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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Sekretessärende

Ärendenummer

Föredragande: Karin Ahrle
§5

Sekretessärende
Föredragande: Karin Ahrle

§6

Sekretessärende
Föredragande: Karin Ahrle

§7

Sekretessärende
Föredragande: Karin Ahrle

§8

Sekretessärende
Föredragande: Karin Ahrle

§9

Riktlinjer budget och skuldrådgivning

KS 2015/173

Föredragande: Karin Ahrle
§ 10

Ansökan om sociala investeringsmedel från Västra
Götalandsregionen

KS 2015/168

Föredragande: Joakim Wassén
§ 11

Kulturstrategi 2015

KS 2015/150

Föredragande: Yvonne Kjell
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§ 12

Reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden i
Gullspångs kommun

KS 2015/84

§ 13

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Gullspångs
kommun

KS 2015/90

§ 14

Medborgarförslag

KS 2015/166

§ 15

Reglemente för kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

KS 2015/96

§ 16

Reglemente för krisledningsnämnden i Gullspångs kommun

KS 2015/112

§ 17

Förstudie Regnbågsskolan, Bikupan, Gullstensskolan och
Lysmasken

KS 2014/509

Föredragande: Lars Johansson
§ 18

Fiberutbyggnad tätorterna i Gullspångs kommun

KS 2014/448

Föredragande: Lars Johansson
§ 19

Ansökan om kommunal borgen till Bredbandsföreningar

KS 2015/164

Föredragande: Lars Johansson
§ 20

Digitala skyltar

KS 2010/257

Föredragande: Lars Johansson
§ 21

Gullspångs Tennisklubb föreningsbidrag

KS 2015/24

Föredragande: Lars Johansson
§ 22

Förslag till nytt arbetssätt och organisation för Vänersamarbetet

KS 2013/263

Föredragande: Lars Johansson
§ 23

Yttrande över åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan
TRV2014/97906

KS 2014/419

Föredragande: Lars Johansson
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§ 24

Projektering E20 förbi Hova angående ansökan om tillstånd att
anlägga bro över Hovaån vid Hova

Protokoll
2015-04-08

KS 2008/282

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 25

Köp av fastigheten Hallen 2

KS 2015/131

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 26

Laglighetsprövning - Överklagande angående beslut Gullspångs
kommun tagit angående plankostnad, mål nr 909-15

KS 2014/559

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 27

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för avfallsnämnden

KS 2014/321

Föredragande: Annika Kjellkvist, kl 15.00
§ 28

Ianspråktagande av fonderade medel Gullspångs kommun

KS 2010/55

Föredragande: Annika Kjellkvist
§ 29

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för tekniska nämnden

KS 2015/123

Föredragande: Kristofer Svensson, kl 15.20
§ 30

Finansiering för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i
Gullspång

KS 2013/364

Föredragande: Johan Bengtsson, kl 15.40
§ 31

Remissyttrande - Vattendirektiv samråd under
förvaltningscykeln 2009-2015. Lst dnr 537-34925-2014

KS 2014/664

§ 32

Tolkförmedling Väst antagande av förbundsordning

KS 2014/466

§ 33

Budgetuppföljning med prognos, utgående ifrån mars månad

KS 2015/202

Föredragande: Anders Bernhall, Karin Ahrle, Elisabeth Olsson,
Yvonne Kjell, Arvo Niiholm
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§ 34

Medborgarförslag om Vänskola i annat land

KS 2014/683

§ 35

Medborgarförslag om att utrusta några dressincyklar med tak
och babyskydd

KS 2014/648

§ 36

Medborgarförslag - Målade dressincyklar

KS 2014/682

§ 37

Medborgarförslag - Friskvård

KS 2015/121

§ 38

Redovisning av motioner under beredning

KS 2015/197

§ 39

Redovisning av medborgarförslag under beredning

KS 2015/200

§ 40

Delegationsbeslut

KS 2015/2

§ 41

Delgivningar - Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2014/21

§ 42

Delgivningar

KS 2015/1

§ 43

Delgivning- Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014

KS 2015/105

§ 44

Delgivning - Beslut att delta i insatser mot langning av alkohol i
Västra Götalands län år 2015

KS 2015/125

§ 45

Delgivning - Sophie Lööf Mårtensson har fått förordnande som
borgerlig vigselförrättare

KS 2015/35

§ 46

Delgivning - Västra Götalandsregionen - Till kommuner i Västra
Götaland med anledning av Sverigeförhandlingen

KS 2015/181

§ 47

Delgivning - Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och
kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda
kommuner inom ramen för MTG-samarbetet

KS 2014/725
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§ 48

Delgivning - Remiss, samråd gällande regional cykelplan för
Region Örebro län, dnr 15RRS1404

Protokoll
2015-04-08

KS 2015/185
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 108

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Björn Thodenius (M) och Per-Arne Brandberg (S) justerar protokollet.
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KS § 109
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Gunnar Bohlin (M) anmäler jäv punkt 19 ansökan om kommunal borgen till
Bredbandsföreningar.
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KS § 110
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärendenummer

Sekretessärende

Kopia till
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Ärende
KS § 112
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Ärendenummer

Sekretessärende

Kopia till
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Ärende
KS § 113
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Ärendenummer

Sekretessärende

Kopia till
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Ärende
KS § 114
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Ärendenummer

Sekretessärende

Kopia till
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Ärende
KS § 115
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Ärendenummer

Sekretessärende

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer budget och skuldrådgivning

KS 2015/173

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjerna.

Behandling i kommunstyrelsen
T.f. socialchef Karin Ahrle informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Mariestads kommun har tagit fram gemensamma riktlinjer för budget- och
skuldrådgivning i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.

Bilagor
- Riktlinjer budget och skuldrådgivning.doc
- Protokoll Vård- och omsorgsutskottet Riktlinjer budget och skuldrådgivning, VOU §
90,.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 117

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om sociala investeringsmedel från Västra
Götalandsregionen

KS 2015/168

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökningen om sociala
investeringsmedel från Västra Götalandsregionen.

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

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har avsatt medel för sociala investeringar.
Gullspångs kommun har tillsammans med de två lokala vårdcentralerna ansökt till
Västra Götalandsregionen om att få sammanställa en ansökan om bidrag från regionens
sociala investeringsmedel. Ansökningen beviljades, och kommunen och
vårdcentralerna ska lämna in en ansökan om medel senast den 31 mars.
Ansökan
Syftet är att genom samverkan förbättra förutsättningarna i Gullspångs kommun för
barnen att gå ur grundskolan med godkända betyg.
Vi ansöker om medel för tre år.

Grundtanken är att verksamheterna (kommunens verksamheter, vårdcentralerna och
folktandvården) ska kunna fånga upp barn tidigt i ålder och tidigt i en negativ
utveckling, och att vi ska etablera ett arbetssätt för hur vi ska arbeta kring dessa
ärenden.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ansökan om sociala investeringsmedel från Västra
Götalandsregionen, skriven Joakim Wassén 2015-03-13.docx
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- tillägg till tjänsteskrivelse till KS sociala investeringsmedel 2, skriven av Joakim
Wassén.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Joakim Wassén
Västra Götalandsregionen

17/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2015-04-08

Kommunstyrelsen

KS § 118

Ärende

Ärendenummer

Kulturstrategi 2015

KS 2015/150

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och ärendet återkommer till
kommunstyrelsen kompletterad med handlingsplan.

