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§4

Redovisning av tillfälligt statsbidrag år 2016 med anledning
av flyktingsituationen

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige, enligt tidigare yttrande till kommunrevisionen (KS §
380) avseende översiktlig granskning av delårsrapport jan-aug 2016, att kvarvarande statsbidrag
avseende tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen i sin helhet bokförs som en intäkt under
2016, i enlighet med gällande rekommendation från RKR (Rådet för kommunal redovisning).

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gullspångs kommun har genomfört en granskning av kommunens
delårsrapport per 2016-08-31. Kommunstyrelsen avlämnade med anledning av revisionsrapporten
ett yttrande avseende bland annat redovisning av ”Extra budget med anledning av
flyktingsituationen” enligt nedan:
Extra ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen
Riksdagen fattade under december månad 2015 beslut om att i en extra ändringsbudget ge
kommunsektorn ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. För Gullspångs kommun
innebar detta att ett engångsbelopp uppgående till 14,6 mnkr betalades ut i december 2015.
Kvarvarande belopp uppgick vid årsskiftet till 13,4 mnkr. Dessa extra statsbidrag får även användas
under 2016 och kommunstyrelsen fattade 2016-06-01 beslut (Ks § 190) att fördela 7,1 mnkr av dessa
medel under 2016. Enligt beslutet ska resterande medel föras över till 2017.
Revisorerna framhåller i sin granskning av delårsrapporten att beloppet i sin helhet, 13,4 mnkr, ska
bokföras som en intäkt under 2016, enligt gällande rekommendation från RKR (Rådet för kommunal
redovisning).
Förslag till åtgärd:
Frågan om kommunstyrelsens tidigare beslut (KS § 190), avseende tilldelade statsbidrag 2017, ska
behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslaget om att bokföras som en intäkt
under 2016. För utlovade satsningar 2017 kommer ett förslag att tas fram (utifrån
välfärdsmiljarderna).

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, redovisning av tillfälligt statsbidrag år 2016 med anledning av flyktingsituationen,
skriven av Anders Bernhall, Elisabeth Olsson.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §20).doc
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Kommunstyrelsen

§5

Samarbetsavtal om Energi- och klimatrådgivning 2017

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/732

Föredragande: Peter van der Tol
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal om energioch klimatrådgivning mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Bakgrund
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har tidigare kommit överens om att bedriva
gemensam energi- och klimatrådgivning. Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av
verksamheten. Nuvarande avtal löper ut 2016-12-31 och behöver förnyas.
För 2017 ändras finansieringen från att kommunerna tidigare har fått 280 000 kr/kommun och år till
följande belopp:
• Mariestads kommun 266 000 kr
• Töreboda kommun 95 000 kr
• Gullspångs kommun 60 000 kr
De nya stöden grundas på storleken av energirådgivningens målgrupper. Samarbetsavtalet har
skrivits om och anpassats efter de nya stödnivåerna.

Bilagor
- Samarbetsavtal om Energi- och klimatrådgivning 2017, Töreboda kommun KS § 341.pdf
- Samarbetsavtal 2017 om energi- och klimatrådgivning.pdf
- Tjänstemannaskrivelse, samarbetsavtal 2017, skriven av Peter van der Tol.doc
- Beslut Mariestads kommun, Ks § 252 2016 - Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning
2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §12).doc
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Kommunstyrelsen

