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Protokoll
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Nätsäkring

Ärendenummer

KS 2013/295

Föredragande: Ove Frid
§5

Skötsel av elljusspår i Gårdsjö

KS 2014/343

Föredragande: Bo-Evert Jonsson
§6

Avtal med Ridklubben Gullhov för år 2015-2016

KS 2014/378

Föredragande: Bo-Evert Jonsson
§7

Nyttjanderättsavtal Badängens fisk- och rökeri

KS 2014/447

Föredragande: Anna Bjerndell
§8

Remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk
anläggning

KS 2014/440

Föredragande: Johan Walfridsson
§9

Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete

KS 2014/430

Föredragande: Fredrik Tidholm
§ 10

Bildande av energibolag

KS 2014/6

Föredragande: Lars Johansson
§ 11

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun

KS 2014/448

Föredragande: Lars Johansson
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sekretess
Föredragande: Eva Thimfors

§ 13

Sekretess
Föredragande: Eva Thimfors

§ 14

Reglemente för färdtjänst

KS 2014/108

Föredragande: Eva Thimfors
§ 15

Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar

KS 2014/357

Föredragande: Eva Thimfors
§ 16

Inköp av buss till enheten för ensamkommande barn

KS 2014/472

Föredragande: Eva Thimfors
§ 17

Egen ekonomi gällande ensamkommande barn i Gullspångs
kommun

KS 2014/175

Föredragande: Eva Thimfors
§ 18

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

KS 2014/466

Föredragande: Eva Thimfors
§ 19

Intern kontroll 2014-2015

KS 2014/452

Föredragande: Eva Thimfors, Yvonne Kjell, Elisabeth Olsson
§ 20

Kostpolicy för kommunens måltidsverksamhet.

KS 2012/360

Föredragande: Tomas Karlsson, Camilla Sundler och Joakim
Wassén, ca kl 15.30
§ 21

Uppföljning av handlingsplanen för det brottsförebyggande
arbetet år 2013

KS 2014/279

Föredragande: Joakim Wassén
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§ 22

Principer för antagning till kommunal vuxenutbildning

KS 2012/377

§ 23

Samverkansavtal för vuxenutbildning med kommunerna inom
Skaraborg

KS 2014/435

§ 24

Kraftsamling - unga till arbete

KS 2011/152

§ 25

Sluttäckning Odenslund

KS 2010/55

§ 26

Medfinansiering E20

KS 2013/249

§ 27

Ej verkställda beslut

KS 2014/32

§ 28

Delegationsbeslut 2014

KS 2014/2

§ 29

Delgivning: Länsstyrelsen -Vår gemensamma ansvar för
mottagning av nyanlända i länet, dnr 851-13-2014

KS 2014/443

§ 30

Delgivning: Vattenverksamhet fastigheterna Sanden 2:1 och 2:3
Vänersborgs tingsrätt Mål nr M 2070-13 R10 Ansökan om
tillstånd till att leda bort grundvatten från en
Bergrumsanläggning samt att få släppa ut motsvarande mängd
grundvatten til

KS 2013/406

§ 31

Meddelanden/delgivningar 2014

KS 2014/1
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 283

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 284

Protokoll
2014-09-04

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Anja Nyström (S) anmäler jäv under punkt 16 inköp av buss till enheten för
ensamkommande barn och punkt 17 egen ekonomi gällande ensamkommande barn i
Gullspångs kommun.
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Ärende
KS § 285
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Nätsäkring

KS 2013/295

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att använda resterande del av ombudgeterade medel från
2013 till 2014 för IT-investering och att tillskjuta ytterligare investeringsmedel ur
kommunstyrelsen till förfogande till ett totalt belopp av maximalt 220 000 kr.

Behandling i kommunstyrelsen
IT-chef Ove Frid informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägget ”ombudgeterade
medel från 2013 till 2014”.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut förutom att
kommunstyrelsen förtydligar beslutet med ”ombudgeterade medel från 2013 till 2014”.
Bakgrund
Under flera år har Gullspångs kommun anslagit 150 000 kr/år i så kallade
nätsäkringspengar, som har använts till att förvalta och uppgradera det befintliga
datakablaget inom kommunernas fastigheter. Detta arbete med nätsäkring, har gett
önskad effekt och standarden på datanätet har kunnat hållas på en kvalitetsmässig hög
nivå.
Under 2014 görs förutom den ordinarie översynen av de lokala datanäten i
fastigheterna, en översyn av det under 1990-talet etablerade fibernätet inom Gullspångs
tätort. Detta inför den förestående uppgraderingen av dataförbindelsen i ”stomnätet” till
Gullspång (uppgradering till 1Gbit/s), samt för att förbereda IT-infrastrukturen i
Gullspång för den kommande fiberutbyggnaden inom hela Gullspångs kommun.
Från och med 2013 finns inte medel för nätsäkringsarbetet längre avsatta i Gullspångs
kommuns budget, men det är viktigt att dessa medel kan säkerställas i år och att posten
åter kommer med i budgeten från och med år 2015.
Renoveringen och kompletteringen av fibernätet inom Gullspångs tätort har tyvärr
blivit dyrare än beräknat, varför ytterligare 70 000 kr behöver avsättas för nätsäkring
under 2014. Sammantaget kommer nätsäkringsarbetet att kosta 220 000 kr under 2014.
Bilagor
- Skrivelse från IT-avdelningen gällande nätsäkringspengar för Gullspångs kommun,
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skriven av Ove Frid.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Ove Frid
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Ärende