Behandling i kommunstyrelsen
Skola och kulturchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.

Bakgrund
En ny kulturstrategi för Gullspångs kommun har arbetats fram under 2014. Arbetet har
skett i samverkan med Västarvet och Kultur i väst som har erfarenhet av liknande
processer i andra kommuner.
Kommunens invånare har beretts tillfälle att delta i arbetet genom att dialogkvällar
genomförts i både Hova och Gullspång.
Arbetet med att ta fram en ny planering för kulturarbetet i Gullspångs kommun
kommer under hösten 2015 att kompletteras med två handlingsplaner: Barn- och
ungdomskulturplan och Handlingsplan för kultur.
En ny kulturstrategi för Gullspångs kommun har arbetats fram under 2014. Arbetet har
skett i samverkan med Västarvet och Kultur i väst som har erfarenhet av liknande
processer i andra kommuner.
Kommunens invånare har beretts tillfälle att delta i arbetet genom att dialogkvällar
genomförts i både Hova och Gullspång.
Arbetet med att ta fram en ny planering för kulturarbetet i Gullspångs kommun
kommer under hösten 2015 att kompletteras med två handlingsplaner: Barn- och
ungdomskulturplan och Handlingsplan för kultur.

Bilagor
- Kulturstrategi 2015.docx
- Tjänsteskrivelse kulturstrategi 2015-03-11.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Yvonne Kjell
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Kommunstyrelsen

KS § 119

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för barn- utbildning- och kulturnämnden i
Gullspångs kommun

KS 2015/84

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt förslag till nytt reglemente för Barn-,
utbildning- och kulturnämnden i Gullspångs kommun.

Behandling i kommunstyrelsen
Skola och kulturchef Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar att under uppdrag och verksamhet, läggs följande punkter till
”biblioteksverksamhet, musikskolan/kulturskola” under punkt 5 fritidsgården för
ungdomar ändras till ”fritidsverksamhet för ungdomar”
§ 5 ändras till ”enligt speciallagstiftningen”
Bevaka samverkansfrågor avseende gymnasium som köpande kommun.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- utbildning och kulturutskottets förslag
och eget yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Den politiska organisationen i Gullspångs kommun kommer under våren 2015 att
förändras. För Barn-, utbildning- och kulturverksamheten innebär detta att man går från
att ha varit ett beredande utskott till en beslutande nämnd. Denna nämnd behöver ha ett
reglemente innehållande regler för sitt uppdrag och verksamhet. Representanter för
verksamheten fick i uppdrag att ta fram ett reglemente för respektive nämnd.

Bilagor
- Reglemente för Barn Utbildning och kulturnämnden 2015.docx
- Reglemente för barn- kultur- och utbildningsnämnden reviderad.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Gullspångs
kommun

KS 2015/90

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta liggande förslag på ändring av Reglemente för
Vård- och omsorgsnämnden.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar att under uppdrag och verksamhet:
punkt 5 styrks ”samt”, tobakslagen läkemedelslag läggs till under punkt 6,
flyktingmottagning/verksamhet läggs som punkt 7,
5 § sista meningen ändras speciallagen till ”speciallagsstiftning”
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp vård- och omsorgsutskottets och eget yrkande
för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
I samband med att utskotten i Gullspångs kommun övergått till nämnder, krävs en
revidering av reglementen. Ändringarna består bland annat av anpassade begrepp. Där
det tidigare stått utskott har man i förslaget på nya reglementet ändrat till nämnder.
Vidare har man utökat reglementet med ytterligare paragrafer i enlighet med SKL:s
mall.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Reglemente.docx
- Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden reviderad.docx
- Vård- och omsorgsutskottet reglemente för vård- och omsorgsnämnden, VOU §
86.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag

KS 2015/166

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskaffa de så kallade
medborgarförslagen i nuvarande form och istället
lägger till en möjlighet för medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan
lämna synpunkter och klagomål.
I samband med förslaget ovan ska arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras.
Bengt O Hansson (RV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag med tillägg att ”i
nuvarande form” läggs till.
Bengt O Hansson (RV) yrkar att medborgarförslagen ska vara kvar.

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets med Per-Arne Brandbergs
(S) tilläggsyrkande och Bengt O Hansson (RV) yrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med Per-Arne Brandbergs
(S) tilläggsyrkande.

Bakgrund
Gullspångs kommun har sedan 2007 gett möjlighet till medborgarna att lämna så
kallade medborgarförslag. Under 2014 inkom ett trettiotal medborgarförslag.
Det förvaltningen erfarit är att förslagen varit värdefulla men till övervägande del
handlat om detaljfrågor som enklare kunde ha hanterats på verksamhetsnivå. Enlig
reglementet ska medborgarförslag hanteras i fullmäktige och ärendet ska behandlas av
politiken. Detta har inneburit en oproportionerlig hantering av relativt små frågor.
Förvaltningen föreslår att man tar bort medborgarförslagen och istället ger
medborgarna en möjlighet att lämna förslag på samma sätt som man idag kan lämna
synpunkter och klagomål.
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För hanteringen av synpunkter och klagomål finns utarbetade rutiner (bifogas för
kännedom) och förslag kan inkluderas i samma rutin. Detta innebär att förslagen
diarieförs, att verksamheten kommunicerar med förslagsställaren, att frågan behandlas
och att statistik redovisas till kommunstyrelsen två gånger per år.
Förslag i stora och övergripande frågor behandlas som tidigare utifrån reglementen och
delegation.
Förvaltningens bedömning är att man på detta sätt underlättar för både medborgare och
förvaltning att ta tillvara medborgares idéer och kreativitet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse avskaffa medborgarförslag, skriven av Elisabeth Olsson 2015-0313.docx
- Rutin för synpunkter och klagomålshantering .pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Reglemente för kommunstyrelsen i Gullspångs kommun

KS 2015/96

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera så att de tre
reglementena överensstämmer med varandra och göra redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Behandling i kommunstyrelsen
Björn Thodenius (M) yrkar att en punkt om ”Sammanträde på distans” ska läggas till
7 § punkt 4 mellan köp och försäljning ska ett ”kommatecken” läggas till
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att 30 § ska följande läggas till:
b. Oppositionsråd
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är oppositionsråd
Carina Gullberg (S) yrkar att 39 § fjärde stycket ändras till ”ersättare har rätt att närvara
vid utskottets sammanträde”
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp tilläggsyrkandena för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-11-27, § 192, gett förvaltningen i uppdrag att ta fram
reglementen, delegationsordning och övriga styrdokument för att kunna genomföra en
förändrad politisk organsation. Förändringen innebär att utskotten övergår till nämnder.
Ett förslag till reglemente för kommunstyrelsen finns framtaget. Förslaget har nästan
uteslutande utgått ifrån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förslag till
reglemente.
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Bilagor
- Cirkulär 14:58 ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.pdf
- Sveriges Kommuner och Landsting, reglemente för styrelsen och övriga nämnder.pdf
- Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.docx
- Tjänsteskrivelse reglemente för kommunstyrelsen, skriven av Britt-Marie Nilsson och
Elisabeth Olsson 2015-02-09 .docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 123

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för krisledningsnämnden i Gullspångs kommun

KS 2015/112

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Krisledningsnämnden.

Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar att 17 § andra meningen ändras till ”ålderspresident” och
sista meningen i 19 § ändras till ”ålderspresident”.
Ordförande Carina Gullberg tar upp allmänna utskottets förslag och eget yrkande till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Säkerhetssamordnarna har tagit fram ett förslag till nytt reglemente för
Krisledningsnämnden Gullspångs kommun.

Bilagor
- Förslag reviderat reglemente för krisledningsnämnd.docx
- Förslag reviderat reglemente för krisledningsnämnd.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Förstudie Regnbågsskolan, Bikupan, Gullstensskolan och
Lysmasken

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande gällande processen kring skollokalerna.
1. Förvaltningen ska arbeta vidare med renoveringsalternativet med förstudien som
indikerar med en kostnadsbild ram på 40 miljoner.
2. Godkänna att MTG-Fastighet under 2015 inleder renoveringen av skollokalerna med
åtgärder såsom fönsterbyte Gullstensskolan 7-9, värme och ventilationsåtgärder på
skolorna som ingår i förstudien. MTG-Fastighet har i Tekniska nämnden äskat om 7
miljoner kronor för dessa åtgärder vilket även har behandlats av kommunstyrelsen i
mars.
3. För Regnbågsskolan och Bikupan görs en särskild fördjupad utredning kring
lokalisering utifrån den pedagogiska verksamheten, som ingår i ramen 40 miljoner.

Behandling i kommunstyrelsen
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) yrkar att för Regnbågsskolan och Bikupan görs en särskild
fördjupad utredning kring lokalisering utifrån den pedagogiska verksamheten, som
ingår i ramen 40 miljoner med instämmande av Lii Bergman (FI), Carina Gullberg (S),
Anja Nyström (S), Bo Hagström (C).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Björn
Thodenius (M) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslagen.

Bakgrund
Ovan nämnda lokaler har under ett flertal år varit föremål för diskussioner där många
olika förslag utretts och projekterats var och en för sig. Lokalerna har ett antal brister
vilka är kända sedan tidigare. För att få ett samlat grepp beslöt kommunchefen att göra
en förstudie som ska visa på en samlad bild av behov, status och ekonomi. Förstudien
visar att det är en inriktning mot renovering som är det mest ekonomiskt försvarbara.
Fastigheterna är i så gott skick att renovering med mindre tillbyggnader är för
kommunen det mest fördelaktiga.
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Bilagor
- Sammanfattning av förstudie skollokaler.docx
- Tjänsteskrivelse, förstudie Regnbågsskolan, Bikupan, Gullstensskolan och
Lysmasken.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 125

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Fiberutbyggnad tätorterna i Gullspångs kommun

KS 2014/448

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun ger i uppdrag till Skagerns
Energibolag att bygga ut fibernät i tätorterna.

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

Bakgrund
Fiberutbyggnaden på landsbygden är i gång med bildade föreningar där det pågår
byggnation och projektering. Amnehärad ska vara driftsatt till 1/4-2015. Trycket på att
det ska hända något i tätorterna är fortsatt stort, Otterbäcken och Skagersvik
undantaget. I Otterbäcken finns en bildad fiberförening som ska ta beslut om formen
för sin utbyggnad 18/3. Skagersvik har en samhällsförening som initialt planerat med
Vänerenergi. I de övriga tätorterna finns inte den motsvarigheten till byalag eller
samhällsföreningar. Intresset att bilda förening har prövats i Hova utan framgång.
I området Kärret Gullspång har de boende där vänt sig direkt till Vänerenergi och ställt
frågan om de kan göra en utbyggnad. Projektering och tecknande av avtal pågår.
Samhällsföreningen i Skagersvik har fått information och haft möte med Vänerenergi
om fiberutbyggnad och de har även beslutat att samarbeta vidare med Vänerenergi.
Det finns i nuläget två alternativ att ta ställning till där det ena inte behöver utesluta det
andra utan de kan komplettera varandra. Det kan vara ett sätt att få till
fiberutbyggnaden snabbare. Man skulle kunna tänka sig att kommunen eller dess bolag
ansvarar för utbyggnaden i Otterbäcken och Hova och Vänerenergi får ansvar för hela
Gullspångs tätort.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samarbetspartner utbyggnad av fiber i tätorterna i Gullspångs
kommun, skriven av Lars Johansson 2014-07-10.docx
- Protokollsutdrag.doc
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- Protokollsutdrag.doc
- Avsiktsförklaring vänerenergi.docx
- Tjänsteskrivelse fiber i tätorterna, skrien av Lars Johansson 2015-03-09.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson

29/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 126

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om kommunal borgen till Bredbandsföreningar

KS 2015/164

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta att kommunen kan vara borgenär för lån till de
fiberföreningar som verkar i Gullspångs kommun och till belopp som motsvarar halva
investeringsbeloppet och för en period av maximalt fem år.
Kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgen
för de enskilda fiberföreningar.
På grund av jäv deltar inte Gunnar Bohlin (M) i handläggningen i detta ärende.

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

Bakgrund
Bredbandsföreningen Skagern-Unden ekonomisk förening ansöker om kommunal
borgen för att klara föreningens likviditet då Länsstyrelsens beslut om landsbygdsstöd
drar ut på tiden. Redan idag är beslutprocessen försenad med 1,5 år och indikationer
tyder på att ytterligare försening är att vänta.
Bifogat förslag beskriver de problem med likvivitet fiberföreningarna hamnat i då
bidragshanteringen dragit ut på tiden. För kunna bygga utan att behöva invänta
utbetalning av bidrag behöver föreningarna ta tillfälliga lån. Om kommunen ställer upp
som borgenär underlättas den hanteringen.

Bilagor
- Ansökan om kommunal borgen till Bredbandsföreningen Skagern-Unden ekonomisk
förening.pdf
- Tjänsteskrivelse borgen fiberföreningar, skriven av Lars Johansson 2015-03-12.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Digitala skyltar

KS 2010/257

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligheten att de digitala skyltarna kan ingå
i Hova Utvecklingsbolag. Hova Utvecklingsbolag är under bildande.

