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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Enkät från revisorerna

Ärendenummer

KS 2014/693

Föredragande: Karl-Johan Fägerlind kl 13.00-13.15
§5

Riktlinjer för specialkost på grundskolan

KS 2014/480

Föredragande: Tomas Karlsson
§6

Pedagogisk måltid

KS 2013/128

Föredragande: Eva Thimfors
§7

Investering av nyckelfria lås

KS 2013/295

Föredragande: Eva Thimfors
§8

Förändrad organisation av boende för ensamkommande barn

KS 2014/380

Föredragande: Eva Thimfors
§9

Kulturpris 2014

KS 2014/543

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 10

Kulturpris: Årets ungdomsaktivitet 2014

KS 2014/548

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 11

Kulturpris: Kulturturism 2014

KS 2014/591

Föredragande: Yvonne Kjell
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KS 2014/592

Föredragande: Yvonne Kjell
§ 13

Förnyat driftavtal med Otterbäckens bandyklubb

KS 2014/587

Föredragande: Lars Johansson
§ 14

Förlängning av upplåtelse av Barfotens camping

KS 2013/207

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 15

Barfotens camping

KS 2014/365

Föredragande: Lars Johansson
§ 16

Markförsäljning för delar av Gallernäset 1:9

KS 2014/238

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 17

Markförsäljning för del av Montören 6

KS 2014/538

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 18

Utökad borgen för Gullspångsbostäder AB

KS 2014/606

Föredragande: Lars Johansson
§ 19

Förändrad politisk organisation

KS 2014/383

Föredragande: Elisabeth Olsson, Maria G Wirtanen
§ 20

Budgetuppföljning per oktober 2014 Gullspångs kommun

KS 2014/100

Föredragande: IngaLill Johansson
§ 21

Driftbudget 2015

KS 2014/21

Föredragande: IngaLill Johansson kl 14.30
§ 22

Budgetplan 2016-2017

KS 2014/351

§ 23

Investeringsbudget 2015

KS 2014/354
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§ 24

Investeringsplan 2016-2020

KS 2014/350

§ 25

Kommunala utdebiteringen 2015 (skattesatsen)

KS 2014/21

§ 26

Kommunfullmäktiges beställningar för kommunstyrelsen och
MTG nämnder

KS 2014/381

§ 27

Finansiella mål budgetåret 2015

KS 2014/352

§ 28

Ändring av ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2014/603

§ 29

LONA projekt Högsåsen

KS 2014/598

§ 30

Överklagande ang ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro
över Göta älv

KS 2014/589

§ 31

Gemensam teknisk plattform för växel och telefoni för Töreboda
och Gullspångs kommuner

KS 2014/201

Föredragande: Elisabeth Olsson
§ 32

Ej verkställda beslut 2014

KS 2014/32

§ 33

Information om Leader

KS 2014/694

Föredragande: Maria Gustavsson

kl 16.00-16.15

§ 34

Delegationsbeslut

KS 2014/2

§ 35

Delgivningar

KS 2014/1

§ 36

Delgivning-Räddningstjänsten Östra Skaraborg budget 2015 och
plan 2016 och 2017

KS 2014/605

§ 37

Delgivning-Mottagare av vänerstipendiet

KS 2014/297
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§ 38

Delgivning- Energi- och klimatrådgivning samt energistrategiskt
arbete

KS 2014/608

§ 39

Delgivning- Anmälan om negativa händelser och tillbud med
medicinska produkter

KS 2014/545

§ 40

Delgivning: Uttalande från Synskadades riksförbunds kongress i
Sundsvall den 26 oktober 2014.

KS 2014/657

§ 41

Delgivning-Kulturaktivitet 2014

KS 2014/524

§ 42

Delgivning - Information om fördelning av ekonomiska medel
inom barn- och utbildningsverksamheten i Gullspångs kommun

KS 2014/557
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Ärende
KS § 348

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Enkät från revisorerna

KS 2014/693

Beslut
Kommunstyrelsens ledamöter fyller i den utdelade enkäten och Karl-Johan Fägerlind
samlar in de ifyllda enkäterna.

Bakgrund
Vid dagens möte närvarar Karl-Johan Fägerlind, ordförande i revisionen, och delar ut
en enkät till ledamöterna.

Kopia till
Akt
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KS § 352

Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för specialkost på grundskolan

KS 2014/480

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer specialkost grundskolan.
Specialkosten skall vara så lika ordinarie måltid som möjligt.
Under/överviktiga barn och ungdomar, som står under dietist eller skolvårdens
behandling, har specialkost. Det är viktigt att all kostpersonal alltid följer de
portionsangivelser som gäller. Till överviktiga barn och ungdomar kan även grönsaker
behöva behandlas som specialkost om de inte tycker om det utbud som finns på den
ordinarie grönsaksbuffén.
Förskola/skola har inte rätt att ta del av de livsmedelsanvisningar för specialkost som
allergiska barn/elever får på recept.
Det finns inget som hindrar föräldrar att ta med egen mat till sitt allergiska barn om
synnerliga skäl föreligger. Skolrestaurangerna i förskola/skola erbjuder inte vegankost.
Skolrestaurangerna i förskola/skola erbjuder inte halalslaktad råvara eller koschermat.
Annat tillåtet alternativ serveras.
Specialkost till pedagoger/lärare lagas i de fall då berörd person äter pedagogisk,
schemalagd lunch eller om samma måltid lagas till barn/elever.
Behandling i kommunstyrelsen
Kostchef Tomas Karlsson 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 kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Tydliga rutiner/riktlinjer kring specialkost behöver förtydligas inom grundskolan för att
kvalitetssäkra kostverksamheten uppdrag.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-11, gällande specialkost, skriven av Tomas Karlsson.docx
- Tjänsteskrivelse, 2014-08-11, gällande specialkost, skriven av Tomas Karlsson bilaga
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1.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse riktlinjer för grundskolan, skriven av Tomas Karlsson, 2014-1007.docx
- Tjänsteskrivelse bilaga 1 svar från närliggande kommuner gällande specialkost,
skriven av Tomas Karlsson.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Pedagogisk måltid

KS 2013/128

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att personal på demensboende som äter frukost och
kvällsmat tillsammans med brukare betalar 10 kr per måltid.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
2014-01-27 fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna subventionerade
pedagogiska måltid för personal som arbetar vid boende för dementa och psykiskt
funktionsnedsatta samt på förskola och skola.
Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid äter enskilt eller med en
grupp brukare samtidigt som man har tillsynsskyldighet för övriga.
Ovanstående målgrupper behöver tillsyn och stimulans vid måltidssituationen.
De behöver goda förebilder vid måltiden för att:
•Personalen stimulerar brukarnas ätande genom att de äter själva.
•Måltiden utvecklar den sociala kompetensen genom att de ser hur personalen gör och
att man sitter kvar tills måltiden är slut.
•Personalens närvaro och tillsyn är en förutsättning för en lugnare måltid.
Mot bakgrund av ovanstående fattades beslut som innebar att pedagogisk måltid
subventionerades till 30 kr eller max 300 kr/månad. I beslutet generaliserades alla
måltider till 30 kr per måltid vilket medfört diskussioner bland personalen som anser att
30 kr är ett högt belopp för att äta frukost och kvällsmat tillsammans med brukarna.
Förslaget är därför att summan för dessa måltider fastställs till 10 kr per tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-09 § 319 att återremittera ärendet till
förvaltningen i avvaktan på svar från Skatteverket om vilka regler som gäller för
personal som äter pedagogiska måltider. Information från Skatteverket finns nu
framtaget.
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Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Utdrag från Skatteverket om pedagogiska måltider.docx
- Protokoll från samverkansgrupp, FAS för social verksamhet i Gullspångs kommun
2014-09-04.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Investering av nyckelfria lås