Ärendenummer

Skötsel av elljusspår i Gårdsjö

KS 2014/343

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Gårdsjö AIF 3 000 kronor i skötselbidrag för
2014.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Styrelsen för Gårdsjö AIF hemställer i skrivelse 2014-05-12 om överläggningar med
företrädare för Gullspångs kommun rörande skötselavtal av elljusspåret i Gårdsjö.
Förvaltningen inledde under hösten 2012 en diskussion med de föreningar som sköter
underhållet i kommunens fyra elljusspår i syfte att ta fram mera enhetliga
ersättningsregler. I samband härmed genomfördes en besiktning av elsäkerheten i
spåren. Besiktningen, som genomfördes av Vänerenergi AB, visade en del allvarliga
brister i elsäkerheten, främst i Hova-spåret. Besiktningen visade också på brister
gällande markbeläggning m.m. och i samband med Ks beslut 2013-10-10, § 239, om
upprustningen av spåret i Hova, beslutades även följande: ”Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt MTG-Teknik att projektera och ta fram kostnadsförslag för övriga
elljusspår i Otterbäcken, Gullspång och Gårdsjö avseende underhållsåtgärder och
elsäkerheten”. Förvaltningens uppfattning är att ovannämnda åtgärder behöver
genomföras innan kommunen tar slutlig ställning till hur skötselavtalen rörande
elljusspåren ska utformas. I avvaktan på att så sker, föreslås därför att Gårdsjö får ett
skötselbidrag för 2014.
Bilagor
- Önskemål om överläggning för överenskommelse rörande skötselavtal av elljusspåret
i Gårdsjö.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse angående skötselavtal av elljusspåret i Gårdskö, 2014-06-23, skriven
av Bo-Evert Jonsson och Elisabeth Olsson.docx

Kopia till
Ekonomikontoret
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Styrelsen för Gårdsjö AIF
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Ärende

Ärendenummer

Avtal med Ridklubben Gullhov för år 2015-2016

KS 2014/378

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till driftavtal med ridklubben
Gullhov för perioden 2015-01-01 – 2016-12-31. Med årsanslag 275 000 kr.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Nuvarande avtal mellan ridklubben Gullhov och Gullspångs kommun löper ut den sista
december 2014.
Vid uppföljningsmötet enligt § 7 i avtalet redovisade föreningen det förändringsarbete
som föreningen har inlett under vårterminen 2014. Föreningen har också lämnat en
skriftlig redovisning över planerade och genomförda förändringar.
Överläggningarna parterna emellan utmynnade i ett förslag att öka årsanslaget till
Gullhov med 40 000 kronor, till 275 000 kronor.
Bilagor
- Rev tjänsteskrivelse förnyat driftavtal med ridklubben Gullhov, skriven av Bo-Evert
Jonsson.docx
- PM Ridklubben Gullhov.docx
- Förslag till driftavtal 2015-2016 med Gullhov.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ridklubben Gullhov
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Nyttjanderättsavtal Badängens fisk- och rökeri

KS 2014/447

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i avtalet § 19 stryks ”har rätt att” och ersätts med ”ska”.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna nytt avtal gällande nyttjanderätt del av Badängen
enligt bifogat förslag till avtal mellan kommunen och Badängens Fisk & Rökeri AB. I
avtalet framgår att vägen i området fortsatt är tillgänglig för allmänheten.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får återkomma med en plan för hela
området.
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, men med ändring att i avtalet § 19
stryks ”har rätt att” och ersätts med ”ska” och att förvaltningen får i uppdrag att
återkomma med en plan för hela området.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut förutom
ändringen under § 19 och att förvaltningen får i upprag att återkomma med en plan för
hela området.

Bakgrund
Badängens Fisk & Rökeri AB har idag ett nyttjanderättsavtal dagtecknat 1985-12-19
gällande från 1986-01-01 t.o.m. 2010-12-31. Där efter förlängs avtalet med 2 år och
med en uppsägningstid av 12 månader. Avtalet gäller nu till 2016-12-31. De är villiga
att teckna ett nytt avtal som ersätter det gamla. Det nuvarande avtalet har aldrig blivit
reglerat trots att antalet byggnader har blivit fler och att verksamheten förändrats.
Grunderna i avtalet d.v.s. avtalstid och ersättning är i paritet med avtalet som gäller för
OBK-Grillen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse nyttjanderättsavtal Badängen, skriven av Lars Johansson 2014-0710.docx
- Upplåtelse av nyttjanderätt del av Badängsparken Otterbäcken.docx
- Bilaga 2 situatonsplan.pdf
- Karta Badängen.pdf
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- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Badängens Fisk & Rökeri AB
Ekonomikontoret
Lars Johansson
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Ärende

Ärendenummer

Remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk
anläggning

KS 2014/440

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nedanstående yttrande som sitt eget och
att skicka in det till Länsstyrelsen.
Yttrande:
Gullspångs kommun har inget att erinra om remiss av Länsstyrelsens program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk
anläggning
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Länsstyrelsen har skapat ett program för räddningstjänst och sanering. Programmet
utgår främst från en olycka kring kärnkraftverket i Ringhals och berör i första hand
kommunerna som ingår i Ringhals beredskapen. Övriga kommuner i länet har sedan
tidigare uppdrag att göra referensmätningar av strålning, detta för att ha som
referenspunkt i samband med en olycka. Dessa uppgifter kvarstår, uppgiften sköts av
Bygg och miljö förvaltningen. Efter en olycka kan kommunen få uppgifter att sanera,
detta arbete leds av länsstyrelsen och jordbruksverket.
Bilagor
- Missiv program för räddningstjänst och sanering kärnteknisk anläggning signerat.pdf
- Remissversion_program för räddningstjänst och sanering.pdf
- Tjänsteskrivelse angående remiss av Länsstyrelsens program för räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av radioaktiv ämnen från kärnteknisk anläggning, 2014-07-31,
skriven av Johan Walfridsson.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Länsstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete

KS 2014/430

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet.
Kommunstyrelsen anser att fortsättningsvis ska kostnadsfördelningen utgå från
kommunens befolkningsunderlag.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, med tillägget att kommunstyrelsen
anser att kostnadsfördelningen fortsättningsvis ska utgå från kommunens
befolkningsunderlag.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut, förutom
att kommunstyrelsen anser att fortsättningsvis ska kostnaden utgå från kommunens
befolkningsunderlag.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karisborgs kommuner samarbetar sedan flera år
för att utveckla turismnäringen i området.
Parterna samarbetar med inriktningen att ge bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt
näringsliv och bidra till att nya entreprenörer etablerar sig. Genom att skapa fler
exportmogna resmål och anläggningar i området stärker vi vårt områdes position som
destination och bidrar också till att Skaraborgs andra besöksmål kan växa.
Samarbetet bedrivs fram t o m den 31 dec år 2014 som ett projekt. Under år 2013
beslutade projektets Styrgrupp att ta fram ett förslag till former och förutsättningar för
samarbetet fr o m den 1 jan år 2015.
Förslaget är kortfattat att samarbetet formaliseras inom ramen för ett samarbetsavtal. I
avtalet regleras samarbetets inriktning, prioriterade områden, verksamhetsplanering,
organisering och finansiering samt kostnadsfördelning och avtalstid.
Bilagor
- Förslag till samarbetsavtal om turismsamarbete.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Töreboda kommun
Mariestad kommun
Karlsborgs kommun
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Ärende

Ärendenummer

Bildande av energibolag

KS 2014/6

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslutspunkt 4 nedan förtydligas med ”inom ramen 7
mnkr” och i bolagsordningen under § 14 tas ordet ”honom” bort.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i första hand ge energibolaget
namnet Skagerns Energi AB och i andra hand Gullspångs Energi AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordning för energiaktiebolaget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektivet för energiaktiebolaget.
4. Kommunfullmäktige beslutar om aktiekapitalets storlek till 100 tkr för
energiaktiebolaget.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram på 7 mnkr för
energiaktiebolaget.
6. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en låneansökan på 2,2mnkr för
energiaktiebolaget inom ramen 7 mnkr.
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, med att beslutspunkt 6 förtydligas
med ”inom ramen 7 mnkr” och i bolagsordningen under § 14 tas ordet ”honom” bort.
Kommunstyrelsen föreslår följande namn till energibolag i första hand Skagerns Energi
AB och i andra hand Gullspångs Energi AB.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Förutom
att kommunstyrelsen beslutar att beslutspunkt 6 förtydligas med ”inom ramen 7 mnkr”.
I bolagsordningen under § 14 tas ordet ”honom” bort.
Bakgrund
Beslut finns om att bilda ett energiaktiebolag. Ovan nämnda beslut måste fattas innan
man kan lämna in ansökan till Bolagsverket.
Namnförslag:
1. Skagerns Energi AB (hela kommunens sjö om bolaget kommer verka i både Hova
och Gullspång samt koppling till Vänerenergi)
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2. Amnehärads Energi AB (neutralt namn med gamla anor)
3. Gullspångs Energi AB (koppling till kommunen)
4. Annat förslag till bolagsordning och ägardirektiv enligt bilagor.
Ekonomiavdelningen föreslår ett aktiekapital på 100 tkr. Det är något mer än minsta
belopp som krävs f.n., 50 tkr. Bolaget behöver en kommunal borgen. Den bör vara på 7
mnkr vilket är en summa där bolaget kan investera i en ny panna om så skulle krävas.
Initialt behöver bolaget låna 2,2 mnkr för att lösa ut kommunen, lösa
pelletsanläggningen samt fullfölja ombyggnaden av anläggningen. Behöver bolaget
låna mer i framtiden skall detta godkännas av kommunstyrelsen innan ny låneansökan
görs.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Värmepanna Gullspång skriven av Lars Johansson 2014-05-05.docx
- Tjänsteskrivelse, kompletterande uppgifter gällande affärsuppgörelse, värmepanna
Gullspång, skriven av Lars Johansson 2014-05-05.docx
- Förslag ägardirektiv för Skagerns Energi AB.doc
- Förslag för Bolagsordning.docx
- Tjänsteskrivelse Värmepanna skriven av Lars Johansson 2014-06-09.docx
- Bilagor till avtal om överlåtelse av värmevärdens rörelse i Gullspångs kommun
innefattande bland annat överlåtelse av avtal med PEMCO träpellets AB.pdf
- Värmevärden AB och Gullspångs kommun, avtal om överlåtelse av värmevärdens
rörelse i Gullspångs kommun innefattande bland annat överlåtelse av avtal med Pemco
Träpellets AB.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun

KS 2014/448

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 tkr ur anslaget bredband till konsulthjälp
köpt av MTG-IT för att säkerställa kommunens anslutningar, vid fiberutbyggand i
kommunen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fräsning i asfalt på kommunens gator
oavsett aktör och delegerar till kommunchefen att godkänna aktör och vart fräsningen
ska ske.
3. Kommunstyrelsen beslutar att upplåta kommunal mark vederlagsfritt för
fiberutbyggnad oavsett aktör och delegerar till kommunchefen att godkänna aktör.
4. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna frågan till paraplyorganisationen att utse
samarbetspartner för utbyggnad av fiber 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.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsen beslut, förutom att
kommunstyrelsen ändrar ordningen i beslutspunkterna 1-4 och att under beslutspunkt 2
ges kommunchefen i delegation att godkänna aktören och vart fräsningen ska ske samt
att under beslutspunkt 3 delegeras till kommunchefen att godkänna aktör.