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

Bakgrund
Allmänna utskottet beslutade 2015-01-21, § 6 att återremittera ärendet till förvaltningen
för komplettering med hur Lidköpings och Västerås kommun hanterar sina digitala
skyltar. Samt att förslaget kompletteras med ett exempel på vilken information och
reklam som den skylt Mediagroup har i Laxå en vanlig vecka.
Lidköping och Västerås digitala skyltar visar endast kommuninformation, event och
dyl. Kan även vara budskap såsom ”Besök centrum 18/3 Långlördag” och liknade. De
har ingen kommersiell reklam. Ingen av de jag talade med visste den totala kostnaden.
Driften gällande el och service togs av tekniska och uppläggandet av budskapen sköttes
av deras turistbolag respektive näringslivsbolag.
Budskapen i Laxå enligt bilaga.
Företagarna är enlig Mats Fransson näringslivsutvecklare i Laxå mycket nöjda.
Om interräntan sänks från 5% till 2% påverkas årskostnaden med ca 30 000:Kostnad för extra skylt i Gullspång tidigare redovisat för
reklamförsäljningsalternativet.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Annonsörer Laxå.pdf
- Tjänsteskrivelse komplettering digitala skyltar, skriven av Lars Johansson 2015-0312.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Gullspångs Tennisklubb föreningsbidrag

KS 2015/24

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Gullspångs Tennisklubb ett bidrag på 10 000 kr i
bidrag för år 2015 tas ur föreningsbidraget.
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2016 får föreningen göra en ansökan om
föreningsbidrag enligt kommunens regelverk och aktiviteter ska på sedvanligt sätt
redovisas.

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

Bakgrund
Gullspångs Tennisklubb inkom med en ansökan om föreningsbidrag 2015-01-14 där
klubben beskriver sin verksamhet. Förvaltningen fick uppdrag att kontakta föreningen
för en dialog. De önskar få 10 000:- i bidrag 2015 för sin löpande verksamhet enligt.

Gullspångs Tennisklubb inkom med en ansökan om föreningsbidrag 2015-01-14 där
klubben beskriver sin verksamhet. Förvaltningen fick uppdrag att kontakta föreningen
för en dialog. De önskar få 10 000:- i bidrag 2015 för sin löpande verksamhet enligt.

Bilagor
- Gullspångs Tennisklubb ang uteblivet föreningsbidrag.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, äskande om föreningsbidrag Gullspångs Tennisklubb, skriven av
Lars Johansson 2015-03-03.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson
Gullspångs Tennisklubb
Ekonomikontoret
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till nytt arbetssätt och organisation för Vänersamarbetet

KS 2013/263

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ingå som medlemskommun i Vänersamverkan.
Finansieras från kontot föreningsavgifter.
Gullspångs kommun föreslår att man även till styrelsen utser ersättare i syfte så att alla
medlemskommuner blir representerade.

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

Bakgrund
2014-10-08 skickades ett missiv ut med tankar och förslag till nytt arbetssätt för
Vänersamverkan om innebär att medlemskommunerna därmed övertar
huvudmannaskapet från regionerna.
Ett möte hölls i Grästorp 2014-10-31. Där bildades en arbetsgrupp med uppdraget att ta
fram underlag för ett nytt arbetssätt och ny organisation. Arbetsgruppen har nu tagit
fram ett beslutsunderlag som härmed går ut till samtliga kommuner som aviserat
intresse att ingå i Vänersamverkan som medlemskommun. Medlemskommun kan
kommun som geografiskt gränsar till Vänern bli. 2015-04-23 är ett årsmöte inplanerat
med samtliga medlemskommuner och de två regionförbunden i Kristinehamn.
Arbetsgruppen vill ha in politiskt förankrat beslut från respektive kommun om att ingår
som medlemskommun i Vänersamverkan till 2015-03-31. Arbetsgruppen vill också ha
in förslag/nomineringar till styrelseledamöter (politiker) för tiden 2015-04-23 till nästa
årsmöte 2016.

Bilagor
- Remiss Förslag till nytt arbetssätt och ny organisation för Vänersamarbetet.pdf
- Beslutsunderlag avseende Vänersamverkan.pdf
- Kompletterande följebrev till tidigare utskick .pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Kristinehamns kommun
Lars Johansson
Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen

KS § 130

Ärende

Ärendenummer

Yttrande över åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan
TRV2014/97906

KS 2014/419

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande över Åtgärdsvalsstudie
Kinnekullebanan.
Gullspångs kommuns ställningstagande.
Åtgärdsvalsstudien är i grunden en väl genomförd studie som bra beskriver banans
behov av upprustning samt komplettering med elektrifiering i banans hela längd.
Kommunen står definitivt bakom att hela banan skall elektrifieras samt att tågtrafiken
skall öka, för vår del anser vi att det är lika viktigt norrut mot Örebro som söderut.
Potentialen för banan är stor både vad gäller persontrafik som godstrafik.
Gullspångs kommun anser dock att mål-året, som anges för helt utbyggd bana, 2035
måste flyttas fram till 2025 samt att arbetet när det startar från en ände kan bedrivas i
en följd gällande planering och utförande. Kommunen förutsätter även att det finns väl
utrett i vilken ände man startar ombyggnaden.
Gullspångs kommun anser att det är mycket viktigt att banan fortsätter vara tillgänglig
så de som bor utefter banan i framtiden kan stiga på tåget, även på lite mindre tätorter.
Det fortsatta arbetet med finansiering av Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan måste
ledas av en politiskt tillsatt grupp om man ska lyckas få erforderliga medel för att
kunna genomföra åtgärderna till 2025. Ett första möte går av stapeln 2015-03-03.

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

Bakgrund
Trafikverket har tillsammans med bland annat Västra Götalandsregionen, Västtrafik
AB, berörda kommuner och Skaraborgs kommunalförbund genomfört en s.k.
Åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan.

Bilagor
- Remiss från Trafikverket om åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan.pdf
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- Remissyttrande Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan - Mariestad, kommunstyrelsen §
42.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Yttrande över åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan, TRV 2014/97906.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Åtgärdsvalsstudie Kinnekullebanan 2014-12-15,slutrapport.pdf
- fordjupad_nulagesbeskriving_persontrafik.pdf
- atgarder_landskapskvaliteter.pdf
- kinnekullebanan_ur_ett_lokalt_perspektiv.pdf
- fordjupad_nulagesbeskriving_persontrafik.pdf
- kinnekullebanan_karaktarsbeskrivning_130308.pdf
- kinnekullebanan_ur_ett_lokalt_perspektiv.pdf
- atgarder_landskapskvaliteter.pdf
- målbild och bristanalys 2013-07-01.pdf
- nulage_och_utveckling_for_persontrafik_20130703.pdf

Kopia till
Trafikverket
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Ärende

Ärendenummer

Projektering E20 förbi Hova angående ansökan om tillstånd att
anlägga bro över Hovaån vid Hova

KS 2008/282

Beslut
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun har inget att erinra mot tillståndsansökan.

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

Bakgrund
I vägplanen för E20 förbi Hova ingår byggandet av en ny bro över Hovaån. För att
genomföra arbetet har Trafikverket ansökt om tillstånd för vattenverksamhet vid
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Trafikverket ansöker om tillstånd för:
• att anlägga en ny bro över Hovaån
• att anlägga vägbankar för väg E20 i Hovaåns ravindal
• att lägga ut erosionsskydd i anslutning till brostöden
• att utföra anläggningsarbeten för bron och vägbankarna i form av schaktning mm
Under byggtiden kommer befintlig bro att användas. Därefter övergår befintlig väg till
lokalväg samt gång- och cykelväg, vilket innebär att den gamla bron kommer att
bevaras.