KS 2013/295

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta äldreomsorgsutskottet ett tillskott på 150 tkr
från kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande till nyckelfria lås.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp äldreomsorgsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Äldreomsorgsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Bakgrund
När beslut togs att införa nyckelfria lås inom hemvården i Gullspångs kommun krävdes
offentlig upphandling. Den drog ut på tiden eftersom det antagna anbudet överklagades
av en annan leverantör som också lämnat anbud.
Äldreomsorgsutskottet begärde då att få föra över de beviljade 150 tkr som beviljats i
investeringsmedel från 2013 till 2014, vilket också beviljades. När äskande för
investeringsmedel gjordes för 2014 begärdes ytterligare 150 tkr, det betyder att det
totalt begärda beloppet är 300 tkr.
Kommunstyrelsen valde att under 2014 inte destinera de två miljoner som fanns kvar
efter att tekniska fått sin del till investeringar till några specifika projekt.
Verksamheterna skulle istället äska medel utifrån de investeringsprojekt man hade.
Det är här viktigt att poängtera att den budget som beräknades för att införa nyckelfria
lås håller. Det är alltså inget tilläggsäskande.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 2014-10-01, om nyckelfria lås, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Eva Thimfors
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Förändrad organisation av boende för ensamkommande barn

KS 2014/380

Beslut
IFO/LSS-utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2015-01-01 teckna nytt avtal med
Migrationsverket omfattande 28 platser i boende för ensamkommande barn i åldern 1315 år när de ansöker om asyl fördelat på 6 asylplatser och 22 platser för barn med
uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja verksamheten att starta ytterligare ett boende
samt utöka träningslägenheter för ensamkommande barn, utifrån den situation med
många olika oroshärdar och krig runt omkring i världen som kraftigt ökar
flyktingströmmen. Som en konsekvens av ökningen ska avtalet med med
Migrationsverket omförhandlas. Boendet ska bedrivas i befintliga lokaler inom
koncernen.
Behandling i kommunstyrelsen
Socialchef Eva Thimfors informerar om 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
Boendet på Långgatan i Hova har 11 platser och Boendet på Villagatan har 11 platser
för ensamkommande barn, av dessa platser ska tre vara för barn som söker asyl. 1
januari 2014 ändrades reglerna gällande kommunernas ansvar för mottagande av
ensamkommande barn. Gullspångs kommun tilldelades då ett fördelningstal på 5
asylplatser för 2014. Fördelningstalet för 2015 är 6 asylplatser. Om kommunen beslutar
att inte skriver upp avtalet till 6 asylplatser blir konsekvensen att 3 x 2,5 = 7,5 barn
extra förutom de barn som anvisas på de 3 asylplatserna kommer att anvisas till
kommunen under 2015. Siffrorna härrör sig till de tre extra barn vi fått i tilldelning och
de 2,5 barn som Migrationsverket anger är flödet på en belagd plats per år.
Under januari till september 2014 har det anvisats 7 ensamkommande barn till
Gullspångs kommun som anses ha viss anknytning till kommunen. Dessa barn har
samma behov av god man och skolgång som övriga ensamkommande barn. Det har
också visat sig att de behöver stöd via boendena eller placering på boendena för att inte
fara illa. Kommunen är skyldig att ta emot alla barn som anses ha viss anknytning till
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kommunen oavsett hur många det blir. I dagsläget finns 12 asylsökande barn på
boenden i kommunen och 20 barn med uppehållstillstånd. Alla dessa barn skall utredas
enligt Socialtjänstlagen i syfte att utreda varje individs behov.
Ensamkommande barn från Syrien och Eritrea får permanent uppehållstillstånd
betydligt fortare än tidigare vilket innebär att asylplatser tas i anspråk på kortare tid och
fler barn anvisas till kommunen på de ordinarie asylplatserna.
Nationellt finns ett stort behov av platser för ensamkommande barn. Migrationsverkets
prognos för 2014 visar att ca 6 500 ensamkommande barn kommer att ansöka om asyl i
Sverige under 2014. Migrationsverket har också aviserat att antalet asylplatser ska ökas
till lägst 5 i alla Sveriges kommuner.
Verksamheten inom mottagandet av ensamkommande barn byggdes 2013 upp som en
boendetrappa med följande nivåer:
- Mottagningsboende alternativt familjehemsboende
- Mellanboende
- Träningslägenheter
Konsekvenserna av att kommun anvisats fler barn än planerat är att den boendetrappa
som byggts ut inte längre fungerar. Vid anvisning av nytt barn placeras barnen där det
finns plats inte utifrån boendetrappan. Tekniska kontoret har under året varit
behjälpliga att skaffa fler lägenheter på Långgatan 20 i Hova. Flera av de barn som
kommit under hösten har placerats på boendet i Hova i stället för på Boendet
Villagatan. Socialstyrelsen har vid tidigare tillsyn av verksamheten påtalat att ett
trapphusboende inte är optimalt för nyanlända och yngre barn eftersom tillsynen av de
boende försvåras. Verksamheten är i behov av ytterligare ett boende som kan fungera
som mottagningsboende för de yngre barnen.
Bilagor
- Rev. tjänsteskrivelse ursp. skriven 2014-10-13 av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Kulturpris 2014

KS 2014/543

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kulturpriset 2014 ska tillfalla Hova Riddarvecka med
motiveringen:
Hova Riddarvecka bygger på starka ideella krafter där hela samhället sluter upp. Att
föra historien om slaget vid Hova år 1275 vidare har blivit en självklarhet för
Hovaborna. Det engagemang som Hova Riddarvecka skapat har visat sig genom 25 år
av framgång. Tillsammans arrangerar man en medeltida folkfest som tillför
samhörighet i bygden man lever och verkar i. De tiotusentals besökare som årligen
strömmar in i Hova under dessa nio julidagar sätter Hova på kartan och bidrar till
utveckling av kultur- och besöksnäringen i Gullspångs kommun och i hela Skaraborg.
Behandling i kommunstyrelsen
Verksamhetschef skola- och kultur Yvonne Kjell informerar om ärendet.
Bengt O Hansson (RV) yrkar att kulturpriset 2014 ska tillfalla Ole Jörgensen.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag och
Bengt O Hanssons (RV) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt barn- och utbildningsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Gullspångs kommun tilldelar ett kulturpris till den som är aktiv inom något
kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född
och/eller bosatt i Gullspångs kommun
De nominerade är:
Anders Wallgren
Ole Jörgensen
Per Theander
Hova Riddarvecka, förslag från utskottet vid utskottets möte 2014-10-13
Bilagor
- Nominering av Ole Jörgensson till kulturpris alternativt kulturpris gällande
kulturhistoria.pdf
- Nominering av Per Theander till kommunens kulturpris.pdf
- Nominering av Per Theander till kommunens kulturpris.htm
- Nominering av Anders Wallgren till Kulturpriset 2014.docx
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- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kulturpristagare
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Ärende

