 2013/505
Motion-Fastigheten del av Hova 5:7 läggs in i kommunens investeringsplan och detaljplaneras samt
att kommunen investerar i ett företagshotell. Inlämnad 2013-10-25 av Centerns fullmäktigegrupp genom Roland Karlsson (C). Överlämnad till kommunens utvecklingsgrupp 2014-01-20.
6. KS 2014/146
Motion- Uppförande av hundrastgård i Hova/Gullspång. Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD)
och Bengt O Hansson (RV). Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-13 finns framtaget. Behandlad i
kommunstyrelsen 2014-06-11, § 231.
7. KS 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång. Inlämnad 201402-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i barn- och utbildningsutskottet
2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11, § 219
8. KS 2014/498
Motion- Behov av äldrestöjdare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-10-09

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2014, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx
- Inkomna motioner bilaga till tjänsteskrivelse redovisning av motioner.pdf
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§ 24

Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-10-09

Redovisning av medborgarförslag under beredning

KS 2014/569

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande:
1. KS 2014/485
Medborgarförslag-Friskvård
Inlämnad av Margareta Karlsson, hemvården, 2014-08-18.
2. KS 2014/558
Medborgarförslag om att turistkontoret ska flytta till Hova turistbyrå.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-22.
3. KS 2014/564
Medborgarförslag om att ha informationsmaterial för turister på ICA och på bensinstationer.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-22.
4. KS 2014/566
Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
5. KS 2014/567
Medborgarförslag om guidad fågelskådning vid Gullspångsälven.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-24.
6. KS 2014/577
Medborgarförslag om att asfaltera igen järnvägsövergången vid Fortum
Inlämnad av Aron Högberg, 2014-10-01
7. KS 2014/578
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar längs med cykelbanan till Sjötorp
Inlämnad av Aron Högberg, 2014-10-01
Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.
Bilagor
- Bilaga till tjänsteskrivele inkomna medborgarförslag.pdf
- Bilaga 2 till tjänsteskrivelse inkomna medborgarförslag.pdf
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2014, skriven av Britt-Marie
Nilsson 2014-10-02.docx
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delårsrapport ca kl 15.00-15.30

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/100

Föredragande: IngaLill Johansson, Eva Thimfors, Yvonne Kjell, Åke Lindström, Elisabeth Olsson

Bilagor
- Delarsrapport 2014 Gullspang.docx
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delegationsbeslut

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från september 2014.
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 att Monica Högberg ges delegation för Gullspångs kommuns räkning ansöka om
nystartsjobb, instegsjobb och andra bidrag till anställningsstöd.docx
- Lista över delegationsärenden till MBN:s sammanträde den 1 oktober.pdf
- Ärenden att anmäla till MBN:s sammanträde den 1 oktober.pdf
- Delegationsbeslut fattade av IFO/LSS utskottets verksamheter 2014-08-28-2014-09-24.pdf
- Delegationsbeslut för äldreomsorgsutskottets verksamheter augusti 2014.pdf
- Vidaredelegation till socialsekreterare att 2014-09-11 att ta beslut om polisanmälan ang misstanke
om brott riktat mot barn enligt 12 kap 10 § SoL och 10 kap, 2 § 21-24 §§ OSL.pdf
- Delegationsbeslut-persontransporter augusti.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i oktober månad 2014.doc
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Kallelse
2014-10-09

Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning

KS 2014/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) SmåKoms nyhetsbrev - augusti 2014
b) Skaraborgs Kommunalförbund protokoll 2014-06-26
c) Informations- och prognosbrev för augusti 2014
d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2014-09-02
e) Nyhetsbrevet Rovdjur i Västra Götalands län nr 4/2014
f) Tekniska nämndens protokoll 2014-09-09
g) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-08-28
h) Protokoll från Avfallsnämnden 2014-09-18
i) Meddelande från Avfallsnämnden 2014-09-18, § 43 2014
j) Tillgänglighet för alla, inspirationsskrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
k) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-09-24
l) SmåKoms nyhetsbrev – september 2014
Bilagor
- SmåKoms nyhetsbrev - augusti 2014.pdf
- Informations-och_prognosbrev augusti_2014.pdf
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2 014-06-26.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-09-02.pdf
- Nyhetsbrevet Rovdjur i Västra Götalands län nr 4/2014.pdf
- Tekniska nämndens protokoll 2014-09-09.pdf
- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2014-08-28.pdf
- Protokoll från Avfallsnämnden 2014-09-18.pdf
- Meddelande från avfallsnämnden, An § 43.pdf
- Tillgänglighet för alla, inspirationsskrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).pdf
- Följebrev till Tillgänglighet för alla, inspirationsskrift från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).pdf.pdf
- Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2014-09-24.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev – september 2014.docx
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning- Länstyrelsens avlagsbeslut på ansökan
ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter enligt § 37 a och
förordning 2010:1122

