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Datum:
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Plats:

Nämndrummet

Paragrafer: § 1 - 23

Underskrifter

Carina Gullberg
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Per-Arne Brandberg

Gunnar Bohlin

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande
Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande
Jan Hassel (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Anja Nyström (S)
Roland Karlsson (C)
Eric Mellberg (M)
Gunnar Bohlin (M)
Lii Bergman (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Victor Albertsson Tidestedt (M), Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Ann-Christin Erlandsson (S)
Monica Sjöberg (S)
Stig Svensson (SD)
Christian Carlström (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sarah Johansson (FI)

Övriga

Peter van der Tol, Energirådgivare, § 5
Monica Högberg, Arbetsmarknadskonsulent, § 6
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare, Kommunledningskontor, § 7-8
Camilla McQuire, Näringslivsansvarig, Kommunledningskontor, § 8
Yvonne Kjell, Skol- och kulturchef, Kommunledningskontor, § 9-11
Johan Bengtsson, Projektledare, Tekniska , § 4
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontor

1/35

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-01-13

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Begäran om igångsättningstillstånd och finansiering för gångoch cykelväg utmed Villagatan i Gullspång

KS 2015/689

Föredragande: Tekniska kontoret
§5

Verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun

KS 2015/711

Föredragande: Energirådgivare kl 13.20
§6

Mötesplats för nyanlända

KS 2015/749

Föredragande: Arbetsmarknadsenheten kl 13.40
§7

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun.

KS 2014/448

Föredragande: Lars Johansson
§8

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Föredragande: Camilla McQurie
§9

Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser,
förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

KS 2015/583

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 10

Riktlinjer för kulturpris i Gullspångs kommun

KS 2015/474

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 11

Kulturplan 2016-2020

KS 2015/150
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Föredragande: Yvonne Kjell
§ 12

Leveransåtagande 2016

KS 2015/632

§ 13

Medborgarförslag - Barnen målar lekborgen vid Hova
Riddarveckan

KS 2014/669

§ 14

Information - Revisionsrapport - Granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna

KS 2015/768

§ 15

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2015/1

§ 16

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 17

Delgivningar

KS 2015/1

§ 18

Delgivningar

KS 2016/1

§ 19

Delgivning - Regeringsbeslut överklagande av Trafikverketes
beslut om fastställelse av vägplan ombyggnad av väg E20

KS 2008/282

§ 20

Delgivning - Brev till Migrationsverket från Elisabeth Olsson

KS 2015/733

§ 21

Delgivning - Yttrande till Förvaltningsrätten ang
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 5566-15

KS 2015/131

§ 22

Delgivning - Ekonomisk uppföljning miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/202

§ 23

Delgivning - Kommunernas hantering av servitut

KS 2015/726
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 1

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 2
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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 godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Begäran om igångsättningstillstånd och finansiering för gångoch cykelväg utmed Villagatan i Gullspång

KS 2015/689

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för utbyggnad av gångoch cykelväg utmed Villagatan i Gullspång.
Finansieringen sker inom tekniska nämndens förslag på prioriterade investeringar med
225 tkr samt genom beviljat statsbidrag 225 tkr.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats på tekniska nämnden 2015-11-10 § 259.
På delar av Villagatan i Gullspång saknas gång- och cykelväg. Inför 2016 har
statsbidrag beviljats för att bygga gc på sträckor som saknas.

För att skapa bra framförhållning i projektet behöver projekteringsarbetet påbörjas
innan årsskiftet.

Ekonomi
Totalkostnaden för projektet är bedömd till 500 tkr. Finansieringen sker inom Tekniska
nämndens förslag på prioriterade investeringar 2016 med 225 tkr samt genom beviljat
statsbidrag 225 tkr.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Gullspång att bevilja
igångsättningstillstånd för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Villagatan i
Gullspång.