§6

Detaljplan Hulan 3:5 kompensation till Hulan Skagerns
samfällighetsförening

Kallelse
2017-01-19

KS 2015/334

Föredragande: Peter Karnung
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunen antog 2012 en detaljplan för Hulan 3:5. Hulan Skagerns samfällighetsförening har haft
planer på att anlägga en småbåtshamn i området. Då de anser att detaljplanen lett till att de själv fått
gå in och förhandla med markägare för att kunna anlägga en småbåtshamn anser de att kommunen
borde kompensera klubben med 200.000 kronor. Utöver detta menar de att kommunen ska betala
förrättningskostnaden från lantmäteriet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen den 19/10-2016 att avslå begäran om
kompensation men kunna tänka sig att ta del av förrättningskostnaden. Ärendet skulle gå vidare till
kommunstyrelsen när kostnaderna blev kända. Summan för förrättningen meddelades nyligen och
hamnade på 76 075 kr. Ärendet är nu redo att gå vidare till kommunstyrelse för beslut.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §7).doc
- Tjänsteskrivelse, detaljplan Hulan 3.5 kompensationsanspråk, skriven av Peter Karnung.DOCX
- Tjänsteutlåtande kompletterad efter beslut i au § 227_14 planändring för del av fastigheten Hulan
3_5, skriven av Anna Bjerndell 2014-12-12.docx
- Tjänsteskrivelse, detaljplan Hulan 3_5 - Kompensationsanspråk, skriven av Peter Karnung 2016-1005.docx
- Underrättelse om avslutad förrättning ang bildanande av gemensamhetsanläggning för
småbåtshamn m.m. berörande Hula 3_5 m fl, ärendenr O132370.pdf
- Tjänsteskrivelse marköp för del av Hulan 3.5, skriven av Anna Bjerndell 2015-05-22.docx
- Situationskarta.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §7).doc
- Detaljplan Hulan 3_5, kompensation till Hulan Skagerns Samf förening.pdf
- Remiss anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Hulan 3_5 för byggande.pdf
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Kommunstyrelsen

§7

Ansökan om investeringsbidrag från SMK Gullspång för
säkerhetshöjande åtgärder på motorcrossbanan

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/630

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreningens ansökan om investeringsbidrag på 12 355 kr, 30
%, under förutsättning att föreningen också söker ekonomiskt bidrag från annan aktör. Pengarna
inryms i 2016 års föreningsbidrag.

Bakgrund
Föreningen SMK Gullspång inkom den 28 september med en ansökan om investeringsbidrag till
kommunen. Föreningens verksamhetsområde är motorsport och föreningen sköter i egen regi en
tränings- och tävlingsanläggning norr om Gullspångs tätort. Föreningens ansökan avser investeringar
i säkerhetshöjande åtgärder för deras anläggning. Föreningen vill förbättra anläggnings säkerhet
genom att:
• Åtgärda eftersatt underhåll på vissa delar av banan.
• Röja bort sly från avåkningsområden samt längsmed banan där slyn skymmer förarnas sikt.
Föreningen gör följande kostnadsberäkning: Anlita grävare (förare med maskin) ca 30 tim 30 000 kr
Inköp av 1st röjsåg 8 190 kr Inköp av 1st gräsklippare 2 995 kr Totalt 41 185 kr
Förvaltningen bedömer att föreningens ansökan ska kompletteras med skriftligt intyg på att
föreningen också sökt ekonomiskt bidrag från annan aktör, enligt regelverket för investeringsbidrag §
5 (Ärendenummer: KF § 139).

Bilagor
- Ansökan om investeringsbidrag från SMK Gullspång för säkerhetshöjande åtgärder på
motorcrossbanan.docx
- Regelverk för investeringsbidrag till ungdoms- och handikappföreningar, antagen av kf 2010-10-25 §
139.pdf
- Ansökan om föreningsbidrag 2017 från SMK Gullspång.pdf
- Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsbidrag från SMK Gullspång för säkerhetshöjande åtgärder
på motorcrossbanan.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §8).doc
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Kommunstyrelsen

§8

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs
skytteförening

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/649

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 99 000 kr, 30 %, av föreningens investering. Pengarna
inryms i 2016 års föreningsbidrag.

Bakgrund
Gullspångs skytteförening ansökte den 14/12 om investeringsbidrag för att investera i nytt
elektroniskt markeringssystem till 8 st skyttebanor. Totalt uppgår investeringen till 330 000 kr men
föreningen har genom andra bidragsansökningar samlat in 90 000 kr så 240 000 kr kvarstår.
Föreningen skjuter, som en av få föreningar i Västsverige, fortfarande på papperstavlor. Metoden är
omodern och på sikt kommer det inte att finns pappersutrustning kvar att köpa då den succesivt
fasas ut. Det skapar också, enligt föreningen, ett underläge för föreningens skyttar som på
bortatävlingar inte är vana vid andra föreningars moderna system.
Förvaltningen gör bedömningen att utifrån gällande riktlinjer för investeringsbidrag (KF § 139) är
förenings bidragsansökan fullständig och korrekt.