Bakgrund
Fiberutbyggnaden på landsbygden är i gång med bildade föreningar där det pågår
byggnation och projektering. Fysiskt är man i gång i Amnehärad. Trycket på att det ska
hända något i tätorterna ökar, Otterbäcken undantaget. Där finns ett byalag som är
igång att bilda en förening och har där byNet till hjälp, inget avtal sinsemellan är
tecknat ännu. I de övriga tätorterna finns inte den motsvarigheten till byalag varför
frågor om utbyggnad kommer från enskilda personer och företag.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samarbetspartner utbyggnad av fiber i tätorterna i Gullspångs
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kommun, skriven av Lars Johansson 2014-07-10.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson
Ekonomikontoret
Elisabeth Olsson
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Kopia till
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Kopia till
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KS § 296

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Reglemente för färdtjänst

KS 2014/108

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet att gälla från och med den 1 december 2014, innebärande att:
- Tiden för vilken färdtjänst- och regionfärdtjänstresor tillåts ändras till 05.00-02.00
alla dagar.
- Reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i ”Annan
kommun”.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors redogör för ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Informationen om och utförandet av färdtjänsten i Skaraborg följer inte beslutat
reglemente. Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för
nattrafiken. Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg,
som hanterar frågor som rör det gemensamma färdtjänstreglementet, ett förslag till
lösning gällande vilka tider färdtjänsten ska vara tillgänglig, vilket stämde överens med
Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget innebär att tiden för vilken
färdtjänstresor tillåts skulle ändras till 05.00-02.00 alla dagar samt för
regionfärdtjänstresor till 05.00-23.00 alla dagar. Rådets beslut blev att överlämna
förslaget till styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund med tillägget att tiden både för
färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor skall vara 05.00-02.00 alla dagar.
Färdtjänsthandläggargruppen har också lämnat förslag till gemensamma bestämmelser
för färdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har
behov av att resa inom en kommun som ligger utanför det definierade
färdtjänstområdet. Gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera
prioriterade fokusområden i det gemensamma trafikförsörjningsprogrammet för
färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Kollektivtrafikrådet hade inget att erinra mot
den del av förslaget som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan kommun.
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente
vid sammanträde 2014-04-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till
samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det
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gemensamma färdtjänstreglementet.
Bilagor
- Reglemente för färdtjänst i Gullspångs kommun.docx
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag 2014-06-13 § 49 angående
färdtjänstreglemente.pdf
- Handlingar som skickades ut inför Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte den
13 juni 2014 angående ändring av färdtjänstereglemente Bilaga 23 Ändringar
färddtjänstreglement 140613.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-30, angående ändring av färdtjänstreglemente, skriven av
Eva Thimfors och Marie Djupfeldt.docx
- Förslag till reviderat reglemente för färdtjänst i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar

KS 2014/357

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de reviderade riktlinjerna för bidrag till så
kallade sociala föreningar.

Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut efter
redaktionella ändringar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Förutom att
kommunstyrelsen beslutar om redaktionella ändringar bland annat att funktionshinder
ersätts med ordet funktionsnedsatt och att ett förtydligande görs om varför mansjouren
hamnar i grupp C.

Bakgrund
Gullspångs kommun har haft riktlinjer för att godkänna föreningsbidrag till sociala
föreningar sedan sex år tillbaka. De är nu reviderade. Innehållet är i stort inte förändrat
utan korrigerats utifrån nu rådande omständigheter. Det handlar företrädesvis om att
texten anpassats till att det idag finns särskilda medel avsatta till sociala föreningar
medan det i tidigare underlag stod att det vore önskvärt. Kriterierna för att få bidrag har
förtydligats.
Bilagor
- KS § 26/2008 Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar, antagna 2008-0214.pdf
- Förslag till riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar.docx
- Tjänsteskrivelse om riktlinjer sociala föreningar, 2014-05-27, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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KS § 298

Protokoll
2014-09-04

Ärende

Ärendenummer

Inköp av buss till enheten för ensamkommande barn

KS 2014/472

Beslut
Kommunstyrelsen hänvisar till möjligheten att leasa en ny buss utifrån villkoren för
leasing som finns i kommunen, enligt kommunens leasingspolicy. Kommunstyrelsen
ser ingen anledning att göra avsteg från kommunens leasingpolicy.

Anja Nyström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors redogör för ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar att det inte finns någon anledning att frångå
kommunens leasingpolicy.
ÏFO/LSS utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att enheten Ensamkommande barn inte får köpa VW
CARAV COMF årsmodell 2009 för 30 tkr. Kommunstyrelsen hänvisar till möjligheten
att leasa ny buss utifrån villkoren för leasing som finns i kommunen.
Bakgrund
Enheten för ensamkommande barn har sedan 2009 haft tillgång till en nio personers
buss VW CARAV COMF årsmodell 2009 på leasing. Avtalet går nu ut eftersom det
endast är 30 tkr kvar att betala. Personalen trivs med bussen och önskar behålla den i
verksamheten. Den lånas också ut till andra kommunala verksamheter inom
socialsektorn då behov uppstår. Leasingavtalet har varit på 5427 kr i månaden och
bedömningen är att det inte kommer att kosta mer att ha den kvar.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse gällande Inköp av buss till enheten för ensamkommande barn, 201408-04, skriven av Karin Burman.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Karin Burman
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KS § 299

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Egen ekonomi gällande ensamkommande barn i Gullspångs
kommun

