Kommunstyrelsen

Datum:
Plats:

2014-02-06 kl 13:00-17:00
Ajournering kl 16:15-16:25
Nämndrummet, Hova

Protokoll
2014-02-06

Paragrafer: § 36 - 69

Underskrifter

Carina Gullberg
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Per-Arne Brandberg

Gunnar Bohlin

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande
Björn Thodenius (M), 2: vice ord.
Roland Karlsson (C), 1:e vice ord.
Per-Arne Brandberg (S)
Gunnar Bohlin (M)
Jan Hassel (S)
Monica Sjöberg (S)
Anja Nyström (S)
Bengt O Hansson (RV)
Claes Holmberg (FP), § 36-53, § 56-61, kl 13.00-16.10
Ann-Christin Erlandsson (S), tjänstgörande ersättare
Stig Svensson (SD), tjänstgörande ersättare § 54-55, § 62-69 kl 16.25-17.00
Anders Andersson (FP), tjänstgörande ersättare
Christer Eriksson (MP), tjänstgörande ersättare

Övriga

Peter van der Tol, Energirådgivare, § 39
Arvo Niiholm, Personal och Lönechef, Personalavd/Lönekontor, § 40
Anna Bjerndell, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontor, § 44-47
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare, Kommunledningskontor, § 57-58
Ulf Andersson, Rektor, § 59
Eva Thimfors, Socialchef, Kommunledningskontor, § 60-63
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun.

KS 2013/576

Föredragande: Peter van der Tol, Kristina Bertilsson
§5

Internkontroll lönenämnden

KS 2013/577

Föredragande: Arvo Niiholm
§6

Investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert

KS 2014/3

Föredragande: Jim Gustavsson
§7

Föreningsbidrag 2014

KS 2013/408

Föredragande: Bo-Evert Jonsson, Sara Hultman
§8

Investeringsbidrag Skagersvik Kickboxning

KS 2013/120

Föredragande: Bo-Evert Jonsson
§9

Förslag till ny översiktsplan för Laxå kommun

KS 2013/572

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 10

Detaljplan för Fagersand 1:2, Gullspångs kommun

KS 2012/39

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 11

Villatomter i Gullspångs kommun

KS 2013/593

Föredragande: Anna Bjerndell
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 12

Ansökan om planändring för del av fastigheten Hulan 3:5.

Protokoll
2014-02-06

KS 2013/435

Föredragande: Anna Bjerndell
§ 13

Arrangörsstöd förslag till former

KS 2013/253

§ 14

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2013/156

§ 15

Förslag på taxa för tillsyn enligt Tobakslagen

KS 2013/154

§ 16

Förslag på taxa för kontroll av viss handel med receptfria
läkemedel

KS 2013/155

§ 17

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen

KS 2013/152

§ 18

Förslag på taxa för kontroll av animaliska biprodukter

KS 2013/153

§ 19

Politisk organisation

KS 2013/565

§ 20

Ordförandebeslut - Rivning av bro över Gullspångsälven i
Gullspångs kommun

KS 2006/313

§ 21

Motion-Byggnad av biogasanläggning i kommunen

KS 2012/145

§ 22

Information-Gullspångsbostäder AB budget 2014

KS 2014/10

Föredragande: Lars Johansson
§ 23

Information - Underhållsplan 2014-2017 för Gullspångsbostäder
AB

KS 2014/62

Föredragande: Lars Johansson
§ 24

Avtal mellan Gullspångs kommun och behandlingshemmet
Källtorp AB

KS 2014/63

Föredragande: Ulf Andersson ca kl 15.30
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Sekretessärende
Föredragande: Eva Thimfors

§ 26

Sekretssärende

§ 27

Information om trygghetslarm
Föredragande: Eva Thimfors

§ 28

Riksnormen för försörjningsstöd

KS 2014/35

Föredragande: Eva Thimfors
§ 29

Redovisning av delegationsbeslut

KS 2014/2

§ 30

Delgivning: Remiss-Utredning om utfärdande av saneringsintyg
för fartyg enligt internationella hälsoreglementet