Bilagor
- Kungörelse från Mark- och miljödomstolen mål nr M 376-15.pdf
- Fastställelse av väglplan för ombyggnad av väg E20, väg 3063 m.m. delen förbi
Hova, samt indragning av väg, Gullspångs kommun, Västra Götalands län.pdf
- Tjänsteskrivelse tillståndsansökan för ny bro över Hovaån, skriven av Anna Bjerndell
2015-03-19.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Mark- och miljödomstolen
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Ärende

Ärendenummer

Köp av fastigheten Hallen 2

KS 2015/131

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att titta på möjligheten att
köpa intilliggande mark.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet.

Behandling i kommunstyrelsen
Planarkitekt Anna Bjerndell informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) yrkar; avstyrker köpet av fastigheten Hallen 2 och vill att en ny
värdering görs då priset anses för högt med instämmande av Lii Bergman (FI) och med
instämmande av Bengt O Hansson (RV).
Ordförande Carina Gullberg (S) tillstyrker allmänna utskottets förslag med
instämmande av Bo Hagström (C).
Gunnar Bohlin (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att titta på möjligheten att
köpa intill liggande mark med instämmande av Carina Gullberg (S).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Björn
Thodenius (M) m.fl. yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
allmänna utskottets förslag. Omröstning begärs och genomförs med följande av
kommunstyrelsen godkända omröstningsproposition.
Den som vill rösta enligt allmänna utskottets förslag röstar Ja och den som vill rösta
enligt Björn Thodenius (M) m.fl. yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
6 Ja-röster: Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg
(S), Anja Nyström (S), Ann-Christin Erlandsson (S).
5 Nej-röster: Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Lii Bergman (FI), Bengt O
Hansson (RV), Victor Albertsson Tidestedt (M).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt allmänna utskottets förslag.
Därefter tar ordföranden upp Gunnar Bohlin (M) m.fl. tilläggsyrkande för beslut och
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finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Fastigheten Hallen 2 omfattas av den strategiska planen för Gullspångs kommuns
markinnehav från 2011-02-22. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det ligger i
kommunens intresse att förvärva fastigheten då den ligger på ett strategiskt läge intill
väg 26 och har lagt ett preliminärt bud på objektet.

Bilagor
- Hallen 2 karta.pdf
- Köpekontrakt Hallen 2.docx
- Tjänsteskrivelse köp av Hallen 2, skriven av Anna Bjerndell 2015-02-26.docx
- Värdeutlåtande fastigheten Hallen 2.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Anna Bjerndell
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Ärende

Ärendenummer

Laglighetsprövning - Överklagande angående beslut Gullspångs
kommun tagit angående plankostnad, mål nr 909-15

KS 2014/559

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande till förvaltningsrätten:
Gullspångs kommun har under en längre tid finansierat detaljplanarbetet på privatägd
mark genom plankostnadsavtal med fastighetsägare. Fastighetsägarens ersättning till
kommunen har baserat på detaljplanens omfattning. (Aktuella exempel är
detaljplanerna för Fagersand 1:2 m.fl., Otterbäcken 10:20 m.fl. .samt Hova
stationsområde).
Kommunens beslut (KF § 10 2015-01-26) att införa en ny policy syftade till att göra
det möjligt att i vissa fall finansera planarbetet på privatägd mark genom planavgifter.
Avsikten är att kommunen ska använda planavgift vid följande situationer:
• Den privatägda marken ingår i en ny detaljplan vars planområde till största delen
omfattas av kommunalägd mark. (Aktuellt exempel är detaljplanen för Björnemossen
3:54 och del av 3:42 där fastigheten Björnemossen 3:54 är privatägd.)
• Kommunen vill ändra en fastighets markanvändning genom att upprätta en ny
detaljplan och fastighetsägaren ställer sig negativ till planändringen. (Aktuellt exempel
är detaljplanen för Prästen 14)
• Kommunen har genom köpekontrakt åtagit sig att medverka till att markköpet kan
avslutas genom avstyckning. I de fall bygglov/förhandsbesked inte kan beviljas på
grund av detaljplanekrav måste kommunen detaljplanera område. Planarbetet kan
finanseras genom planavgift om köparen inte är intresserad av att teckna ett
plankostnadsavtal. (Aktuellt exempel är detaljplanen för Björnemossen 3:54 och del av
3:42.)
• Planområdet omfattas av flera privatägda fastigheter och åsikter bland berörda
fastighetsägare skiljer sig åt gällande om platsen behöver detaljplaneras. Planändringen
kan gynnas en del individer mer än andra vilket kan leda till att upprättande av
plankostnadsavtal med samtlig berörda fastighetsägare inte är möjligt.(Aktuellt
exempel är detaljplanen för del av Gullspång 1:8 m.fl.)
Beslut om en detaljplans finansiering fattas i vart enskilt fall. Det finns ingen
lagstiftning som tvingar kommunen att finansera en detaljplan genom planavgift.
Kommunfullmäktiges beslut (KF § 10 2015-01-26) berör inte markförsäljningen av
Björnemossen 3:60 (tidigare Björnemossen 3:42) eller dess fastighetsbildning.
Kommunen är inte tvingad att detaljplanera aktuellt område då markköpet är utförd. I
och med att fastighetbildningen är genomförd behöver kommunen inte detaljplanera
aktuellt område trots att kommunen motsatte sig bygglovsansökan som låg till grund
till att markområdet kunde avstyckas. Kommunen är inte negativt inställd till att
fastigheten blir detaljplanelagt men vill inte att planen ska finaseras genom planavgift
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Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-04-08

då aktuellt området till största delen är privatägt. Kommunstyrelseförvaltningen har fått
i uppdrag att upprätta ett förslag plankostnadsavtal med fastighetsägaren innan
kommunen beslutar om ett framtagande av en samrådshandling ska inledas. Eftersom
fastighetsägaren inte vill finasera planen genom plankostnadsavtal kan planarbete inte
påbörjas.
Gullspångs kommun anser inte att Kurt Hermansson har särbehandlats på grund av
kommunfullmäktiges beslut kf § 10 2015-01-26.

Behandling i kommunstyrelsen
Planarkitekt Anna Bjerndell informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 10 2015-01-26 )att införa en policy att
kommunens detaljplanearbete på privatägd mark kan finansieras genom planavgifter
eller genom planavtal. Syftet med beslutet var att göra kommunens finansiering av
planarbetet med flexibelt och anpassningsbart. Gullspångs kommun har sedan tidigare
finansiera planläggning på privatägd mark genom plankostnadsavtal.
Kurt Hermansson har överklagat beslutet och förvaltningsrätten uppmanar Gullspångs
kommun att svara på det inlämnade överklagandet.

Bilagor
- Anmodan: Laglighetsprövning mål nr 909-15 Kurt Hermansson överklagande
angående beslut Gullspångs kommun tagit angående plankostnad.pdf
- Underrättelse anstånd med yttrande till 10 april 2015, mål nr 909-15.pdf
- Tjänsteskrivelse angående laglighetsprövning gällande beslut om ny policy för
finansiering av kommunens detaljplanearbete på privatägd mark, mål nr 909-15,
skriven av Anna Bjerndell 2015-03-23.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Förvaltningsrätten
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Kommunstyrelsen

KS § 134

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för avfallsnämnden

KS 2014/321

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2014 för
avfallsnämnden.