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/309

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens avslagsbeslut på ansökan om ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37 a och förordning 2010:1122.
Bilagor
- Avslag på ansökan insatsen Utvecklande familjeåterförening.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - budget

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/100

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll Mbn § 96 från miljö- och byggnadsnämnden avseende delårsrapport 2014 med
tillhörande uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål.
b) Beslut från Tekniska nämnden § 165 2014. Uppföljning av nämndsmål 2014 för tekniska nämnden
c) Beslut från Tekniska nämnden § 161 2014. Uppföljning prognos 3, investeringsbudget Gullspång
d) Beslut från Tekniska nämnden § 160 2014. Uppföljning prognos 3, driftbudget Gullspång
e) Beslut från Tekniska nämnden § 157. Delårsbokslut för Mariestad, Töreboda och Gullspång år 2014
f) Beslut från Tekniska nämnden § 166 2014. Uppföljning av internkontrollplanen för Tekniska
nämnden 2014
g) Beslut från Avfallsnämnden § 37 2014. Uppföljning av internkontrollplan för Avfallsnämnden
h) Belut från Avfallsnämnden § 35 2014. Uppföljning prognos 3 och delårsbokslut, Gullspång.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden § 96 delårsrapport 2014 med tillhörande uppföljning av nämnds- och
kvalitetsmål.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 165 2014. Uppföljning av nämndsmål 2014 för tekniska
nämnden.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 161 2014. Uppföljning prognos 3, investeringsbudget Gullspång.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 160 2014. Uppföljning prognos 3, driftbudget Gullspång.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 157. Delårsbokslut för Mariestad, Töreboda och Gullspång år
2014.pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 166 2014. Uppföljning av internkontrollplanen för Tekniska
nämnden 2014.pdf
- Uppföljning prognos 3 och delårsbokslut, Gullspång avfallsnämnden An § 35.pdf
- Uppföljning av internkontrollplan för Avfallsnämnden, An § 37.pdf

32/38

Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning -Uppföljning av intern kontrollplan 2014 för Miljöoch byggnadsnämnden, Mbn § 97-98

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/92

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges
a) Protokoll från miljö-och byggnadsnämnden, Mbn § 97, uppföljning av intern kontrollplan 2014 för
Miljö- och byggnadsnämnden.
b) Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 98, verksamhetsuppföljning.
Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden § 97 uppföljning av intern kontrollplan 2014 för Miljö- och
byggnadsnämnden.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 98 verksamhetsuppföljning.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Information om uppföljning av StödJa
”projektet för ett rehabiliterande förhållningssätt”

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/530

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av projektet StödJa, ett rehabiliterande förhållningssätt.
Bilagor
- Plan för Uppföljning av StödJa.docx
- Handlingsplan kost och matsituation.docx
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning: Kommuninvest 2014

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/160

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommuninvest information om ökade medlemsinsatser
Bilagor
- Kommuninvest information om ökade medlemsinsatser.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Sammanträdesdagar 2015 för avfallsnämnden

Kallelse
2014-10-09

KS 2014/437

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Sammanträdesdagar 2015 för avfallsnämnden
Bilagor
- Sammanträdesdagar 2015 för Avfallsnämnden, An § 39.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning- Redovisning av utveckling av antalet
latrinabonnemang från avfallsnämnden

Kallelse
2014-10-09

KS 2012/421

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Redovisning av utveckling av antalet latrinabonnemang, An § 41
Bilagor
- Information- Redovisning av utveckling av antalet latrinabonneman, An § 41.pdf
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Kallelse
2014-10-09

Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning: Samordningsförbundet Norra Skaraborg, 2014

KS 2014/99

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Delårsrapport 2014 för samordningsförbundet Norra Skaraborg
b) Samordningsförbundet Norra Skaraborgs styrelsemötesprotokoll från 2014-06-27
Bilagor
- Delårsrapport 2014-01-01 till 2014-08-31 för samordningsförbundet Norra Skaraborg.pdf
- Samordningsförbundet Norra Skaraborgs styrelsemötesprotokoll från 2014-06-27.pdf
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