KS 2014/175

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att enheten för ensamkommande barn skall söka in
barnbidraget från Försäkringskassan att användas till den dagliga vården inom
verksamheten för de barn som uppbär efterlevandestöd eller barnpension och bor på
boende för ensamkommande barn och har sin dagliga omvårdnad där.
Anja Nyström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors redogör för ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Det första boendet för ensamkommande barn startade för fem år sedan. Till det
kompletterades 1000 kr som skulle användas till kläder, skor, och nöjen. Denna summa
var konstant oavsett ålder och gällde alla barn som kommunplacerats. Under våren
2011 påtalade god mansgruppen och socialstyrelsens inspektörer att kommunen var
skyldig att bistå barnen vad det gällde möjligheten att ringa sina anhöriga i hemlandet.
Då fick varje barn en månadspeng på 120 kr oavsett ålder. För några år sedan sänktes
1000 kr till 500 kr. Vid en översyn ser verksamheten att det finns problem att summan
inte är ställd i relation till andra bidrag som till skjuts i och med ålder och status Det
finns också en risk att det kan uppstå en omvänd diskriminering där barn en på
boendena kan spara mer pengar än andra barn i samma ålder kan. Förslaget var då att ta
bort de 500 kr som verksamheten tillför den enskilde och låta
barnbidrags/studiestödsbeloppet utgöra norm för vad varje barn ska erhålla per månad.
När de ensamkommande barnen får uppehållstillstånd är de berättigade till barnbidrag
1050 kr i månaden t.o.m. det år fyller 16 år eller har slutat grundskolan. Utskottet har
tidigare bedömt att barnet skall behålla barnbidraget till kläder, egen fritid m.m. I
samband med att en prejudicerade dom gällande efterlevande stöd fastställdes hösten
2013 uppdagades möjligheten för de barn som har en eller ingen förälder i livet att
ansöka om barnpension eller efterlevandestöd utan att det finns dödsattest. Under våren
2014 beviljades det första barnet inom enheten för ensamkommande barn
efterlevandestöd med 1480 kr i månaden. Enheten för ensamkommande barn sökte då
in barnbidraget gällande den unge från Försäkringskassan att använda till den dagliga
vården enligt SKL:s rekommendationer.
En särskilt förordnad vårdnadshavare önskar nu att detta beslut skall upphävas och att
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de bidrag som betalas ut ej skall användas till den dagliga vården utan skall gå direkt
till den unge för att kunnas användas vid behov.
Tilläggas kan att samtliga barn på boendena för ensamkommande barn i Gullspångs
kommun har tillgång till boende med personal dygnet runt, mat, fritidsaktiviteter,
hygienartiklar, sommarpraktik (med ersättning enligt kommunstyrelsens beslut),
övningskörning, läxläsning, simundervisning, cyklar, fritidskort att använda på tåg och
buss i regionen, skidresa under sportlovet, sommarresa med kontaktperson, en resa till
vänner inom Sverige sommar och vinter, matpengar i samband med resor utanför
boendets regi, startbidrag till eget boende m.m. Vi bedömer att det är ett felaktigt
meddelande till barnen/ungdomarna på samma boende när de får så olika ekonomisk
situation, allt från de barn som är asylsökande under flera år och endast får dag
ersättning från Migrationsverket till de som får barnbidrag, efterlevandestöd och
särskilt studiestöd från CSN.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande angående egen ekonomi för ensamkommande barn, 2014-03-04,
skriven av Eva Thimforsn.docx
- Bilaga till tjänsteutlåtande angående egen ekonomi för ensamkommande barn, 201403-04, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Klagomål från god man om egen ekonomi för ensamkommande barn.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-04, angående egen ekonomi för ensamkommande barn,
skriven av Karin Burman.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Karin Burman
Särskilt förordnad vårdnadshavare
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

KS 2014/466

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Tolkförmedlingen Väst.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utkottets förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
IFO/LSS utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam
offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Tolkförmedling Västs struktur ger möjligheten att ta emot fler medlemmar.
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december
2013 som andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och
utökade arvodeskostnader ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift.
De kommuner som önskar ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst ska senast
den 30 september 2014 ha behandlat ärendet i fullmäktige samt lämnat in en formell
ansökan till Tolkförmedling Väst om att bli medlem i förbundet.
Skälet till att Gullspångs kommun vill ansöka om medlemskap i Tolkförmedlingen
Väst är att om det uppstår ett behov av att prioritera kund, behandlas alltid
medlemskunder med förtur. Under 2014 beräknas behovet av platser för mottagning av
nyanlända i Västra Götaland uppgå till 7 864. Det finns endast överenskommelser för 4
033 platser. Det innebär att trycket kommer att bli högt i länet med tanke på att utöver
de tecknade platserna ska ytterligare knappt 4 000 fördelas ut på kommunerna i länet.
Det kommer givetvis även få konsekvenser för Tolkförmedlingen Väst där trycket
förmodligen kommer att bli än större. Mot bakgrund av det ser verksamheten ett stort
behov av att ingå i Tolkförmedlingen Väst för att säkerställa tillgången till tolkar.
Går ansökan igenom blir Gullspångs kommun medlem i Tolkförmedlingen Väst den 1
januari 2015.
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Bilagor
- Förutsättningar för inträde tolkförmedl Väst.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande ansökan om medlemskap i Tolkförmedlingen Väst, 201407-31, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Intern kontroll 2014-2015

KS 2014/452

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om intern kontroll för följande områden för 2014 och 2015:
Allmänna utskottets verksamheter
- Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag
- Information till allmänheten
- Kontroll att avtal följs upp
Barn- och utbildningsutskottets verksamheter
- Ledighet för elever
- Rutin för hantering av kontanter
- Kontroll av belastningsregister
- Delegationsbeslut redovisas till nämnd
- Kontroll av att inköp följer avtal
- Granskning av attest av fakturor
IFO/LSS-utskottets verksamheter
- Kvinnofridsärenden
- Ensamkommande barn. Handläggning, följer lagen.
- Individuell riskbedömning av våra brukare
Äldreomsorgsutskottets verksamheter
- Korttid/växelvård
- Individuell riskbedömning av våra brukare
- Biståndsbedömning på särskilt boende