KS 2013/558

§ 31

Delgivning-Svar på skrivelse gällande kollektivtrafiken till och
från Gullspångs kommun

KS 2013/528

§ 32

Delgivning-Protokoll fört vid extra stämma med Skaraborgs
fiskevattenägareförbund 2013-11-18

KS 2014/1

§ 33

Meddelanden - Nyckeltal energi och klimat 2013

KS 2014/1

§ 34

Skrivelse angående investeringsbudget 2014 för tekniska
nämnden

KS 2013/295
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Ärende
KS § 36

Protokoll
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Gunnar Bohlin (M) utses att justera dagens protokoll.

Kopia till
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Ärende
KS § 37

Protokoll
2014-02-06

Ärendenummer

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

Ärende
KS § 38

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg av:
Skrivelse angående investeringsbudget 2014 tekniska nämnden. KS 2013/295
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun.

KS 2013/576

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2014 för energi- och
klimatrådgivningen i Gullspångs kommun.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Energirådgivare Peter van der Tol informerar om verksamhetsplan 2014 för energi- och
klimatrådgivningen i Gullspångs kommun.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det
kommande årets arbete. Ett förslag till verksamhetsplan för år 2014 finns framtaget.
Från och med verksamhetsåret 2009 är det ett krav från energimyndigheten att
kommunerna formellt godkänner verksamhetsplanen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Gulspång.docx
- VP2014.Gullspång.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Energirådgivarna
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Ärende

Ärendenummer

Internkontroll lönenämnden

KS 2013/577

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens uppföljning av
internkontrollen 2013 och att anta lönenämndens förslag till kontrollmoment för 2014.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge lönechefen i uppdrag att göra en genomgång av
2013 års attesteringsordning för revisionen och övriga organ som lyder direkt under
kommunfullmäktige.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut förutom av tilläggsyrkandena.
Behandling i kommunstyrelsen
Personal- och lönechef Arvo Niiholm informerar om ärendet. En redovisning av
internkontroll 2013 och några rutiner redovisas på dagens möte.
Per-Arne Brandberg (S) Jan Hassel (S) Roland Karlsson (C) yrkar att en genomgång av
2013 års attesteringsordning av revisonen ska göras och att lönechefen får uppdraget.
Gunnar Bohlin (M) yrkar att en genomgång av 2013 års attesteringsordning för övriga
organ som lyder direkt under kommunfullmäktige ska göras och att lönechefen får
uppdraget.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets och Per-Arne Brandbergs
(S) m.fl. och Gunnar Bohlins (M) tilläggsyrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2013 haft uppe frågan, § 6, om
internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under 2013
och en planering för 2014. Lönechefen redovisade det arbete som Lönekontoret
genomfört under 2013 med internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för
2013 har varje ansvarig löneadministratör gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder
som har genomförts. Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom
internkontrollen utifrån ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda
rutiner inom löneadministrationen. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för
2014. Revisionen har varit inbjuden till sammanträdet med lönenämnden.
Lönenämnden godkände redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen
och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2013 som har genomförts vid
lönekontoret. Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som
skall gälla för 2014. En rapportering av resultatet från föregående periods granskning
och redovisade kontrollmoment för 2013 skall rapporteras till kommunstyrelsen i
Gullspångs kommun. Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen
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för 2013 och fastställda kontrollmoment för 2014 bifogas. Ovanstående följer den
tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens verksamhet. Lönechefen har
verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret för kontrollpunkterna till
tjänsteman inom lönekontoret.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande internkontroll 2014.docx
- Internkontrollblankett - lönekontoret 2013 1.xlsx
- Internkontrollblankett - lönekontoret 2014.xlsx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lönekontoret
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Kommunstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsprojekt för Gullstensskolans kulvert