Bilagor
- Regelverk för investeringsbidrag till ungdoms- och handikappföreningar, antagen av kf 2010-10-25 §
139.pdf
- Ansökan om föreningsbidrag 2017 från Gullspångs Skytteförening.pdf
- Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs skytteförening.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §7).doc
- Anbud SIUS.pdf
- Årsmötesprotokoll, kassarapport mm.pdf
- Teknisk specifikation SIUS.pdf
- Kostnadsberäkning.pdf
- Gullspångs skytteförening - Önskan om yttrande från kommunen angående ansökan om
utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.docx
- Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Skytteförening.pdf
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§9

Medborgarlöfte Gullspångs kommun 2017

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/782

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till medborgarlöfte i Gullspångs kommun 2017.

Bakgrund
Gullspångs kommun har sedan tidigare en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten.
Polismyndigheten lyfter särskilt fram medborgarlöfte som en viktig del i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöfte bygger på att polisen och kommunen särskilt fokuserar
på ett gemensamt problemområde, detta har tagits fram genom medborgarsamtal, samtal med
personal, enkäter, tidigare erfarenheter och statistik. Syftet med medborgarlöftet är att polisen
och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Gullspångs
kommun. Medborgarlöftet handlar även om att få medborgarna att bli mer involverade och delaktiga
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Gullspångs kommun och polismyndigheten har tillsammans valt att särskilt fokusera på ungdomar i
riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, medborgarlöfte i Gullspångs kommun 2017, skriven av Johan Walfridson 2016-1207.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §15).doc
- Medborgarlöfte i Gullspångs kommun 2017 reviderad efter 2016-12-21 Ksau § 272.docx
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§ 10

Tillägg till tekniska nämndens reglemente om
kretsloppsavlopp

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/767

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga ansvaret för drift och underhåll av
kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska nämnden.

Bakgrund
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för drift och
underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska
nämnden.

Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning för
klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från snålspolande vacuumtoaletter,
vilket leds till en sluten tank och hämtas till behandlingsanläggningen för att därefter spridas på
åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom markfiltrering på
tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning.
MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen
under cirka ett år.

Bilagor
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-10-28.pdf
- Tjänsteskrivelse, tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp, skriven av
Elisabeth Olsson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §13).doc
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Kallelse
2017-01-19

Kommunstyrelsen

§ 11

Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2016

KS 2016/30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om sammanställningen av synpunkter/klagomål.
Synpunkterna/klagomålen ska hanteras i respektive nämnd.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna synpunkter/klagomål 2016.

Bilagor
- Synpunkter och klagomål till Gullspångs kommun 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 12

Kallelse
2017-01-19

Information
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Kallelse
2017-01-19

Kommunstyrelsen

§ 13

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll 2016-12-02 från Skaraborgs kommunalförbund.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2016-12-02.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 14

Avfallsföreskrifter - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/86

Föredragande: Jessica Rytter kl 14:30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del fastställa bifogat förslag till
avfallsföreskrifter för avfallshantering Östra Skaraborg att gälla från 1 april 2017.

Bakgrund
Inom Avfallshantering Östra Skaraborg finns för närvarande tre gällande avfallsföreskrifter. En för
Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och
Töreboda. För att möjliggöra samordning och effektivisering görs dessa om till en gemensam och
uppdaterad avfallsföreskrift.
Avfallshantering Östra Skaraborg har i samarbete med miljönämnderna i medlemskommunerna
upprättat förslag till gemensam avfallsföreskrift. Samråd av förslag till avfallsföreskrifter har
genomförts med ett antal olika organisationer och utställning av föreskrifterna har skett i samtliga
kommuner.
Ärendet har behandlats i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-11-21 § 39.