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets, barn- och
utbildningsutskottets, IFO/LSS utskottets och äldreomsorgsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
Utskottens förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Bakgrund
Under våren fattade fullmäktige beslut om ett styrdokument för Intern kontroll.
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Verksamheterna har utifrån detta tagit fram förslag till områden där man ser det som
angeläget med internkontroll under 2014 och 2015. Förslagen går till respektive utskott
för komplettering, diskussion, värdering och för att ta fram förslag till
Kommunstyrelsen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse internkontroll, skriven av Elisabeth Olsson 2014-07-16.docx
- Internkontroll arbetsmatris, skriven av Elisabeth Olsson 2014-07-16.docx
- Kontrollplan Töreboda och Gullspångs kommuner Nämnden för
ekonomiadministration.pdf
- Internkontroll arbetsmatris ÄO.docx
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-17, angående internkontroll för äldreomsorgsutskottets
verksamheter, skriven av Eva Thimfors.docx
- Internkontroll arbetsmatris IFO LSS.docx
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-17, angående internkontroll för IFO/LSS-utskottets
verksamheter, skriven av Eva Thimfors.docx
- Lönenämndens protokoll 2014.02-19, internkontroll behandlas.pdf
- Matris till tjänsteskrivelse gällande intern kontroll för barn- och utbildningsutskottets
verksamheter.docx
- Tjänsteskrivelse gällande intern kontroll för barn- och utbildningsutskottets
verksamheter, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
Yvonne Kjell
Eva Thimfors

34/50
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 302

Protokoll
2014-09-04

Ärende

Ärendenummer

Kostpolicy för kommunens måltidsverksamhet.

KS 2012/360

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kost- och livsmedelspolicy för måltidsverksamheten på
sidan 4 ska ”se bilaga 1 för detaljer” ändras till ”Gullspångs kommuns
livsmedelsupphandling ska ställa krav på minst motsvarande svensk djurskydds- och
miljöregler”. Hela bilaga 1 tas bort.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta kost- och livsmedelspolicyn för Gullspångs
kommuns kostverksamhet.
Behandling i kommunstyrelsen
Kostchef Tomas Karlsson och folkhälsoplanerare Joakim Wassén informerar om
ärendet.
Bo Hagström (C) yrkar att i Kost - och livsmedelspolicy för måltidsverksamheten på
sidan 4 ska ”se bilaga 1 för detaljer” ändras till ”Gullspångs kommun
livsmedelsupphandling ska ställa krav på minst motsvarande svensk djurskydds- och
miljöregler”. Hela bilaga 1 tas bort.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Bo Hagströms
(C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överenstämmer med kommunstyrelsens beslut förutom av
ändringsyrkandet från Bo Hagström (C).
Bakgrund
Policyn skall stimulera till bra kommunikation mellan olika personalkategorier, samt
tydlig ansvarsfördelning. Policyn ska öka möjligheten till bra inköp och hantering som
är förenligt med god etik och som bidrar till bättre hälsa, säkerhet och hållbar
utveckling.
Policyn harmonierar med kommunfullmäktiges beställning avseendehållbar utveckling.
Hållbar utveckling framhålls som viktigt även i kommunens framtidsberättelse för år
2020.
Syftet med policyn är att ange vilken vision Gullspång kommun har för sina offentliga
måltider, samt att beskriva vad som skall göras för att uppnå visionen.
Bilagor
- Kost- och livsmedelspolicy - konsekvensanalys.pdf
- Tjänsteskrivelse angående kostpolicy, 2014-06-24, skriven av Tomas Karlsson.docx
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- Kost- och livsmedelspolicy reviderad efter allmänna utskottet 2014-08-13.docx
- Blankett för dokumentation av direktupphandlingar.doc
- Konkurrensverkets information om direktupphandlingar.pdf
- Konkurrensverkets information om kravet på riktlinjer för direktupphandling.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 303

Ärende

Ärendenummer

Uppföljning av handlingsplanen för det brottsförebyggande
arbetet år 2013

KS 2014/279

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsplanen för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet år 2013.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna ustkottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Folkhälsorådet har 2014-04-22 § 60 behandlat ärendet. Kommunen och Polisen tecknar
varje år ett samverkansavtal för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet
i kommunen. Syftet med avtalet är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan
kommunen och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare och verksamma i
kommunen öka. Genom att samverka skapas större effektivitet i det trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande arbetet. En handlingsplan som beskriver det planerade arbetet
utformas varje år.
Bilagor
- Uppföljning av handlingsplanen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet år 2013.pdf
- Folkhälsorådet § 60/14 uppföljning av handlingsplan för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet år 2013.pdf
- Tjänsteskrivelse, uppföljning av handlingsplanen för det brottsförebyggande arbetet
år 2013, skriven av Joakim Wassén 2014-04-15.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
Joakim Wassén
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Principer för antagning till kommunal vuxenutbildning

KS 2012/377

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande principer för antagning till
vuxenutbildning.