Ärendenummer

Kulturpris: Årets ungdomsaktivitet 2014

KS 2014/548

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kulturpriset 2014 gällande årets ungdomsaktivitet skall
tillfalla Fanny Gonzalez Dahlberg med motiveringen:
En ungdom med en sångkarriär framför sig.
När Fanny sjöng i Idol - klippet går att se på TV4 - så är det ingen tvekan om huruvida
hon ska gå vidare eller inte. Alexander Bard säger: ”Jag älskar disten i din röst” och
Laila Bagge säger ”Du har ett grymt ID i din röst”. Fanny läser nu på
Västerhöjdsgymnasiet i Skövde på Estetprogrammet med inriktning musik. Fanny
berättar att hon är självlärd på en rad instrument som piano, gitarr, bas, trummor,
ukulele, lite fiol, lite dragspel och lite munspel. Lyssnar mycket på pop, olika stilar.
Förebilder är Justin Timberlake, Shakira och Cher. Hon skriver även egna låtar men
tycker att hennes musik inte är tillräckligt bra, så det blir mest covers.
Behandling i kommunstyrelsen
Yvonne Kjell, verksamhetschef för skola och kultur, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Gullspångs kommun tilldelar ett kulturpris till ungdom eller ungdomar som arbetat med
goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs kommun under året. Priset kan delas
ut till enskild person eller förening.
De nominerade är:
Simon och Johan Schill
Bertil Arvidsson
Fanny Gonzalez Dahlberg
Bilagor
- Nominering av Bertil Arvidsson till kulturpriset i kategorin årets
ungdomsaktivitet.pdf
- Nominering till årets ungdomsaktivitet, kulturhistoria, kulturturism.docx
- Nominering av Simon och Johan Schill till kulturpriset gällande ungdomsaktivitet
2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Kulturpristagare

20/65
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 358

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Kulturpris: Kulturturism 2014

KS 2014/591

Beslut
Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kulturpriset 2014 gällande kulturturism ska tillfalla
föreningen Konstbiten med motiveringen:
Genom sina kontakter och sitt stora ideella arbete medarrangerade föreningen
Konstbiten den uppskattade konstutställningen med konstnären Bengt Olsson på
Ribbingsfors Herrgård. Kombinationen av Bengt Olssons verk samt herrgårdens
historiska atmosfär utgjorde en perfekt mötesplats och lockade över 2000 besökare.
Behandling i kommunstyrelsen
Yvonne Kjell, verksamhetschef skola och kultur, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Gullspångs kommun tilldelar ett kulturpris till den som är aktiv inom något
kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan kulturgärning och som är född
och/eller bosatt i Gullspångs kommun.
De nominerade är:
Hova Riddarvecka
Bengt Olsson
Föreningen Konstbiten, föreslås av barn- och utbildningsutskottet vid utskottets
sammanträde 2014-10-13
Familjen Almgren Gröna Huset i Hova, försent inkommen (inlämnad 2014-10-27)
Bilagor
- Nominering av Hova Riddarvecka till Gullspångs kommuns kulturturismpris.docx
- Nominering till årets ungdomsaktivitet, kulturhistoria, kulturturism.docx
- Protokollsutdrag.doc
- För sen nominering till priset i kulturhistoria och kulturturism.pdf
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Kopia till
Kulturpristagare
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Kommunstyrelsen

KS § 359

Ärende

Ärendenummer

Kulturpris: Kulturhistoria 2014

KS 2014/592

Beslut
Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att kulturpriset 2014 gällande kulturhistoria ska tillfalla
Anders Wallgren med motiveringen:
Gullspångs biograf togs i bruk i början av 1950-talet och bion drivs av Anders
Wallgren som är tredje generationens biografägare i Gullspång, Bion är idag en modern
biograf med bekväma fåtöljer, bra ljudanläggning, digitaliserad teknik och 3D. I
Gullspång finns den klassiska Centrumbiografen. Där visas de nyaste filmerna på
bioduken. Att driva en bra biograf på landsbygden som kan mäta sig med biografen i
städerna är en kulturgärning av stora mått.
Behandling i kommunstyrelsen
Yvonne Kjell, verksamhetschef skola och kultur informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp barn- och utbildningsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Barn- och utbildningsutskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Gullspångs kommun tilldelar ett kulturpris till den som gör eller har gjort förtjänstfulla
insatser med kulturhistoriskt arbete inom Gullspångs kommun.
De nominerade är:
Ole Jörgensen
Nunnestads Julvisegäng
Anders Wallgren, föreslås vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2014-1013. Har även inkommit som förslag till mottagare av kommunens kulturpris.
Sune Jacobsson och Börje Larsson för sent inkommen (inkom 2014-10-27).
Bilagor
- Nominering till årets ungdomsaktivitet, kulturhistoria, kulturturism.docx
- Nominering av Ole Jörgensson till kulturpris alternativt kulturpris gällande
kulturhistoria.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- För sen nominering till priset i kulturhistoria och kulturturism.pdf
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KS § 360

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Förnyat driftavtal med Otterbäckens bandyklubb

KS 2014/587

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till driftavtal med
Otterbäckens bandyklubb för perioden 2015-01-01 – 2016-12-31 innebärande en
höjning av årsanslaget med 75 000 kr innebärande ett anslag på 550 000 kronor per år.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg 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 Otterbäckens Bandyklubb (OBK) och Gullspångs kommun
löper ut den sista december 2014. OBK redovisar i skrivelse 2014-10-01 de
verksamhetsförändringar och satsningar som föreningen gjort sedan det föregående
avtalet tecknades och ansöker om en utökad bidragsram med 75 000 kr/år.
Bilagor
- Ansökan från Otterbäckens BK om utökad bidragsram.pdf
- Tjänsteskrivelse förnyat driftavtal med Otterbäckens Bandyklubb, skriven av BoEvert Jonsson.docx
- Driftavtal OBK 2015-01-01-2016-12-31.docx
- Anläggningsbidragets täckningsgrad av anläggningskostnaden.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
OBK
Ekonomikontoret
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KS § 361
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Ärende