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

Bakgrund
Avfallsnämnden har 2015-02-17, § 5 beslutat att godkänna uppföljningen av
internkontrollplanen för avfallsnämndens verksamhet.

Bilagor
- Underlag AN 2015-02-17 § 5 Intern kontrollplan AN 2014.pdf
- Uppföljning av internkontrollplan 2014, An § 5.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Avfallsnämnden
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Kommunstyrelsen

KS § 135

Ärende

Ärendenummer

Ianspråktagande av fonderade medel Gullspångs kommun

KS 2010/55

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för år 2015 ianspråkta 1 900 tkr av de för ändamålet
fonderade medlen för sluttäckningsarbeten på Odenslunds deponi.

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

Bakgrund
Avfallsnämnden har 2015-02-17, § 6 behandlat ärendet.
Odenslunds deponi ska sluttäckas enligt beslut från Länsstyrelsen. En ny
avslutningsplan är
beslutad av Länsstyrelsen. Föreslagen summa om 1 900 tkr har begärts utifrån att
arbetet
medsluttäckning av etapp ett pågår under år 2015. Sluttäckt yta kommer att användas
för
mottagning och upplag av massor från vägbygget på E20.
Enligt nu gällande avslutningsplan ska sluttäcknigen vara klar 2019-12-31.

Bilagor
- Ianspråktagande av fonderade medle Gullspångs kommun, An § 6.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 136

Ärende

Ärendenummer

Uppföljning av internkontrollplan 2014 för tekniska nämnden

KS 2015/123

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2014 för
tekniska nämnden.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-02-17, § 47 godkänt uppföljningen av
internkontrollplanen år 2014.

Bilagor
- Uppföljning av internkontrollplan 2014, tekniska nämnden § 47.pdf
- Underlag till uppföljning av internkontrollplan 2014, tn § 47.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska nämnden
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KS § 137

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Finansiering för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i
Gullspång

KS 2013/364

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja att tekniska nämnden använder 600 tkr till
tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång som ryms inom ramen för
tekniska nämndens investeringsmedel 2015, enligt beslut i kommunstyrelsen 2015-0311, § 39.
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att se över den del av Storgatan som
är kvar att iordningställa med möjlighet till fler parkeringsplatser utmed Storgatan
kopplat till tillgänglighetsanpassning av bussterminalen och att utöka möjligheten för
handelsutveckling och besöksnäring.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-02-17, § 31 behandlat ärendet om
tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång. Tekniska nämnden föreslår
kommunstyrelsen att bevilja tilläggsanslag på 600 tkr för tillgänglighetsanpassning av
bussterminalen i Gullspång.
Bussterminalen i Gullspång är den sista bussterminalen i Norra Skaraborg som inte
tillgänglighetsanpassats.
Inför 2015 har Gullspångs kommun beviljats statsbidrag för tillgänglighetsanpassning
av terminalen, tekniska nämnden har ställt sig bakom ansökan.
Verksamhet tekniks gemensamma investeringsbudget inför 2015 föreslås vara 4
miljoner
kronor i Gullspångs kommun. Tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång
prioriteras
högt av gatuavdelningen men är inte viktad mot fastighets- och VA-avdelningens
investeringsbehov och ryms inte inom ordinarie budgetram.
De medel som tidigare avsatts till Storgatan samt gestaltning av centrum har inte täckt
kostnaderna
för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen.
Samfinansieringsbeloppet är 1200 tkr varav kommunens del är 600 tkr.

Bilagor
- Finansiering för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i Gullspång, tekniska
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nämnden § 31.pdf
- Begäran om igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av bussterminalen i
Gullspång, tekniska nämnden § 32.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Johan Bengtsson
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KS § 138

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Remissyttrande - Vattendirektiv samråd under förvaltningscykeln
2009-2015. Lst dnr 537-34925-2014

KS 2014/664

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till allmänna utskottet att sammanställa ett svar
gemensamt och beakta svaret från Skaraborgs kommunalförbund.

Behandling i kommunstyrelsen
Ärendet och miljö- och byggnadsförvaltningens svar diskuteras.

Bakgrund
Kommunerna Mariestads, Töreboda eller Gullspångs kommun har fått på remiss ett
förslag på förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 (och även för
Södra Östersjön vattendistrikt när det gäller Töreboda kommun).
Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande daterat 2015-0325.

Bilagor
- Följebrev från Lars Sylvén.docx
- Dnr:2014Ma1304 Datum20150319 Remissyttrande 150319.pdf
- Handlingar finns på följande hemsida.docx

Kopia till
Allmänna utskottet
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KS § 139

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Tolkförmedling Väst antagande av förbundsordning

KS 2014/466

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordningen för Tolkförmedlingen väst.

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

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 130 att ansöka om medlemskap i
Tolkförmedling Väst.
Förbundet har sitt säte i Göteborg. Medlemmar är Västra Götalands läns landsting samt
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Munkedal,
Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn,
Vara samt Öckerö.
Förbundets ändamål är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom
att driva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.
Kommunfullmäktige måste besluta om att anta förbundsordningen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Bilagor
- Förbundsordning för Tolkförmedling Väst.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 140

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning med prognos, utgående ifrån mars månad

KS 2015/202

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar budgetuppföljningen till
utskotten för ytterligare behandling och återkoppling till kommunstyrelsen.

Behandling i kommunstyresen
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om budgetuppföljning januari - mars 2015.

Bakgrund
Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning med prognos från januari-mars 2015.
Årligen ska fyra budgetuppföljningar med prognos tas fram till Kommunstyrelsen.
Uppföljningarna ska redovisas i samband med mars, maj, augusti (delårsrapport) samt
oktober månads utgång.
Årets första budgetuppföljningsprognos grundar sig på aktuell redovisning efter mars
månads utgång. Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar
sig prognosen på senast tillgängliga prognosuppgifter från SKL (Sveriges kommuner
och landsting) som publicerades i februari månad.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2015 fastställdes ett budgeterat
resultatmål till +4 177 tkr. Detta resultat motsvarar 1,5 % av budgeterade skatter och
bidrag (resultatet år 2014 uppgick + 6,9 mnkr vilket motsvarade 2,6 % av skatter och
bidrag).
Prognos
Prognosen för 2015 visar ett förväntat resultat uppgående till 3 421 tkr vilket motsvarar
en avvikelse på -756 tkr gentemot budget.

Bilagor
- Prognosrapport - Mars 2015 Gullspång.docx

Kopia till
Utskotten
Delgivning till kommunfullmäktige
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KS § 141

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag om Vänskola i annat land

KS 2014/683

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte anta medborgarförslaget om vänskola såsom
medborgarförslaget föreslår.

Behandling i kommunstyrelsen
Björn Thodenius (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte medborgarförslaget
om vänskola såsom medborgarförslaget föreslår
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- utbildning- och kulturutskottets förslag
till beslut och Björn Todenius (M) ändringsyrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Björn Thodenius (M) förslag.