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

Bakgrund
De lokala rutinerna för antagning till vuxenutbildningen har inte tidigare varit beslutade
för Gullspångs kommun. Med föreliggande ärende skall rutinerna vara anpassade efter
ny skollag, samverkansavtal med övriga kommuner i Skaraborg samt lokala
förutsättningar.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-03, angående principer för antagning till vuxenutbildning,
skriven av Christina Leander.docx
- DOC121112.pdf
- DOC121120.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Christina Leander
Elisabeth Olsson
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Kommunstyrelsen

KS § 305

Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för vuxenutbildning med kommunerna inom
Skaraborg

KS 2014/435

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande samverkansavtal.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Ett förslag till nytt och reviderat samverkansavtal avseende vuxenutbildningen i
regionen för perioden 2015-01-01—2016-12-31 är utarbetat.
Det skiljer sig avseende tidigare avtal på flera punkter.
Bland annat så föreslås rektorsgruppens samverkan med mer frekventa sammankomster
och ett större ansvar för gemensamma ansökningar avseende statsbidrag och geografisk
fördelning av yrkesutbildningar. Dessutom skall undervisningen i samhällsorientering
fortsättningsvis regleras i separat avtal.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag 2014-06-13 § 50 angående
samverkansavtal för vuxenutbildning.pdf
- Samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg avtalsperiod 2015-01-01-201612-31.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-03, angående samverksansavtal för vuxenutbildning med
kommunerna inom Skaraborg, skriven av Christina Leander.docx

Kopia till
Skaraborgs Kommunalförbund
Christina Leander
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Ärende

Ärendenummer

Kraftsamling - unga till arbete

KS 2011/152

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vidhålla tidigare ställningstagande att
kostnadsfördelningen följer grundavtalet där Gullspångs kommun ska stå för 15 % av
den kommunala kostnaden för projektet Kraftsamling.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
I projekt Kraftsamling ersatte inte ESF kostnaderna för projektledararvode maj till
december 2012 till en sammanlagd summa av 417 975 kr. Kommunerna har därefter
haft olika syn på fördelning av denna kostnad. Gullspång har hävdat att man i enlighet
med grundavtalet ska stå för 15 % av kostnaden (62 696 kr) medan de övriga
kommunerna menar att det finns en muntlig överenskommelse att denna kostnad ska
fördelas lika mellan kommunerna. Frågan var åter uppe för diskussion vid MTG
styrgrupp i juni 2014. Mariestad är inte beredd att ta en högre kostnad utifrån sin
storlek utan hävdar att en överenskommelse finns. Om inte Gullspång betalar en
tredjedel får Töreboda som huvudman för projektet stå för den resterande delen (76 659
kr).
För att komma till ett avslut i frågan och för att inte Töreboda ska bli ekonomiskt
lidande föreslås att Gullspång betalar 139 355 kr enlig faktura.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse projektledararvode Kraftsamling, skriven av Elisabeth Olsson 201407-16.docx
- Skrivelse från Erland Gustafsson ang faktura avseende arvode för projektledare..pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Töreboda kommun
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KS § 307

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Sluttäckning Odenslund

KS 2010/55

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 800 tkr av verksamhetens fonderade
medel tas i anspråk år 2015 till deponins sluttäckningsarbete.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Odenslunds deponi ska sluttäckes enligt beslut frän Länsstyrelsen. ny avslutningsplan
är beslutad av Länsstyrelsen våren 2014 och därmed kan arbetet startas upp. Föreslagen
summa om 800 tkr har begärts utifrån att förberedande arbete pågår under år 2015 i
avvaktan på att trafikverket påbörjar ombyggnaden av E20 år 2016 och verksamheten
får tillgång till sluttäckningsmassor.
Avfallsavdelningen lämnar under våren förslag till Gullspångs kommun för budget år
2015 gällande kostnader om 800 tkr för deponins sluttäckning utöver den budgetram
om 444 tkr till driften som årligen anslås av kommunen.
Enligt beslut från Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara klar 2019-12-31.
Verksamheten kan därmed tillgodogöra sig massor från vägbygget av nya E20 vid
Hova.
Bilagor
- Beslut från Avfallsnämnden 2014-06-03 § 27 - I anspråktagande av fonderade medel
för sluttäckningsarbete på Odenslund.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 308