Finansiering sker inom tekniska nämndens förslag på prioriterade investeringar med
225 tkr samt genom beviljat statsbidrag 225 tkr.
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Bilagor
- Beslut från tekniska nämnden - Begäran om igångsättningstillstånd och finansiering
för gång- och cykelväg utmed Villagatan i Gullspång, tn § 259.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §15).doc
- Kartbild gång- och cykelväg Gullspångs tätort.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
Micha Rickemann
Tekniska nämnden
Cathrin Hurtig Andersson
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Kommunstyrelsen

KS § 5

Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun

KS 2015/711

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2016 för energi- och
klimatrådgivningen i Gullspångs kommun efter ändringen att stadsbibliotek ändras till
kommunbibliotek och att loggan byts till Gullspångsloggan.

Behandling i kommunstyrelsen
Energi- och klimatrådgivare Peter van der Tol informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att under punkt 6 sidan 3 i verksamhetsplanen ska
”stadsbiblioteket” bytas ut till ”kommunbibliotek”.
Carina Gullberg (S) yrkar att loggan i verksamhetsplanen byts till Gullspångsloggan.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Per-Arne Brandberg (S) samt eget
ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det
kommande årets arbete. Bifogat finns förslaget till verksamhetsplan för år 2016. För år
2016 är verksamhetsplanen inte ett krav från Energimyndigheten men väl en
rekommendation.

Bilagor
- Verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen i Gullspångs
kommun.docx
- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2016 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun, skriven av Peter van der Tol.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §5).doc

Kopia till
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Energi- och klimatrådgivarna
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Ärende

Ärendenummer

Mötesplats för nyanlända

KS 2015/749

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Mötesplatsen.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett generöst mottagande av nyanlända med permanent
uppehållstillstånd. I kommunens regi arbetar man sektorsövergripande med insatser
under etableringen. Utöver de nyanlända som får uppehållstillstånd och
kommunplacering finns ett stort antal asylsökande i Gullspångs kommun. För
kommunen som förvaltning och för samhället generellt innebär detta ett stort ansvar
och är en utmaning att på bästa sätt bidra med ett bra mottagande och integration.
Röda korset har under flera år haft engagemang i att skapa en mötesplats men det har
varit svårt att med ideella krafter få till en varaktig och hållbar verksamhet. Nu planeras
ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt i samverkan mellan Gullspångs kommun,
Migrationsverket och Röda korset.
Målsättningen är att mötesplatsen skall bidra till en god integration för nyanlända, i
första hand asylsökande men personer med PUT kan också få stöd i sin integration.
Samtidigt skapas möjlighet till sysselsättning och arbetstillfällen. Mötesplatsen ska
fungera som en öppen plats där mötet med andra människor står i fokus.
Verksamheten genomförs i första hand 151101-160430 med utvärdering inför eventuell
förlängning. Projektet finansieras genom samarbetsparternas gemensamma resurser.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Mötesplats, skriven av Elisabeth Olsson 2015-12-13.docx
- Mötesplats .docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §8).doc

11/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-01-13

Kopia till
Arbetsmarknadsenheten
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Ärende

Ärendenummer

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun.

KS 2014/448

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner att Skagerns Energi AB fortsätter och utvecklar
samarbetet med VänerEnergi genom att bolagen bildar ett gemensamt bolag. Det nya
bolagets syfte är att bygga fibernät på kommersiella grunder i tätorterna i Gullspångs
kommun. Namnförslaget är Stadsnät Hova-Gullspång AB.
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska vara 1 miljon kronor där respektive
bolag lägger 500 000 kronor var.
Kommunfullmäktige beslutar att det är Gullspångs kommun som står för det framtida
borgensåtagandet på 15 miljoner kronor.

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

Bakgrund
Skagerns Energi AB har tidigare fått uppdraget att hitta en lösning på hur tätorterna i
kommunen skall få fiber. Bolaget har ett samverkansavtal med VänerEnergi AB för att
hitta den bästa formen för att bygga ut i tätorterna. Förslaget är att bilda ett nytt
gemensamt bolag som gör denna utbyggnad. VänerEnergi har all den kompetens som
krävs för detta och Skagerns Energi har lokalkännedomen. Det nya bolaget skall vara
bemannat i kommunen där en projektledare med god kunskap om uppdraget samt om
kommunen anställs.