Ärendenummer

Förlängning av upplåtelse av Barfotens camping

KS 2013/207

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet mellan Gullspångs kommun och
Otterbäckens bandyklubb gällande Barfotens camping från 2014-10-02-2015-10-01.
Behandling i kommunstyrelsen
Planarkitekt Anna Bjerndell och utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om
ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Avtalet mellan Gullspångs kommun och Otterbäckens bandyklubb gällande Barfotens
Camping är tecknat mellan 2014-04-30 till 2014-10-01. Avtalet behöver förlängas i
avvaktan på nytt arrende/nyttjanderättsavtal.
Bilagor
- Förlängning upplåtelse av Barfotens Camping från 2014-04-30-2014-10-01
ordförandebeslut fattat av Carina Gullberg.pdf
- Avtal upplåtelse av Barfotens camping från 2014-10-30-2015-10-01.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
OBK
Anna Bjerndell
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KS § 362

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Barfotens camping

KS 2014/365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun går ut med en öppen förfrågan
gällande arrende/nyttjanderättsavtal Barfotens camping trots att en sådan upphandling
ej omfattas av LOU. Kommunstyrelsen godkänner förslag till anbudsförfrågan.
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 kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Avtalet för att driva Barfotens Camping innehas idag av Otterbäckens BK. Avtalstiden
de två sista åren har varit på ett år. För att utveckla campingen med tillhörande
friluftsbad anser utvecklingsteamet att ett nytt arrendeavtal bör tecknas. Man kan då
lägga över ansvaret för hela området på arrendatorn vilket minskar kommunens
åtagande och kommunen vet vilka kostnader som kommer på hela anläggningen.
Avtalet bör dessutom vara så långt att en arrendator själv kan investera i anläggningen
om denne så önskar. Anbudsgivarna får ange lämplig tid. Teoretiskt kan summan anges
negativt, d.v.s. att kommunen betalar för att någon driver campingen och badet.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Barfotens camping, skriven av Lars Johansson 2014-07-03.docx
- Karta över Barfotens campingområde, reviderad.pdf
- Förfrågningsunderlag arrende Barfotens camping Otterbäcken, reviderat.docx
- Upplåtelse av Barfotens camping, bilaga 3 till förfrågningsunderlag.docx
- Överenskommelse bilaga 4 till förfrågningsunderlag.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson
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KS § 363

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Markförsäljning för delar av Gallernäset 1:9

KS 2014/238

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå markförsäljningen av Gullspång Torsvid S:17.
Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget ge avslag på markförsäljning del av fastigheten
Gallernäset 1:19 på grund av att förfrågning av upplåtelse av Barfotens camping
kommer att skickas ut.
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.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Sören Engström och Ulla Schilickum är intresserad av att köpa en del av fastigheteten
Gallernäset 1:19 i Otterbäcken. Alternativ byta 1136 kvm tomtyta Otterbäcken 10:2
som han förvärvade från kommunen enligt köpekontrakt 2007-02-19, mot Gullspång
Torsvid S:17 (samfällighet), där kommunen äger 37,5%. Engström har i avsikt att
upprätta en svävarramp samt sjösättning av trollingbåtar samt parkeringsplatser. Syftet
är att upprätta en båtförbindelse för passagerare mellan Otterbäcken och Storön.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att aktuell del av fastigheten Gallernäset 1:19
är lämplig för att upprätta en svävarramp samt sjösättning av trollingbåtar och
befintliga parkeringsytor kan nyttjas. Närheten till campingverksamheten bedöms
gynna både campingen och Otterbäcken i stort. Barfotens camping kan öka antalet
besökare samtidigt som en förbindelse mellan tätorten och Storön skapas. Den aktuella
platsen har tidigare omfattas av ett arrendekontrakt mellan kommunen och OBK men
det ses över i samband med att ett nytt kontrakt upprättas.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns lämpliga alternativ för
placering för en svävarramp i Otterbäcken. Samfälligheten Gullspång Torsvid S:17
anses inte vara en passande placering på grund av att området ligger för långt bort från
viktiga målpunkter i tätorten.
Vid en eventuell etablering av en svävarramp samt sjösättning av trollingbåtar krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. En detaljplaneändring kan bli aktuellt beroende på
verksamhetens utformning och omfattning.
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Bilagor
- Tjänsteutlåtande markförsäljning för delar av Gallernäset 1:19, skriven av Anna
Bjerndell 2014-09-15.docx
- Karta över del av Gallernäset 1.19.pdf
- Karta över del av Torsvid s:17 och Otterbäcken 10:2.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Anna Bjerndell
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Markförsäljning för del av Montören 6

KS 2014/538

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Montören
6.
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.
Allmänna utskottets förslag överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Fastighetägaren till Montören 5 är intresserad av att köpa en del av fastigheten
Montören 6 i Gullspång. Syftet med köpet är att utvidga trädgården. Fastighetsägaren
har förnärvarande nyttjanderätt för rekreation över det aktuella området. Förvaltningen
anser att försäljningen inte strider mot några kommunala intressen då ytan för
cykelvägen inte omfattas av markköpet.
Bilagor
- Kartbilaga Montören 6.pdf
- Värdering tomtpris del av fastigheten Montören 6 Gullspång.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande markförsäljning för del av Montören 6, skriven av Anna
Bjerndell rev.docx
- Köpekontrakt del av Montören 6 .docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 365

Ärende

Ärendenummer

Utökad borgen för Gullspångsbostäder AB

KS 2014/606

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge Gullspångsbostäder AB kommunal borgen med ett
tak på femtio miljoner kronor (50 000 000:-).
Behandling i kommunstyrelsen
Gullspångsbostäder AB:s VD 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 kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
På inrådan av ekonomichef Ingalill Johansson beslutade Gullspångsbostäder AB:s
styrelse 2014-09-29 att ansöka om utökad kommunal borgen med ett tak på 50 miljoner
kronor. Bolaget har idag en kommunal borgen på 30 miljoner kronor. Anledningen till
att Gullspångsbostäder söker utökad borgen till 50 miljoner kronor är att bolaget vid
årsskiftet tar över fastigheterna, Ekorren 5 och Vibylund 12:1, från kommunen till ett
värde av ca 4 miljoner kronor och med renoverings- och ombyggnadsbehov på
ytterligare ca 4 miljoner. Resterande utrymme bör finnas om bolaget skall fortsätta
utvecklas och ev. utöka fastighetsbeståndet.
Törebodabostäder har en kommunal borgen på 100 miljoner med idag ca 300
lägenheter, detta för att deras bostadsbolag ska kunna utvecklas.
Bilagor
- Utökning av kommunal borgen Gullspångsbostäder AB.docx
- Gullspångsbostäder AB styrelsen § 846/14 utökad borgen.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Förändrad politisk organisation