Protokoll
2014-09-04

Ärende

Ärendenummer

Medfinansiering E20

KS 2013/249

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avfallschef Annika Kjellkvist, ekonomichef IngaLill
Johansson och Gunnar Carlsson från Skaraborgs kommunalförbund inbjuds till
kommunfullmäktiges sammanträde då ärendet ska behandlas.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- besluta att godkänna underavtalet under förutsättning att huvudavtalet enligt mall blir
giltigt
- anvisa 12 mnkr (prisnivå 2013-06, index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten)
för egen medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper av E20 som ska
periodiseras under 25 år.
- godkänna att parten Skaraborgs Kommunalförbund, org.nr 222000-2188 i
huvudavtalet ges rätten att företräda Gullspångs kommun org.nr 212000-1637 i frågor
som rör huvudavtalet inklusive översiktliga genomförandefrågor
- uppdra åt Carina Gullberg kommunstyrelsens ordförande och Elisabeth Olsson
kommunchef att underteckna underavtalet
- uppdra åt ekonomichefen att återkomma om finansiering då betalningsplan
presenteras.
Reservation
Christer Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Behandling i kommunstyrelsen
Christer Eriksson (MP) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Christer
Eriksson (MP) avslagsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt allmänna utskottets förslag.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. Förutom
att kommunstyrelsen beslutar att bjuda in berörda då ärendet behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde.
Bakgrund
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Regeringen har i beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden 20142025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver
redan tidigare beslutade utbyggnader.
Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och
utanför Västra Götaland -kommuner, regioner, kommunalförbund m fl. beslutat att
medverka till finansieringen.
Den gemensamma satsningen på en utbyggnad av E20 formaliseras nu i huvudavtal
respektive underavtal mellan de berörda parterna.
Medfinansiering och finansieringsprincip
Kommuner och landsting får periodisera bidrag till statlig infrastruktur och på så sätt
fördela utgiften över flera år. Detta innebär att medfinansieringsbidraget antingen kan
redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år avtal skrivs eller tas upp i
balansräkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur (om utgiften fördelas över
flera år). Vid periodisering ska varje belopp som redovisas i balansräkningen upplösas
med årliga enhetliga belopp i högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år som
kommunen fattar beslutar om bidraget, d.v.s. 2014. Kommunen kan välja en kortare
period för upplösning av bidraget än 25 år.
Direkt kostnadsföring av medfinansieringen innebär att hela den ekonomiska
konsekvensen av ett medfinansieringsavtal belastar det år då avtal sluts, även om
utbetalningarna sker långt senare. Hur kommunens budget ser ut och vilka övriga
investeringar som är planerade påverkar kommunens val att periodisera eller inte.
Det är upp till varje kommun att välja direkt kostnadsföring eller periodisering.
Ett argument för att periodisera och sprida utgiften över flera år kan vara att
upprustningen av E20 sker under flera år och att nyttan av den nya vägen kommer
invånarna till gagn många år fram över. Har kommunen begränsat ekonomiskt
utrymme skulle periodisering kunna väljas eftersom en belastning under endast ett år
kan påverka budgetprocessen negativt.
I huvudavtalet framgår tydligt att syftet med medfinansieringsbidraget är statlig
infrastruktur vilket är en förutsättning för kommunernas lagstöd att periodisera
medfinansieringsbidrag. Vid periodisering ska kommunen i en not till balansräkningen
och resultaträkningen för varje projekt ange det sammanlagda beloppet för
medfinansiering och vad bidraget avser. I noten ska även anges vilken tid som har valts
för bidragets upplösning, liksom hur mycket av bidraget som har upplösts hittills och
vilket belopp som är upptaget i balansräkningen.
Indexreglering: I huvudavtalet och i underavtalen anges medfinansieringsbeloppet i
prisnivå 2013-06. Detta eftersom avsiktsförklaringarna om medfinansiering upprättades
år 2013. Om kommunen väljer att periodisera, aktiveras bidraget i balansräkningen och
löses upp med enhetliga belopp under max 25 år. Eftersom medfinansieringsavtalet
innehåller en klausul om indexreglering ska avsättningen räknas upp under löptiden.
Detta så att den redovisade avsättningen vid utbetalningstillfället uppgår till den
faktiska betalningens värde. Uppräkningen bör löpande redovisas som en finansiell
kostnad i resultaträkningen.

43/50
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-09-04

Bilagor
- DOC130620.pdf
- Beslut om hemställan E20, 140218.pdf
- Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan
Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.pdf
- Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medinansieringsbidrag för
utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda til länsgränsen mot
Örebro.docx
- PM pwc, medfinansiering av E20 beskrivning av avtalsstruktur, risker och
redovisning.pdf
- PM 2014-06-26 beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20
enligt regeringens beslut.pdf
- Sammanträdesprotokoll 2014-06-26 från Skaraborgs Kommunalföbund, teckna
huvudavtal gällande medfinansering och underavtal gällande medfinansiering av
E20.pdf
- Tjänsteskrivelse angående medfinansiering av E20, 2014-07-31, skriven av Elisabeth
Olsson och IngaLill Johansson.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 309

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut

KS 2014/32

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal
2 år 2014 till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp IFO/LSS utskottets och äldreomsorgsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.
IFO/LSS utskottet och äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med
kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det
finns inga ej verkställda beslut inom IFO/LSS-utskottets och äldreomsorgsutskottets
verksamheter från kvartal 2 år 2014.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Kommunstyrelsen

KS § 310

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut 2014

KS 2014/2

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från augusti 2014.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän
i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten, Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Delegationsbeslut 2014-04-14 till 2014-08-18 till Miljö- och byggnadsnämnden .pdf
- Anmälningsärenden för Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2014-08-19 .pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i september
månad 2014..doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 311

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Länsstyrelsen -Vår gemensamma ansvar för
mottagning av nyanlända i länet, dnr 851-13-2014

KS 2014/443

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges brev från landshövding Lars Bäckström med slutrapport från
nationella samordnarna för kommunalt flyktingmottagande samt Gullspångs kommuns
svar till landshövdingen.
Bilagor
- Brev från landshövdingen till länets kommuner(2458983)_TMP.pdf
- Slutrapport Preliminär version för synpunkter politikerdialog.pdf
- Vårt gemensamma ansvar för mottagning av nyanlända i länet.pdf
- Svar på brev från landshövdingen Gemensamt ansvar för mottagning av nyanlända i
länet.docx
- Bilaga till landshövdningen brev Utvecklingsområden utifrån exempel från
verklighet.docx

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 312

Protokoll
2014-09-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Vattenverksamhet fastigheterna Sanden 2:1 och 2:3
Vänersborgs tingsrätt Mål nr M 2070-13 R10 Ansökan om
tillstånd till att leda bort grundvatten från en Bergrumsanläggning
samt att få släppa ut motsvarande mängd grundvatten til

KS 2013/406

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Yttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen om Gullspång Sanden 2:3 - förslag
till kontrollprogram för f.d. oljelager
Bilagor
- Yttrande till SGU från miljö- och byggnadsförvaltningen om Gullspång Sanden 2,3 förslag till kontrollprogram för f.d. oljelager.pdf

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 313

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Meddelanden/delgivningar 2014

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Resultat Bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län - Rapport 2014:47
b) Information från Trafikverket om röjning av trädsäkrad järnvägssträcka Laxå Falköping
c) It-nämnden protokoll 2014-05-20
Bilagor
- Informationsbrev Resultat Bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län Rapport 2014:47.doc
- Resultat Bostadsmarknadsanalysen 2014 Västra Götalands län - Rapport 2014,47.pdf
- Information från Trafikverket om röjning av trädsäkrad järnvägssträcka Laxå Falköping.pdf
- It-nämnden protokoll 2014-05-20.pdf

Kopia till
Akt
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