Bilagor
- Avfallsföreskrifter, § 39, Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Följebrev från Avfallshantering Östra Skaraborg.docx
- Avfallsföreskrifter gäller fr o m 1 april 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §10).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Avfallstaxa Gullspångs kommun 2017

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/748

Föredragande: Jessica Rytter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny avfallstaxa att gälla från 1 maj
2017.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-11-21 § 36.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa i Gullspångs
kommun. Samordningen av taxan i Gullspångs kommun och övriga AÖS innebär förändringar av
taxan som kommer att ha viss kundpåverkan, både i form av avgiftsökningar och avgiftssänkningar.
Småhus
Taxa för insamling av matavfall vid småhus införs. Samtidigt samordnas grundavgiften som sänks från
963 kr till 675 kr per år motsvarande höjningen av hämtningsavgiften så att den totala avgiften blir
oförändrad. De som väljer att sortera matavfall får en sänkt hämtningsavgift med 520 kr per år. De
som tacka nej till insamling av matavfall får en oförändrad årsavgift.
De fastigheter som har uppehåll i sophämtningen betalar endast grundavgift och får då en sänkt
avgift från 963 kr till 675 kr per år.
Grundavgiften för fritidshus samordnas och sänks från 770 kr till 443 per år.
De kunder som delar på en gemensam behållare har tidigare haft en lägre hämtningsavgift än de
kunder som har egna kärl. Reduktionen tas bort och hämtningsavgiften anpassas till samma nivå som
övriga med samma kärlstorlek.
Flerbostadshus och verksamheter
Hämtningsavgifter för brännbart avfall och restavfall samordnas för flerbostadshus och
verksamheter. Samordningen innebär att verksamheter får sänkt hämtningsavgift.
Taxa för insamling av matavfall vid flerbostadshus införs.
Taxa för insamling av matavfall vid restauranger och storkök införs.
För latrintaxan föreslås samma avgifts om för 2016. Den tidigare beslutade höjningen genomförs inte
eftersom avsikten är att samordna latrintaxan till en ny gemensam nivå med övriga kommuner i
förbundet. Övriga kommuner i AÖS, förutom Mariestad, har för närvarande en lägre avgift för
hämtning av latrin.
Enskilda avlopp
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-01-19

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tanka samordnas enligt övriga AÖS
kommuner. Samordningen innebär en höjning av avgifterna i Gullspång. Avgiften för akuta tömningar
utöver ordinarie tömning samordnas inte pga. entreprenörsavtal.
Övrigt
Korttids abonnemang för hämtning av brännbart avfall vid exempelvis festivaler inför.
Abonnemanget kan tecknas som längst under två veckor.
Avgifter för företags- och verksamhetsavfall tas bort ut avfallstaxan eftersom de inte hör till det
kommunala renhållningsuppdraget. Avgifterna för företags- och verksamhetsavfall kommer att
samordnas i ett eget taxedokument.

Bilagor
- Avfallstaxa Gullspång - sammanfattning av förändringar.pdf
- Avfallstaxa Gullspång.pdf
- Avfallstaxa Gullspång 2016-11-21 § 36, avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §11).doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Redovisning av delegationsbeslut

Kallelse
2017-01-19

KS 2017/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
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
- Principbeslut angående remisser av ansökningar om kameraövervakning från flygande drönare .pdf
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen januari månad (14) (1).doc