KS 2014/383

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta den nuvarande politikerorganisationen med
utskott i enlighet med 6 kap 20 § Kommunallagen, enligt bilaga1- 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 3 kap 3 § KL tillsätta de nämnder och
utskott som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt förslag
nedan från och med 2015-01-01 intill det sammanträde då val förrättas nästa gång i
samband med val 2018.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en barn-, kultur- och utbildningsnämnd med
fem ledamöter och fem ersättare varav en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande barn-, kultur- och utbildningsnämnden övertar de verksamhetsområden som
tidigare bereddes av barn och utbildningsutskottet (förskola, grundskola,
gymnasieskola, fritidsverksamhet och kultur).
4. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en vård- och omsorgsnämnd med fem
ledamöter och fem ersättare varav en ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande. Vård- och omsorgsnämnden övertar de verksamhetsområden som tidigare
bereddes av IFO/LSS-utskottet samt äldreomsorgsutskottet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett kommunstyrelsens arbetsutskott med 3
ledamöter och 3 ersättare, i enlighet med 6 kap 20 § Kommunallagen.
6. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram nya reglementen,
delegationsordning och övriga styrdokument.
7. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare styrdokument fortsätter att gälla under
tiden omarbetning sker. Barn- och utbildningsutskott ska under tiden vara synonymt
med barn-, kultur- och utbildningsnämnd, IFO/LSS-utskott och äldreomsorgsutskott
ska vara synonymt med vård-, och omsorgsnämnd.
8. Kommunfullmäktige beslutar att när varken ordförande eller vice ordföranden kan
närvara tjänstgör den ledamot i nämnden eller styrelsen som tjänstgjort längst.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare endast tjänstgör vid vakans men skall ha
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.
10. Kommunfullmäktige beslutar att det skall vara 1 ordinarie samt 1 ersättare för varje
invalt parti i kommunfullmäktige i arvodeskommittén.
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens presidium skall bestå av
kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (tillika
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oppositionsråd).
12. Kommunfullmäktige beslutar att personalutskottet skall bestå av 3 ordinarie
ledamöter och 3 ersättare.
Alliansen; Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes
Holmberg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag men med ändringar
nedan;
Det skall vara 1 ordinarie samt 1 ersättare för varje invalt parti i kommunfullmäktige i
arvodeskommittén.
Socialnämnden byter namn till vård- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens presidium skall bestå av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande (tillika oppositionsråd).
Personalutskottet skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Alliansen genom Björn Thodenius (M) yrkar att om en ändring ska göras av den
politiska organisationen ska den ske år 2016 eftersom alliansen anser att den beredning
som gjorts av ärendet inte är gjord enligt kommunfullmäktiges beslut om återremiss, kf
§ 117. En ekonomisk analys av den politiska förändringen ska också göras.
Ordförande Carina Gullberg (S) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med tillägg av Per-Arne
Brandbergs (S) ändringsyrkande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 att återremittera ärendet om ny politisk
organisation för beredning. Man önskade även en utvärdering av nuvarande
organisation inklusive de gemensamma nämnderna samt en ekonomisk
konsekvensanalys.
Begränsning av uppdraget
För att KF ska hinna fatta nödvändiga beslut som medger införande av ny organisation
för 2015-2018, hinns en utvärdering av den politiska organisationen inte med, inte
heller en utredning av de gemensamma nämnderna. Förvaltningen har därför begränsat
uppdraget i nuläget till beredning av föreslagen organisationsförändring samt dess
ekonomiska konsekvenser.
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Sammanfattning
Gullspångs kommun har idag inte en traditionell nämndsorganisation. Istället har en
stor del av verksamheten samlats under kommunstyrelsen som i sin tur har fem
beredande utskott: allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, IFO/LSSutskottet, äldreomsorgsutskottet och personalutskottet.
Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Varje utskott har tre ledamöter som är valda ur
kommunstyrelsen. Till detta kommer lika många suppleanter. I de gemensamma
nämnderna finns 1-3 ledamöter och i bolagsstyrelserna 5 ledamöter.
I augusti presenterade kommunstyrelsens ordförande ett förslag till ny politisk
organisation som innebär att man går från tre utskott till två nämnder med fem
ledamöter vardera inom barn/kultur/utbildning och socialtjänst samt minskar
kommunstyrelsen till 11 ledamöter. Förvaltningen har gjort en genomgång av lagliga,
demokratiska, administrativa och ekonomiska aspekter. Förvaltningen har funnit att
dagens organisation ger förutsättningar för en sammanhållen helhetssyn på kommunens
ekonomi och verksamhet. Nackdelen är att makten blir koncentrerad till ett litet antal
personer vilket minskar möjligheterna till insyn och delaktighet från en bredare skara.
Dessutom blir belastningen på ett fåtal politiker orimligt hög. Fördelen med den
föreslagna nya organisationen är att den gör fler människor delaktiga samt möjliggör
för en nämnd att ta det fulla ansvaret. Risken är minskad helhetssyn. En ny
organisation ger inledningsvis en hög administrativ belastning på verksamheten men
kostnaderna för den politiska verksamheten ökar sannolikt inte.
Förvaltningen har lämnat två alternativ som förslag till beslut enligt bilaga 1-2.
I alternativ 1 föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ändra den politiska
organisationen från 1 januari 2016 och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram
reglemente och övriga styrdokument under 2015.
I alternativ 2 föreslås bland annat att kommunfullmäktige beslutar att avsluta den
nuvarande politikerorganisationen med utskott i enlighet med 6 kapitlet 20 §
Kommunallagen.
Bilagor
- Förslag till politisk organisation 2015 – 2018.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse förändrad politisk organisation.skriven av Elisabeth Olsson 2014-1005.docx
- Förutsättningar för en förändrad politisk organisation skriven av Elisabeth Olsson
2014-09-15.docx
- Motivering till förslag om politisk organisation.docx
- Tabell för politisk organisation.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga 1-2 till § 195.pdf
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning per oktober 2014 Gullspångs kommun

KS 2014/100

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om budgetuppföljningen januari-oktober
2014.
Kommunstyrelsen beslutar att ordförande Carina Gullberg (S) får i uppdrag att verka
för att Riksbyggen Kooperativa hyresrättsförening Gullspång-Hova Äldrebostäder ska
sänka hyresekostnaderna för gemensamhetsytorna på Amnegården och Mogården,
eftersom energikostnaderna kommer att sänkas.
Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef IngaLill Johansson informerar om budgetuppföljning per oktober 2014.
Bakgrund
Årets fjärde budgetuppföljning över samtliga verksamheter och gemensamma nämnder
baseras på redovisningen per oktober månad och utifrån skatteprognosen per oktober
månad.
Det prognostiserade resultatet uppgår till 4 054 tkr, vilket är 626 tkr bättre än
budgeterat.
AFA Försäkring: På styrelsemöte AFA Försäkring i oktober fattades inte något beslut
om återbetalning av 2004 års premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell
återbetalning kan fattas äger rum i mars 2015. Det innebär således att det inte kommer
att bokföras några intäkter i 2014 års redovisning för återbetalda premier 2004.
Skatteintäkterna har ökat med 1,4 mnkr mot budget här ingår den budgeterade
prognososäkerheten på 1,0 mnkr, detta är en försämrad prognos 0,4 mnkr mot
delårsrapporten i augusti. Enligt senaste prognosen från SKL visar en minskning av
skatteunderlaget för 2013, detta medför en korrigering på - 397 tkr i bokslutet 2014.
Slutavräkningen för 2014 pekar SKL:s prognos på en positiv avräkning med 616 tkr.
Verksamheterna prognostiserar ett resultat på 260 318 tkr vilket är – 3 635 tkr sämre än
budget.
Helårsprognosen i oktober visar ett mindre underskott mot budget än tidigare prognoser
under året.
Verksamhetsprognosen i delåret var -5 014 tkr.
Äldreomsorgsutskottets samtliga verksamheter redovisar i denna prognos ett plus på
179 tkr mot i delåret -245 tkr.
IFO/LSS utskottet visar också på en bättre prognos mot delåret med 340 tkr.
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Allmänna utskottets verksamheter visar på ett sämre resultat mot delåret på -265 tkr
(inom kostverksamheten -160 tkr och Lärcentrum/Ame -190 tkr.
Barn och utbildningsutskottet visar i stort sett samma prognos som i delårsrapporten.
Tekniska nämnden visar också på ett bättre resultat mot i delårsrapporten (delår – 1 315
tkr i oktoberprognosen – 670 tkr) inom bostadsanpassningen och Va-verksamheten
Bilagor
- Budgetuppföljning per oktober Gullspångs kommun.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige (delgivning)