För att kunna bilda ett gemensamt ägt bolag krävs beslut främst av VänerEnergis
styrelse och sedan av kommunfullmäktige i Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse nytt bolag, skriven av Lars Johansson 2015-12-08.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §6).doc
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- Projekt fiber 2020 Gullspångs kommun reviderad.docx
- Skagerns Energi AB fiber i tätortern § 65 151130.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 8

Ärende

Ärendenummer

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta de medel som krävs för att skapa en
attraktiv rastplats vid infarten till Gullspångs centrum från Riksväg 26, för att
erforderliga upphandlingar kan göras omgående, så arbeten kan genomföras snarast
vädret så tillåter våren 2016. De medel som krävs för markarbeten, el, VA,
skyltfundament, skylt samt planteringar och bänkar på rastplatsen enligt tidigare
presenterat och bifogat förslag kostar enligt tekniska kontoret 400 000 kronor. De 400
000 kronorna tas ur kommunstyrelsens investeringsmedel för 2015.
2. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare hur
kommunen ska utveckla ”landmärket” vid infarten Gullspångs centrum.
3. Kommunfullmäktige beslutar att eftersom driften av rastplatsen kommer innebära en
ökad kostnad för Tekniska tillskjuts ett ökat driftbidrag till MTG-gata med 35 000:-/år.
Reservation
Lii Bergman (FI) och Victor Albertsson Tidestedt (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Behandling i kommunstyrelsen
Näringslivsansvarig Camilla McQuire och utvecklingssamordnare Lars
Johansson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 och 3 i sin
helhet och att de 400 000 kronorna tas ur kommunstyrelsens investeringsmedel.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2 ska utredas vidare hur kommunen ska utveckla
”landmärket” vid infarten Gullspångs centrum.
Lii Bergman (FI) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag önskar att få
billigare alternativ för att göra tomten estetisk tilltalande och öppna upp för fler
besökare i Gullspångs centrum med instämmande av Victor Albertsson Tidestedt (M).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget ändringsyrkande och Lii Bergmans (FI)
yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget
ändringsyrkande.
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Bakgrund
Förvaltningen fick i maj 2014 ett uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att försköna
centrum. Man anslog då 100 tkr för att kunna upprätta en gestaltningsplan. Uppdraget
var att göra en begränsad del d.v.s. Storgatan med närstående delar. Anna Bjerndell och
Lars Johansson kontaktade Amnehärads Byggkonsult som har ritat ganska mycket
gällande Gullspång i tidigare uppdrag. Ett förslag presenterades för KSAU 2015-06-24
där det beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett
gestaltningsprogram i samarbete med tekniska förvaltningen, samt att en dialog förs
med boende och näringsidkare i området.
En dialog har under hösten 2015 genomförts med Näringsidkare, både genom enskilda
möten och till inbjudna stormöten där dialogen genomförts i grupp. Dialogmöte för
allmänhet och politiker har ordnats och besöktes av ett trettiotal deltagare.
Utvecklingsteamets idéskisser har presenterats, diskuterats och förslag har mottagits.
Dessa förslag har sammanställts i bifogat dokument.

Slutsatser som kan dras av dialogen är:
1) Det är viktigt och mycket önskvärt att det görs insatser i Gullspångs Centrum
2) Dialogen har upplevts mycket positiv, men det har även betonats att dessa frågor
diskuterats flera gånger tidigare i andra sammanhang och att det är viktigt att det sker
insatser i närtid för att signalera handlingskraft.
3) Det allra viktigaste att prioritera är infarten vid RV 26. Förslaget att skapa en
rastplats har mottagits väl av samtliga deltagare. Infarten från Riksväg 26 bör
prioriteras då detta är en viktig symbolfråga för Gullspångsborna. Detta framgår tydligt
av dialogmötena.
4) Utöver den idéskiss som presenterades har ytterligare idéer framkommit i dialogen.
Gällande rastplats vid infarten, finns önskemål om en lekplats, med klättermöjligheter,
som syns från riksväg 26 och som gör att förbipasserande lockas att stanna till och rasta
i Gullspång, och därmed även kunna gynna det lokala näringslivet.
5) De förslag som inkommit i dialogprocessen stöder Utvecklingsteamets första
förslag, däremot har önskemål om vissa tillägg gjorts, vilket utvecklingsteamet ska ta i
beaktande i den slutgiltiga gestaltningsplanen.