KS 2014/3

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tekniska förvaltningens kostnadsförslag
investera i ett nytt kulvertsystem i mark, från mellanstadiet till högstadiet, vid
Gullstensskolan, till en kostnad av 600 000 kr. Pengarna tas ur tekniska nämndens
kvarstående investeringsbudget 2013.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en totalredovisning av hela ärendets gång ska
redovisas till tekniska nämnden och därefter till kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på
hur ärendehanteringen kan förbättras.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut förutom att kommunstyrelsen beslutar
att en totalredovisning av hela ärendets gång ska redovisas till tekniska nämnden och
därefter kommunstyrelsen samt att förslag på hur ärendehanteringen kan förbättras ska
tas fram.
Behandling i kommunstyrelsen
Carina Gullberg (S) yrkar att en totalredovisning av hela ärendets gång ska redovisas
till tekniska nämnden och därefter till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden får i
uppdrag att ta fram förslag på hur ärendehanteringen kan förbättras.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och eget yrkande
för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslagen.
Bakgrund
Det befintliga kulvertsystemet har sprungit läck, och i samband med felsökningen
konstaterades att hela kulverten är rostangripen och i stort sett omöjlig att försöka
reparera. Med anledning av detta har tekniska förvaltningen tvingats, akut, påbörja
utbyte av den sönderrostade kulverten, för att kunna värma skolan.
Bilagor
- DOC140102.pdf
- DOC140102.pdf
- Gullstensskolans kulvert2.docx
- Byte av kulvert vid Gullstensskolan i Gullspång, ekonomisk redovisning skriven av
Jim Gustavsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Tekniska nämnden
Jim Gustavsson
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Föreningsbidrag 2014

KS 2013/408

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala reviderat föreningsbidrag 2014 enligt upprättat
förslag.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut efter revidering.
Behandling i kommunstyrelsen
En reviderad fördelning av föreningsbidrag för 2014 delas ut på dagens möte.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp det reviderade förslaget till föreningsbidrag
2014 för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Förvaltningen har lämnat ett förslag till utbetalning av föreningsbidrag 2014.
Bilagor
- Föreningsbidrag 2014 reviderad efter allmänna utskottet 2014-01-15.xlsx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Bo-Evert Jonsson
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsbidrag Skagersvik Kickboxning

KS 2013/120

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skagersvik Kickboxning ytterligare 22 500
kronor i investeringsbidrag för den tidigare inköpta styrketräningsparken. Pengarna tas
ur 2013 års investeringsbidrag.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beviljade under § 240/2013 Skagervik Kickboxning 27 000 kronor i
investeringsbidrag. Bidraget utgör 30 % på en investering i en styrketräningspark, som
i ansökan ursprungligen angavs till 90 000 kronor. Till ansökan bifogades ett kvitto
med ett redovisat belopp på 165 000 kronor. I samband med den slutliga beredningen
av ärendet meddelade föreningen att man önskade ett bidrag baserat på 165 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade under ovannämnda paragraf ”att korrigeringen i ansökan
gällande ett högre sökt belopp ska ses som en ny ansökan och att den får tas upp till ny
beredning i allmänna utskottet för slutligt beslut i kommunstyrelsen”.
Investeringsbidraget utgör 30 % av den nya godkända kostnaden 165 000 kronor,
reducerat med tidigare utbetalt belopp, 27 000 kronor.
Bilagor
- DOC131018.pdf
- tjänsteutlåtande kompletterande inv bidr Kickboxning.docx

Kopia till
Skagersvik Kickboxning
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till ny översiktsplan för Laxå kommun

KS 2013/572

Beslut
Gullspångs kommun har inget att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Laxå
kommun.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Laxå kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget är på samråd
under perioden 8 december 2013- 27 februari 2014. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer att förslaget inte strider mot Gullspångs kommuns intressen och föreslår
följande yttrande:
Gullspångs kommun har inget att erinra mot förslaget till ny översiktsplan för Laxå
kommun.
Bilagor
- MKB.pdf
- Översiktsplan Laxå 2015-2035.pdf
- Följebrev till översiktsplan.pdf
- Tjänsteutlåtande översiktsplan Laxå kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Laxå kommun
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Ärende