37/65
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 368

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Driftbudget 2015

KS 2014/21

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudgetram för år
2015, bilaga 1-3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta 750 tkr från gymnasiesärskolan till
grundsärskolan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa intäkter
och kostnader för de lokalförändringar som görs i samband med att Gullspångsbostäder
AB tar över fastigheter. Redovisning ska senast i mars till kommunstyrelsen, för
eventuella budgetjusteringar.
4. Kommunfullmäktige beslutar att IT-nämnden tillförs 75 tkr för utökning av tjänst
inom IT-supporten. De 75 tkr tas ur prognososäkerheten.
5. Kommunfullmäktige beslutar att innan medlen avsatta för inköp av digitala
hjälpmedel i skola används, skall det upprättas en IT-strategi, där det presenteras hur
skolan skall använda hjälpmedlen i det pedagogiska arbetet för att nå varje elevs
uppställda mål. Den bör belysa vilken typ av hjälpmedel som avses exempelvis 1 till 1
datorer eller annan typ hjälpmedel och hur de skall och får användas (exempelvis bara
skoltid eller även för hemarbeten).
Alliansen; Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes
Holmberg (FP) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1 ovan till förmån för sitt
förra budgetförslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef IngaLill Johansson informerar om ärendet.
1. Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar enligt allmänna utskottets förslag med
tilläggsyrkandet att IT-nämnden tillförs 75 tkr för utökning av tjänst inom ITsupporten. De 75 tkr tas ur prognososäkerheten.
2. Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) yrkar att innan medlen avsatta för
inköp av digitala hjälpmedel i skola används, skall det upprättas en IT-strategi, där det
presenteras hur skolan skall använda hjälpmedlen i det pedagogiska arbetet för att nå
varje elevs uppställda mål. Den bör belysa vilken typ av hjälpmedel som avses
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exempelvis 1 till 1 datorer eller annan typ hjälpmedel och hur de skall och får användas
(exempelvis bara skoltid eller även för hemarbeten).
3. Björn Thodenius (M) yrkar; alliansen står kvar vid sitt förra budgetförslag med de
ändringar som därefter fattats av kommunfullmäktige och budgetberedningens punkter
1 och 2. Ändringarna finansieras med ökning av skatteintäkter och bidrag.
Ordförande Carina Gullberg (S) ställer förslagen under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och enligt eget
tilläggsyrkande nr 1 samt Per-Arne Brandbergs (S) och Björn Thodenius (M)
tilläggsyrkande nr 2.

Bakgrund
Ekonomichef IngaLill Johansson och kommunchef Elisabeth Olsson redovisade
förutsättningar för budget 2015 på budgetberedningens möte 2014-10-27.
Beräkningen av budgeten för år 2015 har utgått ifrån ett invånarantal på 5 209.
Bilagor
- Budget 2015 från Socialdemokraterna och Centerpartiet.docx
- Resultatbudget och driftbudget bilaga till budget 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Budgetplan 2016-2017

KS 2014/351

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa preliminära budgetramar för
åren 2016-2017 enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-06-17 § 97 beslutat om preliminära budgetramar för
åren 2016-2017.
Bilagor
- Budgetplan 2016-2017.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudget 2015

KS 2014/354

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen på totalt 6 mnkr. Varav 4
mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om
prioriterade investeringar 2015 enligt tekniska nämndens förslag, inom ramen 4 mnkr.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-06-17 § 98 beslutat om investeringsbudget 2015.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsplan 2016-2020

KS 2014/350

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplanen på 6 mnkr för år 20162020. För större objekt utöver 6 mnkr får fullmäktige fatta beslut i varje enskilt ärende
som exempelvis nya VA-ledningar i samband med ombyggnation av E 20.

Bakgrund
Budgetberedningen har 2014-05-06 § 14 lämnat förslag på en investeringsplan på 6
mnkr för år 2016 och 2017. Förslaget har antagits på kommunfullmäktige 2014-06-17 §
99.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Kommunala utdebiteringen 2015 (skattesatsen)

KS 2014/21

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats, 22,49 kronor för år 2014.

Bakgrund
Gullspångs kommunala utdebitering 2014 uppgår till 22,49 kronor. Utdebiteringen
föreslås vara oförändrad 2015. Budgetberedningen har 2014-05-08 § 17 lämnat förslag
om oförändrad skattesats på 22,49 kronor för år 2015. Kommunfullmäktige har 201406-17 § 100 beslutat om oförändrad skattesats 22,49 kronor för år 2015.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Kommunfullmäktiges beställningar för kommunstyrelsen och
MTG nämnder

KS 2014/381

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktiges beställningar till kommunstyrelsen
och MTG-nämnderna 2015 enligt bilaga.
Alliansen; Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes
Holmberg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att punkt 3:2 ändras till: årets resultat skall vara 1,5
procent (istället för 1,4 procent) i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Björn Thodenius (M) yrkar att punkt 3:2 ändras till: årets resultat skall vara 2 procent i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp förslagen till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Per-Arne Brandbergs (S) förslag.
Bakgrund
Ett förslag avseende kommunfullmäktiges beställning finns framtaget av majoriteten
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Alliansen. Förslaget har
antagits av kommunfullmäktige 2014-06-17 § 101.
Bilagor
- Kommunfullmäktiges beställningar för kommunstyrelse och MTG nämnder.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

44/65
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 374

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Finansiella mål budgetåret 2015