Dialogen och resultatet har presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-1109, där Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen får i uppdrag att
arbeta vidare med gestaltningsplanen för Gullspångs centrum, men att prioritering görs
av infarten Gullspångs centrum från riksväg 26 inom projektet försköning Gullspångs
centrum. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
finansiering.
Enligt ekonomikontoret har KS 911 tkr kvar av investeringsmedel till förfogande.
Förvaltningens förslag är att 600 tkr av dessa avsätts för iordningsställande av infarten
till Gullspång samt att tillskjuta 35 tkr/år till tekniska förvaltningen för skötsel området.
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Bilagor
- Sammanställning av dialogmöten - Försköning Gullspångs centrum.pdf
- Skiss rastplats infarten.pdf
- Tjänsteskrivelse rastplats infarten .docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §4).doc
- Tjänsteskrivelse Infart Gullspång finansiering, skriven av Elisabeth Olsson 2015-1229.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser,
förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

KS 2015/583

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom framtaget samverkansavtal för
Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Behandling i kommunstyrelsen
Skol- och kulturchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp har godkänt framtaget samverkansavtal för
grundskola, förskoleklasser, pedagogisk omsorg och fritidshem och rekommenderar
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner att senast 30 november 2015 fatta
beslut om att godkänna och underteckna föreliggande samverkansavtal.

Kommunerna i Skaraborg har tidigare genom Skaraborgs kommunalförbund beslutat
att samverka kring utbildning i Skaraborg. Enligt Måldokument Utbildning Skaraborg
regleras samverkan via olika bilagor till måldokumentet. En av bilagorna reglerar
interkommunala ersättningar för barn/ elever i förskoleverksamhet, förskoleklass,
grundskola och skolbarnsomsorg inom Skaraborg (mellansjöavtalet). Detta avtal slöts
mellan kommunerna 2008.
Med anledning av det nya måldokumentet, behovet av anpassning till ny skollag och att
avtalet är från 2008 har Skaraborgskommunernas barn- och utbildningschefer gett en
arbetsgrupp i uppdrag att se över och revidera avtalet.
Arbetsgruppens förslag har därefter behandlats i nätverket för barn- och
utbildningschefer i Skaraborg som beslutat att skicka avtalet vidare till berörda
kommuner för godkännande.

Sammanfattning av avtalets innebörd
Avtalet, i sin nya utformning, ”Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor,
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förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshemavtal” innebär i korthet:
• Avtalet reglerar ekonomiska ersättningar samt administrativa handläggningsrutiner
när det gäller elever som har sin skolgång i annan kommun inom Skaraborg.
• Som beräkningsgrund för interkommunal ersättning används Skolverkets
kommunblad ”Förskola, skola och vuxenutbildning”. Ersättning inom samtliga
verksamhetsformer utgår med 90% av den redovisade riksgenomsnittskostnaden under
rubriken ”Samtliga kommuner”.
• Ersättningsformer och handläggningsrutiner när det gäller särskilt stöd och extra
ordinärt stöd.
• Avtalet gäller från och med 2016-07-01 och tillsvidare med tre månaders
uppsägningstid om någon av parterna så önskar.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk
omsorg och fritidshem, reviderad tjänsteskrivelse skriven av Yvonne Kjell.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §9).doc
- Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor förskoleklasser förskolor pedagogisk
omsorg och fritidshem 2016-07-01.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för kulturpris i Gullspångs kommun

KS 2015/474

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för kulturpriser i
Gullspångs kommun.