Bakgrund
Wolfgang Brauer har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
Gullstensskolan ska arbeta fram ett samarbete med vänskolor i andra EU länder. Detta
ska sedan resultera i studentutbyten, där Gullstensskolans elever bor hos tyska familjer
och tyska elever gör motsvarande resa till Gullspång.
Eleverna på Gullstensskolan har till och från under åren haft kontakt med skolor både i
England och Tyskland. Dessa kontakter kräver dock stort engagemang och mycket
arbete från båda skolornas lärare. Det medför också en hel del kostnader.
Elever som går i årskurserna 7-9 är för unga för att åka utomlands på egen hand.
Skolan kan inte heller organisera undervisning som kostar något då skolan ska vara
avgiftsfri.
När eleverna läser språk på gymnasiet finns möjligheter till studentutbyte.

Bilagor
- Medborgarförslag med motivering.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-01-07, skriven av Yvonne Kjell och Ulf Andersson gällande
medborgarförslag om vänskola.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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KS § 142

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag om att utrusta några dressincyklar med tak och
babyskydd

KS 2014/648

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte utveckla idén om att utrusta kommunens
dressincyklar med tak och babyskydd.

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

Bakgrund
Allmänna utskottet håller med att det är viktigt att satsa på bra saker som redan finns.
Vi förstår tanken bakom förslaget men föredrar att använda resurserna på ett annat sätt
än att förse några dressincyklar med tak och babyskydd. Eftersom de är gamla
prioriterar vi att lägga resurserna på att hålla (fler) dressincyklar igång istället.
Andra argument mot att sätta tak på några dressincyklar:
- Att sätta på ett tak på en dressincykel, som har föreslagits, kommer inte att skydda
mot regn eftersom regn slår in från sidorna när man cyklar.
- Dressincykeln blir tyngre än den redan är och till följd av det blir det svårare att lyfta
den när det behövs om det kommer dressincyklister från andra hållet.
- Att åka dressin är en upplevelse i naturen. Man åker inte bara men njuter också av att
helt enkelt vara ute i naturen. Till följd av detta förväntas det inte att ett tak kommer att
göra skillnad när människor bestämmer sig att åka eller inte när det regnar.
Motargument för att placera babyskydd på några dressincyklar:
- Det måste räknas med en säkerhetsrisk. Om man väljer att ta sin baby med sig är det
eget ansvar. Praktiken har utvisat att människor löser det själva och att man ofta tar
med sig sin egen babybarnstol.
På grund av alla nämnda argument förväntas inte att tak och babyskydd på
dressincyklarna ska bli en investering som kommer att löna sig.
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Bilagor
- Medborgarförslag - Dressincyklar med tak och babyskydd.doc
- Bild på tak till dressincyklar.docx
- Tjänsteskrivelse medborgarförslag att utrusta några dressincyklar med tak och
babyskydd, skriven av Agatha Lahaise.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 143

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Målade dressincyklar

KS 2014/682

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte måla dressincyklarna.

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

Bakgrund
Allmänna utskottet föreslår istället att prioritera att hålla dressincyklarna igång, att de
ser välskötta ut och att banan har öppet och är i bra skick.
Färgen på dressinerna utsätts för stora förslitningar, bucklor och rost. Till följd av detta
skulle motivet snabbt skadas och därmed skulle underhållsarbetet försvåras avsevärt.
För att kunna måla dressinerna krävs dessutom att man först gör ett noggrant
underhållsarbete vilket kräver stora resurser innan man kan påbörja målningen.
Tanken är trevlig i sig men inte idealisk. På vackra sommardagar under högsäsong
används alla dressincyklar och då är det inte hållbart att man får och kan välja en
dressincykel som tilltalar en mest.

Bilagor
- Bild på målade dressincyklar.jpg
- Medborgarförslag - målade dressincyklar.doc
- Tjänsteskrivelse, medborgarförslag målade dressincyklar, skriven av Agatha Lahaise,
2015-03-04.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 144

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Friskvård

KS 2015/121

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt yttrandet nedan
och därmed anses besvarat och avslutat. Kommunfullmäktige tillstyrker
medborgarförslaget och förvaltningen kommer att arbeta vidare med den.
Yttrande
Under 2015 och 2016 kommer personalen i Gullspångs kommun att kunna välja mellan
att ta ut en friskvårdstimme eller att ta ut en friskvårdspeng om 600 kr för ett helt år.
Friskvårdspengen skall användas till friskvårdsaktiviteter. Kostnaden skall styrkas.
Verksamheten betalar kostnaden för friskvårdspengen. En utvärdering av användandet
av friskvårdspeng skall genomföras innan det eventuellt förlängs. Ett nytt beslut fattas
därefter.

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

Bakgrund
Margareta Karlsson, har 2014-08-16 inkommit med nedanstående medborgarförslag:
”Eftersom inte alla arbetsplatser kan utnyttja sin friskvård i kommunen tycker jag vi
ska få en friskvårdspeng istället som alternativ. Vi i Hemvården/Hova kan inte utnyttja
våran friskvård på arbetstid för den måste planeras in i Laps Care o vikarier måste
sättas in, detta kostar pengar.”

Bilagor
- Tjänsteskrivelse- medborgarförslag om friskvårdspeng 2015.docx
- Meddelande.txt
- Protokollsutdrag.doc

55/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-04-08

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 145

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning

KS 2015/197

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 2014-0120. Behandlad i allmänna utskottet 2014-08-13, § 154. Behandlad i kommunstyrelsen
2014-10-09 § 333 som återremitterade motionen till tekniska nämnden.
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 2014-01-20.
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 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i
barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11,
§ 219 då beslutades att ungdomar och ansvariga för ”Smältverket” ska komma till
kommunstyrelsen och redogöra för verksamheten. Ett studiebesök vid ”Smältverket”
ska ordnas.
7. KS 2014/498
Motion- Behov av äldrestöjdare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
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Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123.
8. KS 2015/81
Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso”
Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV) 2015-02-05.
9. KS 2015/128
Motion – Att inbjuda till en utvecklingsdag. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2015-0223.
10. KS 2015/129
Motion – Diskussion om ärendehantering. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2015-02-23.
11. KS 2015/130
Motion – Angående vandringsled längs Gullspångsälven. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2015-02-23.
12. KS 2015/178
Motion – Om att kommunfullmäktiges möten alternerar mellan orterna. Inlämnad av
Sten-Olof ”Olle” Höijer 2015-03-17.
13. KS 2015/179
Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer 2015-03-17

Behandling i kommunstyrelsen
Protokollsanteckning
Björn Thodenius (M) anser att fyra år är för lång tid för att motioner inte har blivit
slutbehandlade.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2015, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Inlämnade motioner.pdf

58/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-04-08

Kopia till
Kommunfullmäktige

59/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 146

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning

KS 2015/200

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medbogarförslag under
beredning till kommunfullmäktige för godkännande, bilaga.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
till kommunfullmäktige.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2015 skriven av
Britt-Marie Nilsson 2015-03-30.docx
- Inlämnade medborgarförslag.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige

60/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 147

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2015/2

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
- Redovisning av arrangörsstöd 2015.pdf
- 16. Delegationsbeslut 20150407.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen april månad
2015..doc

Kopia till
Akt

61/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 148

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar - Miljö- och byggnadsnämnden

KS 2014/21

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Förslag på realiserbara besparingar om underskott riskerar att uppkomma, Mbn § 30
b) Ekonomisk uppföljning, Mbn § 31

Bilagor
- Förslag på realiserbara besparingar om underskott riskerar att uppkoma, Mbn § 30.pdf
- Ekonomisk uppföljning, Mbn § 31.pdf

Kopia till
Akt

62/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 149

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2015/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-01-29
b) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-02-19
c) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-02-26
d) Protokoll från Lönenämnden 2015-02-20
e) Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-03-12
f) Verksamhetsuppföljning miljö- och byggnadsnämnden § 32
g) Gullspång Fagersand 1:2 - Strandskyddsdispens för pir med brygga vid
Fagersandabäckens utlopp, Mbn § 25
h) Gullspång Fagersand 1:2 - Strandskyddsdispens för kantskoning av
Fagersandabäckens utlopp och bro, Mbn § 24
i) Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund 2015-03-06
j) Länsstyrelsen tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Amnehärad 30:1 på
fastigheten Björtorp 1:164 i Gullspångs kommun
k) Uppsats - Järnvägsamhället Gårdsjö från noll till fyrahundra på femtio år, Alf
Gunnarson
l) Kommerskollegium - Vägledning om tjänstedirektivet i ny upplaga, dnr 5.1.22014/00204-9
m) Länsstyrelsen - Nyanläggning av fiberledning mellan Högbon och Midskog i
Gullspångs och Mariestads kommuner, dnr 525-5003-2015
n) Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-12
o) Protokoll från Tekniska nämnden 2015-03-17
p) Anmälningsärende och lista på delegationsbeslut till miljö- och byggnadsnämndens
möte 2015-04-07
q) Protokoll från IT-nämnden 2015-03-09
r) Skaraborgs Kommunalförbund kallelse/ärendelista till möte 2015-03-06
s) Förslag till beslut om dimensionering av Skaraborgs gymnasieutbildningar
t) Skaraborgs Kommunalförbund, skol- och utbildningschefer, protokoll 2015-02-20
u) Skaraborgs Kommunalförbund, noteringar kommunchefsmöte 2015-03-02
v) Skaraborgs Kommunalförbund, minnesanteckningar 2015-02-27

Bilagor

63/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-04-08

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg sammanträdesprotokoll 2015-01-29.pdf
- Räddrningstjänsten Östra Skaraborg sammanträdesprotokoll 2015-02-19.pdf
- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-02-26.pdf
- Lönenämnden protokoll 2015-02-20.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-03-12.pdf
- Gullspång Fagersand 1:2 - Strandskyddsdispens för kantskotning av
Fagersandabäckens utlopp och bro, Mbn § 24.pdf
- Gullspång Fagersand 1:2 -Strandskyddsdispens för pir med brygga vid
Fagersandabäckens utlopp, Mbn § 25.pdf
- Verksamhetuppföljning, Mbn § 32.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2015-03-06.pdf
- Uppsats - Järnvägssamhället Gårdsjö från noll till fyrahundra på femtio år.pdf
- A 11062-2015 fastigheten Björtorp 1:164 i Gullspsångs kommun, tillstånd till ingrepp
inom fornlämning RAÄ Amnehärad 30:1 på fastigheten Björtorp 1:164 i Gullspångs
kommun, 2015-03-19.pdf
- Kommerskollegium - Vägledning om tjänstedirektivet i ny upplaga, dnr 5.1.22014/00204-9.pdf
- Länsstyrelsen - Nyanläggning av fiberledning mellan Högbon och Midskog i
Gullspångs och Mariestads kommuner.pdf
- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-12.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-03-17.pdf
- 17. Anmälningsärenden 20150407.pdf
- 16. Delegationsbeslut 20150407.pdf
- Protokoll från IT-nämnden 2015-03-09.pdf
- Kallelse och ärendelista 2015-03-06.pdf
- Beslutsunderlag gymnasiedimensionering (2).pdf
- 20 Skol- och utbildningschefer Protokoll 2015-02-20.pdf
- Noteringar KC möte 2015-03-02.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund - Kunskapsutveckling - Minnesanteckningar 201502-27.pdf

Kopia till
Akt

64/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 150

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014

KS 2015/105

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014.

Bilagor
- Förslag på verksamhetsberättelse för folkhälsorådet år 2014.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande Förslag på verksamhetsberättelse för folkhälsorådet år
2014.pdf
- Folkhälsorådet § 8 godkännande av verksamhetsberättelse för år 2014.pdf

Kopia till
Akt

65/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 151

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut att delta i insatser mot langning av alkohol i
Västra Götalands län år 2015

KS 2015/125

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Folkhälsorådet att delta i insatser mot langning av alkohol i Västra
Götalands län år 2015.

Bilagor
- Anmälan till antilangningskampanj Folkhälsorådet § 9.pdf

Kopia till
Akt

66/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 152

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Sophie Lööf Mårtensson har fått förordnande som
borgerlig vigselförrättare

KS 2015/35

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Länsstyrelsen har förordnat Sophie Lööf Mårtensson som borgerlig vigselförrättare

Bilagor
- Sophie Lööf Mårtensson har fått förordnande som borgerlig vigselförrättare.pdf

Kopia till
Akt

67/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 153

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Västra Götalandsregionen - Till kommuner i Västra
Götaland med anledning av Sverigeförhandlingen

KS 2015/181

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Västra Götalandsregionen - Till kommuner i Västra Götaland med anledning av
Sverigeförhandlingen.

Bilagor
- Sverigeförhörhandlingen_Västra Götaland.pdf

Kopia till
Akt

68/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 154

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Revisionsrapport avseende tekniska nämnden och
kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda
kommuner inom ramen för MTG-samarbetet

KS 2014/725

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från kommunstyrelsen i Mariestad § 67 angående revisionsrapport avseende
tekniska nämnden och kommunstyrelserna i Gullspång, Mariestad och Töreboda
kommuner inom ramen för MTG-samarbetet.

Bilagor
- KS § 67/15, revisionsrapport avseende tekniska nämnden och kommusntyrelserna i
Gullspång, Mariestad och Töreboda kommuner inom ramen för MTG-samarbetetet.pdf

Kopia till
Akt

69/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 155

Protokoll
2015-04-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Remiss, samråd gällande regional cykelplan för
Region Örebro län, dnr 15RRS1404

KS 2015/185

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges
a) Inskickat yttrande till Region Örebro län om att Gullspångs kommun inte har något
att erinra mot regional cykelplan för region Örebro län.

Bilagor
- Regional cykelplan - remissversion.pdf
- Samråd - Missiv.pdf
- Följebrev till remiss regional cykelplan.docx
- Remiss, samråd gällande regional cykelplan för Region Örebro län, dnr
15RS1404.pdf

Kopia till
Akt

70/71
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2015-04-08

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2015-04-08

Datum då anslaget sätts upp:

2015-04-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2015-05-15