KS 2014/352

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål:
Propositionen ”God ekonomisk hushållning” antogs hösten 2004 vilket ledde till
förändringar i kommunallagen. Man fastslog att kommunerna ska ange i sin budget
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som har betydelse för god
ekonomisk hushållning.
3.1 Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.
3.2 Årets resultat skall vara 1,5 procent i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag.
3.3 Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.
3.4 Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.
3.5 Soliditeten ska årligen förbättras.
3.6 Amorteringstakten är 5 mnkr.
3.7 Tekniska nämnden presenterar en VA-plan för verksamheten i balans.
- Tekniska nämnden har som särskilt uppdrag att kartlägga antalet abonnenter som inte
betalar avgift eller är avgiftsbefriade.
Alliansen; Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M), Ulrika Ehn (M) och Claes
Holmberg (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Behandling i kommunstyrelsen
Björn Thodenius (M) yrkar att punkt 3.2 ändras till årets resultat ska vara 2 procent i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Björn Thodenius (M) ändringsyrkande för
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag och
därmed avslår Björn Thodenius yrkande.
Bakgrund
Majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har lämnat ett
gemensamt förslag till finansiella mål budgetåret 2015. Förslaget har antagits av
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kommunfullmäktige 2014-06-17 § 102.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

46/65
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 375

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Ändring av ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2014/603

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättade ägardirektiv för Gullspångsbostäder
AB.
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
Kommunfullmäktige har 2013-05-27 § 95 antagit ägardirektiv för Gullspångsbostäder
AB. Revidering ska ske en gång per mandatperiod. Kommunfullmäktige önskade
2014- 08-25 § 11 att ett nytt förslag på ägardirektiv för Gullspångsbostäder tas fram så
att det stämmer med Gullspångbostäders AB bolagsordnings tredje punkt
”Verksamhetsbeskrivning Gullspångsbostäder har till föremål för sin verksamhet att
inom Gullspångs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller
tomträtter med bostäder, affärslägenheter och lokaler. Bolaget skall i samverkan med
Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i kommunen.”
Förslag till ändring
” 1. Verksamhetsbeskrivning
Gullspångsbostäder har till föremål för sin verksamhet att inom Gullspångs kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och lokaler.
Bolaget skall i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i
kommunen. ”
Nuvarande lydelse
”1. Verksamhetsbeskrivning
Gullspångsbostäder ska bygga, äga och förvalta
•bostäder med hyresrätt
•lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
Bolaget skall i samverkan med Gullspångs kommun främja bostadsförsörjningen i
kommunen.”
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I övrigt har inga ändringar gjorts förutom under punkt 1. Verksamhetsförändring.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ändring av ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB, skriven av BrittMarie Nilsson och Elisabeth Olsson 2014-10-08.docx
- Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

LONA projekt Högsåsen

KS 2014/598

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun ställer sig bakom att Högsåsen
Narven i Tiveden ekonomisk förening gör en ansökan om LONA-medel och åtar sig
uppdraget som projektägare och ansvarig för projektet gentemot Länsstyrelsen.
Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Roland Karlsson (C) och Björn Thodenius (M) ställer sig bakom förslaget att Högsåsen
Narven i Tiveden ekonomisk förening gör en ansökan om LONA-medel.

Bakgrund
Möjlighet finns att göra en LONA-ansökan till Länsstyrelsen. Lokal naturvårdsprojekt
med målgruppen kommuninnevånare och närboende. Det var med LONA-projekt start
2014 utvecklingen av Högsåsen och Tiveden började. Ansökan ska vara inne senast
2014-12-01.
Högsåsen Narven i Tiveden ekonomiska förening har meddelat intresse att tillsammans
med Gullspångs kommun ansöka om medel från LONA- Lokala naturvårdssatsningen.
Projektet ska syfta till att höja kvalitén på naturupplevelser och att göra dem
tillgängliga för fler människor. Projektet kan kopplas till miljömålen Levande skog, ett
rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö. Tanken är att projektet ska pågå ca 30
månader och ansökan omfattar ca 500 000 kr i LONA-bidrag. LONA-medlen
finansierar 50 % av projektets totala kostnad. Resterande 50 % finansieras genom
ideella insatser från föreningen. Gullspångs kommun är projektägare och ansvarar
gentemot länsstyrelsen att projektet genomförs enligt ansökan. Kommunen ska utse en
ansvarig kontaktperson gentemot föreningen. Den ekonomiska redovisningen innebär
en tidsmässig insats. Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening gör allt det
praktiska kring ansökningsförfarandet samt genomförandet av projektet. Bedömningen
är att projektet tillför stora värden till Gullspångs kommun både naturmässigt och
mänskligt, som vida överstiger den egna insatsen. Ut förordar därför att Gullspång
kommun ställer sig bakom beskrivna LONA-ansökan.
Bilagor
- LONA projekt Högsåsen.pdf
- Information LON-projekt ansökan.docx
- Information LON-projekt ansökan.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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- Tjänsteskrivelse LONA- ansökan Högsåsen, skriven av Elisabeth Olsson, 2014-1030.docx

Kopia till
Ulf Sandberg
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Kommunstyrelsen

KS § 377

Ärende

Ärendenummer

Överklagande ang ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro
över Göta älv

KS 2014/589

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om fattat ordförandebeslut.
Kommunstyrelsen beslutar att fatta likalydande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta pengar för att använda till kostnader i samband
med överklagandet.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) informerar om ärendet.
Bakgrund
Gullspångs kommun har överklagat mark- och miljödomstolens dom Vänersborgs
tingsrätt, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-09-15 i mål nr M 2557-13. Ansökan
avser tillstånd till anläggande ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gång- och
cykeltrafik med härtill hörande anläggningar m.m., Göteborgs kommun.
Kommunen yrkar i första hand att Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och
miljödomstolens dom och avslår Göteborgs kommuns ansökan om tillstånd till
anläggande av ny bro över Göta älv samt övriga åtgärder som omfattas av tillstånd och
som sammanfaller med den nya bron.
Kommunen yrkar vidare att Mark- och miljööverdomstolen, med ändringen av markoch miljödomstolens beslut, inte skall godkänna miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunen yrkar i andra hand, för det fall Mark- och miljööverdomstolen finner att
tillstånd skall beviljas, att villkor ändras på så sätt att villkoren tydliggörs så att de kan
efterföljas och kontrolleras, samt att nya villkor införs.
- Kommunen yrkar att villkor 11 skall ange minsta antal förtöjningsplatser.
- Kommunen yrkar vidare att villkor 15 skall innefatta ett krav på att ett
trafikledningssystem finns infört senast vid tidpunkten när den nya bron tas i anspråk.
- Kommunen yrkar vidare att frågan om broöppningar inte skall skjutas på framtiden
utan att det i villkoren skall anges att broöppningar skall ske minst en gång per timme
utan begränsning under del av dygnet. Vid varje broöppning skall således flera
passager kunna ske av såväl flera handelsfartyg som fritidsbåtar på sätt som är förenligt
med säkerhetsaspekter. Villkoret skall inte vara begränsat till antalet passager av
handelsfartyg per dygn. För det fall Mark- och miljödomstolen finner att provisoriska
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föreskrifter skall gälla, skall motsvarande ändringar göras i de provisoriska
föreskrifterna.
Kommunen yrkar att meddelat verkställighetsförordnande skall upphävas.
Kommunen yrkar slutligen ersättning för sina rättegångskostnader med belopps om
senare kommer att anges.
Bilagor
- Överklagande ang ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för
väg-, spårvägs-, gång- och cykelstrafik med härtill hörande anläggningar m.m.
Göteborgs kommun.pdf
- Underrättelse mål nr M 8396-14 ang anstånd att inkomma med kompletteringar av
överklagande.pdf
- Synpunkter till MM-överdomstolen 17 okt 2014.docx.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Gemensam teknisk plattform för växel och telefoni för Töreboda
och Gullspångs kommuner