Behandling i kommunstyrelsen
Skol- och kulturchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Under år 2013 togs kriterier för kulturpris fram i Gullspångs kommun. I samband med
övergång från utskott till nämnd under år 2015 behöver riktlinjerna revideras utifrån
delvis nya förutsättningar och kommunens kulturchef fick i uppdrag att se över detta.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- RIKTLINJER FÖR KULTURPRISER I GULLSPÅNGS KOMUN.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §10).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

20/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 11

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Kulturplan 2016-2020

KS 2015/150

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturplan för Gullspångs kommun 2016-2020.

Behandling i kommunstyrelsen
Skol- och kulturchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
En ny Kulturplan har tagits fram för Gullspångs kommun. Personal från Västarvet och
Kultur i Väst har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en ny kulturplan. Tjänstemän
från kommunen och personal från Västarvet och Kultur i Väst har även genomfört
dialogkvällar i Hova och Gullspång för att inventera behov och förväntningar från
kommunens invånare på kulturverksamheten i kommunen. Synpunkter från dessa
möten har sedan vävts in i planen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse kulturplan 2016-2020.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2015 (2015-12-01 BUK §14).doc
- Kulturplan 2015-11-26 reviderad efter beslut i ksau § 305.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §11).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

21/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 12

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Leveransåtagande 2016

KS 2015/632

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar anta leveransåtagande 2016
för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S,) Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin yrkar på redaktionella
ändringar.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget efter redaktionella
ändringar.

Bakgrund
Förslag till leveransåtagande 2016 för kommunledningskontoret finns framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §13).doc
- Leveransåtagande kommunledningskontoret 2016.docx

Kopia till
Micha Rickemann

22/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 13

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Barnen målar lekborgen vid Hova
Riddarveckan

KS 2014/669

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att inte måla borgen i barnens riddarland eftersom den
ägs av Föreningen Hova Riddarvecka och föreningen inte är intresserade av att måla
borgen som medborgarförslaget föreslår.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

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

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att barn ska ges tillfälle att måla borgen i
barnens riddarland som varje år sätts upp i riddarparken under Hova Riddarvecka.
Borgen ägs av föreningen Hova Riddarvecka. Frågan har därför ställts till dem om de
vill att borgen ska målas med olika motiv som föreslås i medborgarförslaget. Motiven
som föreslås i förslaget är bland annat spindlar, brinnande facklor, skelett och svärd.
Föreningen Hova Riddarvecka har svarat att de inte är intresserade av det som föreslås
i medborgarförslaget. Därmed anser förvaltningen att eftersom inte kommunen äger
borgen så är det inte möjligt att gå vidare med idén.

Bilagor
- Medborgarförslag.doc
- Tjänsteskrivelse, målning av lekborgen i riddarbyn, skriven av Elin Asp 2015-1130.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §17).doc
- clip_image002.jpg
- clip_image004.jpg

Kopia till
Kommunfullmäktige

23/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 14

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Information - Revisionsrapport - Granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna

KS 2015/768

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om att revisionsrapport - Granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG- kommunerna.
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner genomfört en granskning av Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet inom MTG-kommunerna.
Granskningen har sammanfattas i rapport, som revisorerna behandlat på sammanträde
2015-11-11 i Mariestad.
Granskningen visade att Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter avseende system
för planering, uppföljning och utveckling inte är helt ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande utifrån sitt uppdrag.
Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till miljö- och byggnadsnämnden.
Revisorerna förväntar sig ett svar från miljö- och byggnadsnämnden med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder. Svaret bör vara revisorerna tillhanda
senast 2016-02-28.

Bilagor
- Revisionsrapport - Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom
MTG-kommunerna.pdf

Kopia till
Akt

24/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 15

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2015/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll 2015-12-04 från Skaraborgs kommunalförbund.
Bilagor
- Skararborgs kommunalförbund protokoll-2015-12-04.pdf

Kopia till
Akt

25/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 16

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2016/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen januari månad 2016-01-13.doc