21/44

Kommunstyrelsen

§ 17

Delgivningar

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden protokoll 2016-12-13
b) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-12-06
c) IT-nämnden protokoll 2016-12-05
d) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2016-12-05
e) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2016-11-14
f) Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp 2016-12-20
g) Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, cirkulär 16:55
h) Länsstyrelsen Västra Götalands län- Jämställdhet och jämlikhet handboken Schyst! och Schysta
övningar!
i) Regeringskansliet- Makt, mål och myndighet- en feministisk politik för en jämställd framtid,
2016/17:10
j) Naturvårdsverket- Miljösignaler 2016 mot en ren och smart mobilitet
k) Länsstyrelsen- Klimatanpassning i fysisk planering
l) Västra Götalandsregionen- minnesanteckningar kommundialog mellan presidiet för östra hälsooch sjukvårdsnämnden och Gullspångs kommun 2016-10-25
m) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - aktuell information om civilt försvar
n) Västra Götalandsregionen- § 87 2016-11-24, verksamhetsplaner 2017 för folkhälsoråden i
Skaraborg
o) Västra Götalandsregionen - § 88 2016-11-24, folkhälsobokslut-Vägen mot bäst hälsa 2020
p) Västra Götalandsregionen- § 89 2016-11-24 fortsatt samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund i folkhälsofrågor
q) MTG Brå protokoll 2016-11-17
r) Brukshundsklubben- Värna om er Brukshundsklubb

Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-12-06.pdf
- Aktuell information om civilt försvar - skrivelse till kommunen från MSB, myndigheten för
samhällsskydd och beredskap dnr 2016-6758.pdf
- Värna om er Brukshundklubb - brev till kommunerna 20161212.pdf
- Följebrev från Svenska Brukshundsklubben.docx
- Södra Råda gamla kyrk plats sammanträdesprotokoll .pdf
- Nämnden för ekonomiadministration - protokoll.pdf
- Sammanträdesprotokoll IT-nämnden 2016-12-05.pdf
- Cirkulär 16.55 från Sveriges Kommuner och Landsting krav på förnyelse av vissa inskrivningar i
fastighetsregistret.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-12-13.pdf
- CAN_Gullspång-folder.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-01-19

- Rapport VG 2016.pdf
- CAN-undersökning 2016.pptx
- MTG-Brå sammanträdesprotokoll, 161117.pdf
- Folkhälsobokslut vägen mot Bäst Hälsa 2020, 161108.pdf
- Fortsatt samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund i folkhälsofrågor, protokollsutdrag från
östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-11-24 § 89.pdf
- Verksamhetsplaner 2017 för folkhälsoråden i Skaraborg, protokollsutdrag från östra hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 2016-11-24 § 87.pdf
- Folkhälsobokslut- vägen mot bäst hälsa 2020, protokollsutdrag från östra hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 20106-11-24 § 88.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-12-20.pdf
- Minnesanteckningar 2016-10-25 från Kommundialog med presidiet för östra hälso- och
sjukvårdsnämnden.pdf
- Naturvårdsverket Klimatanpassning i fysisk planering.pdf
- checklista klimatanpassning fysisk planering.pdf
- Planeringsunderlag avseende klimatfrågor, begränsa klimatpåverkan och riskerna med ett förändrat
klimat genom fysisk planering.pdf
- Planeringsunderlag avseende klimatfrågor bilaga 3. litteraturstudier skyfall.pdf
- Naturvårdsverket Miljösignaler 2016 mot en ren och smart mobilitet.pdf
- Miljösingaler 2016 mot en ren och smart mobiltiet.pdf
- Regeringskansliet - Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid,
regeringens skrivelse 2016 17.10.pdf
- Makt, mål och myndighet-feministisk politik för en jämställd framtid 2016_17-10.pdf
- Länsstyrelsen Schyst och Schysta övningar för jämställdhet och jämlikhet, dnr 38299-2016.pdf
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Kallelse
2017-01-19

Kommunstyrelsen

§ 18

Delgivningar

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Lönenämnden protokoll 2016-12-01
b) Laddstationer för elbilar i Skaraborg
c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-01-04
d) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-12-15
e) Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbjuder till ”Samling för demokrati den 27 januari 2017 i
Göteborg”

Bilagor
- Skaraborg laddstationer.jpg
- Brev - Skaraborg laddstationer.docx
- Lönenämnden protokoll 2016-12-01.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-01-04.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-12-15.pdf
- Länsstyrelsen inbjuder till samling för demokrati den 27 januari 2017 i Göteborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivning - Gullspångs kommuns hemsida är fjärde bästa i
Sverige 2016

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/784

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Pressmeddelande 2016-11-29 Gullspångs kommuns hemsida är fjärde bästa i Sverige.