Ärendenummer

Detaljplan för Fagersand 1:2, Gullspångs kommun

KS 2012/39

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Fagersand 1:2 m.fl. med
tillhörande samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Planarkitekt Anna Bjerndell redogör för upprättat förslag till detaljplan för Fagersand
1:2.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Fagersand 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse på
cirka 22 fastigheter. Planområdet är beläget mellan Otterberget och Hulan vid Skagerns
södra strand. Förslaget har varit föremål för två samråd samt en granskning.
Planärendet har handlagts med så kallat normalt planförfarande.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Fagersand antagande.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Fastighetsförteckning Fagersand.pdf
- Plankarta Fagersand.pdf
- Illustration bostäder 13-12-09.pdf
- Granskningsutlåtande Fagersand.doc
- Planbeskrivning.docx
- Samrådsredogörelse 1.doc
- Samrådsredogörelse 2.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Villatomter i Gullspångs kommun

KS 2013/593

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget för en prissänkning för obebyggda
tomter inom kommunens tätorter enligt dokumentet där kommunens lediga tomter
inom de fem tätorterna redovisas.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Planarkitekt Anna Bjerndell redogör för ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Gullspångs kommun har ett stort utbud av byggklara småhustomter till salu, i
Otterbäcken, Skagersvik, Gullspång, Gårdsjö och Hova. Inga försäljningar av
småhustomter har dock förekommit under senare år. Det nuvarande tomtpriset är 60
kr/kvm. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en kraftig sänkning av tomtpriset för att
främja bostadsbyggande samt inflyttning till kommunen. Prissänkningen gäller endast
för småhustomter i kommunens tätorter. Förslaget bedöms även gynna VA kollektivet
då det kan leda till att fler fastighet anslutar sig till kommunalt VA och därmed bidra
till ökade intäkter för vattenkollektivet. De aktuella tomter ligger inom befintliga
verksamhetsområden för vatten och avlopp vilket gör att kommunen inte behöver
bekosta stora utbyggnader av Va-nätet.
De obebyggda tomterna säljs till ett pris av 1kr/kvm under förutsättning att köparen
uppfyller följande villkor:
Fastigheten ska bebyggas med bostadshus inom tre år samt anslutas till kommunalt Vasystem Om köparen inte uppfyller villkoren inom tidsramen återgår köpet utan
ersättning för eventuella lantmäterikostnader. Kommunstyrelseförvaltningen har
upprättat ett förslag på dokument där kommunens lediga tomter inom de fem tätorterna
redovisas.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande villatomter i Gullspångs kommun.docx
- Tomter låg.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om planändring för del av fastigheten Hulan 3:5.

KS 2013/435

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om ansökan om planändring för del av
fastigheten Hulan 3:5.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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 i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Hans-Göran Lidman, Birgitta Lidman och Kristina Bäckrud ansökte 2013-07-13 om en
planändring för del av fastigheten Hulan 3:5. Syftet med planändringen är att
fastighetens markanvändning ska ändras från naturmark till tomtmark för bebyggelse.
Detaljplan för Hulan 3:5 antogs av Kommunfullmäktige 2011 med en genomförandetid
på 10 år.
Under en detaljplans genomförandetid får den inte ändras, ersättas eller upphävas mot
berörda fastighetsägares vilja (Plan- och bygglag 14 kap 9 §). Om en plan ersätts med
en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har berörda fastighetsägare rätt
till ersättning av kommunen för den skada de lider. Kommunstyrelseförvaltningen fick
i uppdrag av allmänna utskottet 2013-10-16 att utreda ärendet gällande ansökan om
planändring för del av fastigheten Hulan 3:5. Förvaltningen har tagit fram ytterligare
underlag i ärendet. I samrådredogörelsen från 2010-10-06 framgick att kommunen ”tog
bort” tomter från fastigheten Hulan 3:5, det vill säga ändrade markanvändningen från
bostadsändamål till naturmark. Revideringen skedde till följd av förändrade
strandskyddsbestämmelser under ärendets gång. Som kompensation erbjöds Lidmans
och Bäckrud tio tomter i en annan del av planområdet. Lidmans och Bäckrud var inte
intresserade då de ansåg att tomterna inte gick att sälja. De tio tomterna togs därför bort
och ingick inte i antagande handlingen.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande planändring 2013-12-19, skriven av Anna Bjerndell.docx
- Bilaga till tjänsteutlåtande 2013-12-19, Karta 10 tomter.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till