Kopia till
Akt

26/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 17

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2015/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ
Amnehärad 197 på fastigheten Väggetorp 1:9 i Gullsångs kommun, dnr 431-411822015
b) Länsstyrelsen i Västra Götalands län information om vattenförvaltningens samråd
2014-2015
c) Miljö- och byggnadsnämnden Mbn § 141 fördelning av ansvaret för
nämndadministration i Miljö- och byggnadsnämnden
d) Miljö- och byggnadsnämnden Mbn § 144 förslag på attestanter för Miljö- och
byggnadsnämnden för år 2016
e) Miljö- och byggnadsnämnden Mbn § 146 verksamhetsuppföljning
f) Lönenämnden protokoll 2015-12-08
g) Tekniska nämnden protokoll 2015-12-08
h) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2015-12-01
i) Kommunalekonomisk utjämning för kommuner år 2016

Bilagor
- Beslut tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Amnehärad 197 på fatigheten
Väggetorp 1_9 i Gullspångs kommun.pdf
- Protokoll från Nämnden för ekonomiadministration 2015-12-01.pdf
- Mbn § 141 fördelning av ansvaret för nämndadministrationen i Miljö- och
byggnadsnämnden.pdf
- Mbn § 144 förslag på attestanter för Miljö- och byggnadsnämnden för år 20161.pdf
- Mbn § 146 verksamhetsuppföjning miljö- och byggnadsnämnden.pdf
- Lönenämnden protokoll 2015-12-08.pdf
- Länsstyrelsen information om vattenförvaltningens samråd 2014-2015.docx
- Tekniska nämnden protokoll 2015-12-08.pdf
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2016, utfall.xlsx

Kopia till

27/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-01-13

Akt

28/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 18

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsen - Begäran om komplettering av ansökan om ombyggnad av kostall till
häststall på fastigheten Flenstad 2.2.
b) Sveriges ungdomsråd - Kampanj i syfte att få fler kommuner att införa
medborgarförslag.
Bilagor
- För kännedom begäran om komplettering av ansökan om häststall på fastigheten
Flenstad 2 2.docx
- Sveriges ungdomsråd - Kampanj i syfte att få fler kommuner att införa
medborgarförslag.docx

Kopia till
Akt

29/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 19

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Regeringsbeslut överklagande av Trafikverketes
beslut om fastställelse av vägplan ombyggnad av väg E20

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges regeringsbeslut från Näringsdepartementet om överklaganden
av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E2, väg 3062
m.m., delen förbi Hova, samt indragning av väg. Regeringen avslår överklagandena i
övrigt.
Bilagor
- Regeringen Näringsdepartementet regeringsbeslut - Överklaganden av Trafikverkets
beslut om fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg E20, väg 3062 m.m., delen
förbi Hova, samt indragning av väg, Gullspångs kommun, Västra Götalands län,
N2015_03735.pdf

Kopia till
Akt

30/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 20

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Brev till Migrationsverket från Elisabeth Olsson

KS 2015/733

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges brev till Migrationsverket från kommunchef Elisabeth Olsson
att den akuta krisen är löst och att kommunen åter är redo att ta emot ensamkommande
barn.
Bilagor
- Brev till Migrationsverket att den akuta situationen är löst.docx

Kopia till
Akt

31/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 21

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Yttrande till Förvaltningsrätten ang
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 5566-15

KS 2015/131

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagat beslut kommunfullmäktige §
200 2015-10-26 köp av fastigheten Hallen 2.
Bilagor
- Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping ang Bengt O Hansson m fl
laglighetsprövning enligt kommunallagen mål nr 5566-15.docx

Kopia till
Akt

32/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-01-13

Kommunstyrelsen

KS § 22

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ekonomisk uppföljning miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2015/202

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Mbn § 145 ekonomisk uppföljning miljö- och
byggnadsnämnden.
Bilagor
- Mbn § 145 ekonomisk uppföljning miljö- och byggnadsnämnden.pdf

Kopia till
Akt

33/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 23

Protokoll
2016-01-13

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Kommunernas hantering av servitut

KS 2015/726

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens arbetsutskott § 339 om kommunernas
hantering av servitut.
Bilagor
- Tekniska nämndens arbetsutskott § 339, kommunernas hantering av gällande
servitut.pdf

Kopia till
Akt

34/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-01-13

ANSLAG/BEVIS
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