Bilagor
- SKL Rapport Hur tillgängliga ska vi vara.pdf
- PRESSMEDDELANDE Gullspångs kommuns hemsida fjärde bästa i Sverige.docx
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning - MBN § 164, förslag på arbetsordning för Miljöoch byggnadsnämnden dnr 2016.Ma0031

Kallelse
2017-01-19

KS 2014/97

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) MBN § 164/2016 förslag på arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden, dnr: 2016.Ma0031

Bilagor
- MBN § 164, förslag på arbetsordning för Miljö- och byggnadsnämnden dnr 2016.Ma0031.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivning-Migrationsverket minskar antalet tillfälliga
asylboenden under våren 2017

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/658

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information från Migrationsverket om minskning av tillfälliga asylboenden under våren 2017

Bilagor
- Migrationsverket minskar antalet tillfälliga asylboenden.pdf
- Följebrev från Migrationsverket.docx

27/44

Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning-Trafikverket TRV2015/34978 statlig
medfinansiering, delbetalning, till GC-väg längs Villagatanfastställelse av slutligt kostnadsunderlag och delbelopp

Kallelse
2017-01-19

KS 2015/689

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Trafikverket TRV2015/34978 om statlig medfinansiering, delbetalning, till GC-väg längs Villagatanfastställelse av slutligt kostnadsunderlag och delbelopp

Bilagor
- Trafikverket TRV2015 34978 statlig medfinansiering, delbetalning, till GC-väg längs Villagatanfastställelse av slutligt kostnadsunderlag och delbelopp.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning-Organisationsförändring
ekonomiadministrationen

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/812

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delge:
a) EKN § 37 2016, organisationsförändring inom ekonomiadministrationen

Bilagor
- Nämnden för ekonomiadministration EKN § 137 organisationsförändring .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning-IT-nämnden ITN § 48 omvärldsanalys budget
2018

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/704

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) ITN § 48, omvärldsanalys budget 2018.

Bilagor
- IT-nämnden ITN § 48 omvärldsanalys budget 2018.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning-Omvärldsanalys tekniska nämnden för budget
2018 - Mariestad, Töreboda och Gullspång, Tn § 226

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/704

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tn § 226 2016 Omvärldsanalys tekniska nämnden för budget 2018 - Mariestad, Töreboda och
Gullspång

Bilagor
- Omvärldsanalys budget 2018.pdf
- Omvärldsanalys tekniska nämnden för budget 2018 - Mariestad, Töreboda och Gullspång, Tn §
226.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning-Beslut från MUCF om slutrapport för stöd till
sommarlovsaktiviteter 2016

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/501

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) om slutrapport för stöd till
sommarlovsaktiviteter 2016

Bilagor
- Beslut om slutrapport för stöd till sommarlovsaktiviteter 2016 från MUCF.docx
- Diplom från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för Gullspångs kommuns
sommarlovsaktiviteter 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning-Beslut om Förvaltningsplan för Västerhavets
vattendistrikt 2016-2021 och Södra Östersjöns
vattendistrikt 2016-2021

Kallelse
2017-01-19

KS 2014/664

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2016-2021 och Södra Östersjöns
vattendistrikt 2016-2021

Bilagor
- Beslut inom vattenförvaltningen i Västerhavets vattendistrikt om åtgärdsprogram och
förvaltningsplan 2016-2021.docx
- Beslut om Förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrik 2016-2021.docx
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning-Beslut om valkretsindelning för Västra
Götalands läns landsting protokoll från regionfullmäktige
2016-11-29 § 200

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/381

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting protokoll från regionfullmäktige
2016-11-29 § 200

Bilagor
- Beslut om valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting protokoll från regionfullmäktige
2016-11-29 § 200.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning-Antal övernattade husbilar/husvagnar på
ställplatsen Göta Holme 2016

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/730

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Antal övernattade husbilar/husvagnar på ställplatsen Göta Holme 2016