19/49
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2014-02-06

Anna Bjerndell
Sökande
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Ärende

Ärendenummer

Arrangörsstöd förslag till former

KS 2013/253

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att införa arrangörsstöd under en försöksperiod på två år.
2. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr per år från kontot utvecklingsmedel till
arrangörsstöd.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Allmänna utskottet har 2013-04-17 § 94 gett förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna och lämna förslag på form för arrangörsstöd. Ett förslag till former
för arrangörsstöd finns framtaget daterat 2013-12-11. Syftet med ett arrangörsstöd är
att stimulera samt underlätta för aktörer som anordnar offentliga arrangemang som ger
en bra exponering för Gullspångs kommun samt är relevanta för våra medborgare och
besökare. Arrangörsstödet kan sökas av föreningar. Stödet kan användas för offentliga
arrangemang, t ex musikevenemang, hemvändardagar, föredrag och idrottsevenemang
m.m.
Bilagor
- Arrangörsstöd förslag till former 2013 2013-12-09.docx
- l tjänsteutlåtande arrangörsstöd 2013.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2013/156

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att anta den ändrade taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan
ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett nytt förslag på reviderad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förslagets bilaga 2 har nu baserats på den nya
miljöprövningsförordningen. Den nu gällande taxans bilaga 2 byggde på förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslaget innefattar följande förändringar: Bilaga 2 när nu helt anpassa till den nya förordning som trädde i kraft i juni 2013 och
som heter miljöprövningsförordningen. Det innebär en hel del förändringar i
klassificeringen av olika miljöfarliga verksamheter.
- Förslaget innefattar inget förslag på timtaxa, då detta inte i tidigare dialog med
kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna varit framgångsrikt.
Bedömningen är att timtaxan ska ligga på 820 kronor förutsatt att man kan få till en
hög andel tillsyns- och prövningstid som kan debiteras.
- En indexuppräkning av nuvarande taxa skulle innebära att timavgiften skulle ligga
kvar på 648 kronor. Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att timavgiftens storlek är
en betydande faktor för att prövningen och tillsynen enligt miljöbalken mer eller
mindre ska belasta skattekollektivet. Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att
bedriva myndighetsutövningen inom miljöbalkens område enligt gällande reglemente
förutsätter att de tre samverkande kommunerna verkligen tillhandahåller tillräckliga
resurser så att arbetet kan bedrivas med god kvalitet med avseende på service och
utförande. Om avgiftsnivån inte täcker de kostnaderna som myndighetsutövningen
inom miljöbalkens område, så måste kommunerna täcka kostnaderna med skatt.
Noterbart är att Riksdagen beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom
miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Det är även viktigt att veta
att omfattningen på myndighetsutövningen kan komma att behöva utökas. Det finns
signaler på detta bland annat från Vattenmyndigheten. MTG-styrgrupp har
rekommenderat att miljö- och byggnadsnämnden fattar nya beslut när det gäller
samtliga nu aktuella taxor som är under revidering. Detta i och med att man fattat lite
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olika beslut i Mariestad respektive Töreboda. Dessutom vill man att nämnden föreslår
nya datum då taxorna ska träda i kraft. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 201312-04 att föreslå kommunfullmäktige i respektive Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner att anta en ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan
rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån 820 kronor inte accepteras,
åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i
intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars
2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Miljöbalkstaxa bilaga 1 2013.xlsx
- Miljöbalkstaxa bilaga 2 2013.xlsx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa för tillsyn enligt Tobakslagen

KS 2013/154

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt tobakslagen i enlighet
med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft den 1
mars 2014.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2006
en taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget har
gjorts med avseende på en anpassning av miljö- och byggnadsnämndens faktiska
timkostnad.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Taxa enligt tobakslagen 2013.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