KS 2014/201

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta offert från Caperio enligt alternativ 1.
Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson 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 kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
Töreboda kommun är idag huvudman för ett samarbete med Gullspångs kommun kring
växel och kommunerna har en gemensam telefonilösning. Samarbetet regleras genom
avtal. Mariestads kommun har sin egen växelplattform och telefonilösning genom
Vänerenergi AB. Detta medger ingen direktkoppling mellan kommunerna. Under
hösten 2013 tog Töreboda kommun initiativ till en utredning om gemensam
växel/telefonilösning för de tre MTG-kommunerna. Utredningen visar att det finns
allvarliga brister i nuvarande telefonisystem inom Töreboda och Gullspång och det
behöver ersättas snarast. Under fortsatt utredning har framkommit att det inte finns
förutsättningar att direkt ingå i Mariestads samarbete med Vänerenergi utan Töreboda
och Gullspång måste göra en upphandling. Denna upphandling är komplex och kräver
specialistkunskap. Vi har därför tagit in offert från ett obundet företag som har god
erfarenhet av liknande upphandlingar och föreslår att kommunerna antar offerten enligt
alternativ 1 som tydligt tar sikte på en framtida koppling till Mariestads växel. Mycket
talar för att de tre kommunerna på sikt även bör sträva efter en gemensam svarstjänst
vad gäller telefonin. Detta bör dock utredas ytterligare och i avvaktan på detta kvarstår
befintligt avtal med Töreboda angående svarstjänsten. Kostnaden delas lika mellan
kommunerna. Kostnaden föreslås tas ut kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Bilagor
- Offert Töreboda-Gullspångs kommuner upphandling telefoni 2014-09-11.docx
- Tjänsteskrivelse gemensam teknisk plattform för växel och telefoni för Töreboda och
Gullspångs kommuner, skriven av Elisabeth Olsson, 2014-10-07.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Töreboda kommun
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 379

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut 2014

KS 2014/32

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal
3 år 2014 till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det
finns inga ej verkställda beslut inom äldreomsorgsutskottets verksamheter från kvartal
3 år 2014.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 380

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Information om Leader

KS 2014/694

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.
Behandling i kommunstyrelsen
Maria Gustavsson, verksamhetsledare, från Leader informerar om verksamheten.
Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Leaderområden finns över hela Sveriges
landsbygd. Stöd kan sökas genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden.
Jordbruksverket har inga leaderpengar kvar från landsbygdsprogrammet 2007-2013 för
nya projekt.
Nu startar en ny period med Lokalt sedd utveckling genom leadermetoden inom hela
Eu. I den nya programperioden 2014-2020 kommer fyra fonder att samordnas i det
lokala utvecklingsarbetet.

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 381

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2014/2

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från oktober 2014. Kommunstyrelsen har
överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller
fastställer delgeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering
eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att
själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Vidaredelegation att Maria G Wirtanen tillförordnas om socialchef under tiden 24-31
oktober då ordinarie befattningshavare har semester.docx
- Beviljade arrangörsstöd till och med 2014-11-01.docx
- Delegationsbeslut till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06.pdf
- Ärenden att anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06.pdf
- Delegationsbeslut fattade av IFO/LSS utskottets verksamheter 2014-09-25-2014-1029.pdf
- Delegationsbeslut från enheterna för ensamkommande barn från juli till och med
september månad.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i november
månad 2014..doc

Kopia till

56/65
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 382

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Skaraborgs Kommunalförbund protokoll 2014-09-19
b) West Sweden IF protokoll från föreningsstämma 2014-06-16
c) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2014-08-28
d) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2014-09-25
e) Länsstyrelsen tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Amnehärad 141:1
och 143:1 på fastigheten Väggetorp 1:9 i Gullspångs kommun
f) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-10-07
g) Tekniska nämnden protokoll 2014-10-07
h) Information om förändrad organisation för patientnämnden i Västra
Götalandsregionen
i) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2014-10-17
j) Nyhetsbrev Destinationsutveckling Skaraborg
Bilagor
- Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2014-09-19.pdf
- Protokoll WSIF stämma 2014-06-16.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Protokoll 2014-08-28.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Protokoll 2014-09-25.pdf
- Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Amnehärad 141:1 och 143:1 på
fastigheten Väggetorp 1:9 i Gullspångs kommun.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-10-07.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2014-10-07.pdf
- Information om förändrad organisation för patientnämnden i Västra
Götalandsregionen.pdf
- Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2014-10-17.pdf
- Nyhetsbrev Destinationsutveckling Skaraborg.pdf
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 383

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Räddningstjänsten Östra Skaraborg budget 2015 och
plan 2016 och 2017

KS 2014/605

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Budget 2015 och plan 2016 och 2017 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg- Budget 2015, plan 2016 och 2017.pdf
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 384

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Mottagare av vänerstipendiet

KS 2014/297

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om att Lennart Ekengren har utsetts som mottagare av vänerstipendiet 2014.
Bilagor
- Beslut om mottagare av vänerstipendiet.pdf
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 385

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Energi- och klimatrådgivning samt energistrategiskt
arbete

KS 2014/608

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Informationsärende om energi- och klimatrådgivning samt energistrategiskt arbete.
Det statliga stödet till kommunernas energiarbete förändras.
Bilagor
- Information om framtiden kring energi- och klimatrådgivning samt energistrategiskt
samarbete.pdf

Kopia till
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 386

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Anmälan om negativa händelser och tillbud med
medicinska produkter

KS 2014/545

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Anmälan om negativ händelser och tillbud med medicinska produkter.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 387

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Uttalande från Synskadades riksförbunds kongress i
Sundsvall den 26 oktober 2014.

KS 2014/657

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uttalande från Synskadades riksförbunds kongress i Sundsvall den 26 oktober 2014.
Bilagor
- Uttalande från Synskadades riksförbunds kongress i Sundsvall den 26 oktober
2014..doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 388

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Kulturaktivitet 2014

KS 2014/524

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Barn- och utbildningsutskottets § 105/14 där en sammanställning över årets
kulturaktiviteter redovisas.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse lista kulturaktiviteter 2014, 2014-09-08, skriven av Yvonne
Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 389

Protokoll
2014-11-06

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Information om fördelning av ekonomiska medel
inom barn- och utbildningsverksamheten i Gullspångs kommun

KS 2014/557

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Barn- och utbildningsutskottet § 110/14 information om fördelning av ekonomiska
medel inom barn- och utbildningsverksamheten i Gullspångs kommun.
Bilagor
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-06-17, § 102.doc
- Tjänsteskrivelse, 2014-09-22, om fördelning av ekonomiska medel inom Barn- och
Utbildningsverksamheten i Gullspångs kommun, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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