Bilagor
- Antal övernattande husbilar husvagnar på ställplatsen Göta Holme 2016.pdf
- Tjänsteskrivelse utvärdering säsongen 2016 Göta Holme.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §14).doc
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning- Bildande naturreservatet Linhult i Gullspångs
kommun, dnr 511-35911-2012

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/815

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Bildande naturreservatet Linhult i Gullspångs kommun, dnr 511-35911-2012

Bilagor
- Förslag till bildande av naturreservat Linhult i Gullspångs kommun, dnr 511-35911-2012.pdf
- Distribution av Västra Götalands läns författningssamling 14 FS 2016.54 gäller Naturreservatet
Linhult.docx
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning-Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
utfall, år 2017

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/818

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2017 från Statistiska centralbyrån

Bilagor
- Nytt - utjämningsår 2017.pdf
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall år 2017, från SCB.docx
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning-Avskrivningslån EUA 1/04 och EUA 2/04 till
Gullspångs kommun byggnation av fiskväg och ombyggnad
av divergeringsdamm, fiskräknare

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/819

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avskrivningslån EUA 1/04 och EUA 2/04 till Gullspångs kommun byggnation av fiskväg och
ombyggnad av divergerings- damm, fiskräknare från Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Bilagor
- Länsstyrelsen avskrivningslån EUA 1.04 och EUA 2.04 till Gullspångs kommun för byggnation av
fiskväg och ombyggnad av divergeringsdamm, fiskräknare.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning-Skaraborgs kommunalförbund-Strandskydd/LIS

Kallelse
2017-01-19

KS 2017/12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll § 103 från Skaraborgs kommunalförbund som beslutat att ge förbundsdirektören i
uppdrag att utvärdera om det finns ett behov av att Skaraborgskommunerna samverkar i frågan om
strandskydd/LIS och om det bedöms finnas ett behov lämna förslag till genomförande.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag § 103 Strandskydd.LIS.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning-Beslut om förslag till objekt inför revidering av
regional plan

Kallelse
2017-01-19

KS 2017/13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund § 95 2016-12-02 beslut om förslag till objekt inför
revidering av regional plan

Bilagor
- Beslut om förslag till objekt inför revidering av regional plan, Skaraborg Kommunalförbund
protokollsutdrag § 95.pdf
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Kallelse
2017-01-19

Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning-Skaraborgs Kommunalförbund- Beslut om
reviderad Genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020

KS 2017/14

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund § 97 2016-12-02 beslut om reviderad
Genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020.

Bilagor
- Slutlig genomförandeplan för Skaraborg 2017-2020 avseende Västra Götaland 2020-strategi för
tillväxt och utveckling av Västra Götaland, reviderad (003).pdf
- Protokollsutdr. §97 rev. Genomförandeplan Skaraborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning-Tappningsstrategi för Vänern,
överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands
län och Vattenfall AB, dnr 450-33586-2016

Kallelse
2017-01-19

KS 2017/11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tappningsstrategi för Vänern, överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och
Vattenfall AB, dnr 450-33586-2016

Bilagor
- Tappningsstrategi för Vänern, överenskommelse mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län och
Vatten fall, dnr 450-33586-2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 37

Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2015

Kallelse
2017-01-19

KS 2017/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2015

Bilagor
- Projekt Gullspångsälven 2015, uppföljningsdokument 161111.pdf
- Följebrev från Håkan Magnusson om Gullspångslaxen; uppföljningsdokument 2015.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivning - Information om minnesanteckningar från
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-12-08

Kallelse
2017-01-19

KS 2016/20

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Gullspångs kommun är medlem i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg, KÖS. Rådet består av
representanter från kommunerna (genom säkerhetssamordnare, informatörer, POSOMsamordnare), räddningstjänsten, försvarsmakten, polismyndigheten, sjukvården samt div. frivillig
organisationer. Rådet sammanträder två gånger på per år, sammankallande är Räddningstjänsten
Östra Skaraborg.
Bifogade anteckningar är från höstmötet 2016-12-08.

Bilagor
- Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-12-14.pdf
- Tjänsteskrivelse, minnesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2016-12-08.docx
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