KS § 51

Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa för kontroll av viss handel med receptfria
läkemedel

KS 2013/155

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt lag om handel med
vissa receptfria läkemedel i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650
kr/timme Taxan ska träda I kraft den 1 mars 2014.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2010
en taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma avgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen

KS 2013/152

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt strålskyddslagen i
enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft
den 1 mars 2014.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Ändringen av taxan i det upprättade
förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som
miljö- och byggnadsnämnden numera har.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa enligt strålskyddslagen 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa för kontroll av animaliska biprodukter

KS 2013/153

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan för offentlig kontroll av
hantering av animaliska biprodukter i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara
650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll av
hantering av animaliska biprodukter.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut som varit svåra
att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om samma
timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Förslag på taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 201312.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Politisk organisation

KS 2013/565

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35
till 31.
Reservation
Bengt O Hansson (RV) och Stig Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Bengt O Hansson (RV) yrkar att antalet ledamöter ska vara 35 ledamöter.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag och Bengt O
Hanssons (RV) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med allmänna utskottets förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kapitlet 1 § så bestämmer fullmäktige hur många ledamöter
som fullmäktige ska ha. Antalet ska vara ett udda tal och till minst - 31 ledamöter i
kommuner med max 12 000 röstberättigade innevånare eller därunder. En ändring har
gjorts i Kommunallagen som möjliggör för kommuner med 8 000 röstberättigade
invånare eller därunder att ha 21 ledamöter i fullmäktige. Ändringen träder kraft 201402-01.
I kommunallagen 5 kapitlet § 3 framgår att om fullmäktige beslutar att antalet
ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige
förrättas nästa gång i landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad
valåret. En förfrågan har skickats ut till gruppledarna med frågeställningen vilket
alternativ som förordas, oförändrat, höja eller sänka antalet ledamöter i
kommunfullmäktige.
Följande synpunkter har inkommit:
Christer Eriksson (MP) har 2014-01-03 inkommit med svar och anser att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige inte ska förändras, eftersom en neddragning av antalet
ledamöter missgynnar de mindre partierna och därmed demokratin.
Gunnar Bohlin (M) har 2014-01-13 för kommunalliansen svarat att de är positiva till
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förslaget och är villiga till fortsatt diskussion kring en sänkning av antalet ledamöter.
Bengt O Hansson (RV) och Stig Svensson (SD) har 2014-01-09 lämnat gemensamt
svar och anser att nuvarande antal ledamöter (35) tillgodoser det demokratiska
inflytandet och väljarnas möjlighet att påverka fullmäktiges sammansättning genom de
allmänna valen.
Carina Gullberg (S) yrkade på allmänna utskottets möte 2014-01-15 § 20 att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige ändras från 35 till 31 ledamöter. Fullmäktige
undersöker möjligheten att inrätta beredningar. Samt att kommunfullmäktiges roll i att
utveckla medborgardialogen stärks som exempelvis Västra Götalandsregionens
Demokratitorg och fokusgrupper.
Roland Karlsson (C) redovisade på allmänna utskottets möte 2014-01-15, § 20
Centerpartiets åsikt att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 31 från 35
ledamöter men kompletteras med möjlighet att inrätta ett råd för kultur- och
fritidsfrågor.
Bilagor
- Dokument1.docx
- Ledamöter i olika kommunfullmäktige 2013.docx
- Meddelande.htm
- DOC140109.pdf
- DOC140103.pdf
- Alliansens svar politisk org.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ordförandebeslut - Rivning av bro över Gullspångsälven i
Gullspångs kommun

KS 2006/313

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ordförandebeslut fattat 2014-02-04
avseende skrivelse som har skickats till Vänersborgs Tingsrätt och kopia till
Trafikverket där Gullspångs kommun yrkar att domstolen upphäver rivningsbeslutet
Mål nr M 2150-13.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) redovisar inskickad skrivelse till Vänersborg Tingsrätt
och Trafikverket, utdelad handling.
Bakgrund
Vänersborgs tingsrätt har i dom MÅl nr M 2150-13 meddelat att Mark- och
miljödomstolen, som godkänner den i målet ingivna miljökonsekvensbeskrivningen,
lämnar Trafikverket tillstånd enligt 11 kapitlet 19 § miljöbalken att riva ut bro nr 16134-1 över Gullspångsälven, Gullspångs kommun, samt ger tillstånd enligt 7 kapitlet
28 a miljöbalken att utföra arbete inom Natura 2000-området Gullspångsälven och
dispens enligt 7 kapitlet 7 § MB från reservatsföreskrifterna A 5-6 och 8 för åtgärder
inom naturreservat Gullspångsälven.
Bilagor
- Dom i mål nr M 2150 Vänersborgs Tingsrätt Mark och Miljödomstolen, tillstånd att
riva bro 16-134-1.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion-Byggnad av biogasanläggning i kommunen

KS 2012/145

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att hänvisa till arbetet med energikombinatet i
Otterbäcken.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp allmänna utskottets förslag beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV) har för Rätt Väg inkommit med
en motion gällande byggnation av biogasanläggning i kommunen. De föreslår att
Gullspångs kommun bygger en biogasanläggning för produktion av förnyelsebar energi
för fordonssektorn samt att Gullspångs kommun bildar ett kommunalt energibolag för
nämnda objekt. De anser att en biogasanläggning vore ett steg på vägen för att nå
nationella och europeiska miljömål.
Biogas framställs genom rötning av organiskt material (substrat). Genom att
uppgradera rågasen får man ren metan som efter komprimering kan användas till att
driva gasbilar. Fordonsgas är förnyelsebar och tillför ingen extra koldioxid till
atmosfären. I Töreboda bygger Triventus Biogas AB en biogasanläggning ihop med
Vadsbo mjölk. I anläggningen kommer rågasen att uppgraderas till fordonsgas.
Storleken på anläggningen blir ca 15 GWh (15 000 000 kWh) med möjlighet att utöka
upp till 30 GWh. 15 GWh ser Triventus Biogas AB som nödvändig storlek på
anläggningen för att få ekonomi i uppgraderingen till fordonsgas. För att producera 15
GWh räcker gödseln från gårdens ca 1 000 kor till mindre än hälften av erforderlig
mängd substrat. Triventus Biogas AB investering har uppgivits ligga i
storleksordningen 50 miljoner kronor.
För att få ekonomi i att bygga en tankstation för fordonsgas krävs ett underlag på ca
300 personbilar eller ca 3 GWh. Som jämförelse kan nämnas att Tankstationen i
Mariestad hittills har legat strax under den siffran. Alternativ till personbilar där man
kan hitta avsättning för gas är t.ex. kollektivtrafik, skolskjutsar, taxi, färdtjänst och
sopbilar. Kostnaden för en gastankstation är ca10 gånger högre än för en traditionell
bensinmack.
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Ett alternativ till att bygga en egen biogasanläggning skulle kunna vara att skicka
lämpligt substrat till t.ex. den anläggning som Triventus Biogas AB bygger i Töreboda.
Man skulle också kunna titta på möjligheten att producera gas i kommunens
avfallsreningsanläggning och utreda om den kan uppgraderas i Töreboda. Blir
energikombinatet i Otterbäcken av så öppnas också andra möjligheter. Om huvudsyftet
med motionen är att minska koldioxidutsläppen från kommunens fordon så skulle man
också kunna se andra alternativ än en egen biogasanläggning. Idag kan man tanka
etanol i Gullspång och Hova. Flytande bränslen är lätta att transportera så för
kommunens egna fordon finns även möjlighet att ha en egen tankstation för något annat
förnybart bränsle. Dessutom kan man välja eldrift eller helt enkelt satsa på att skaffa
fordon med så låg energiförbrukning som möjligt. Ytterligare ett alternativ är att
uppföra en gastankstation men att köpa in gasen utifrån.
Bilagor
- TU om biogas efter föreslagna ändringar av Carina Gullberg och Torbjörn Johnson på
beredning 2013-09-02 till allmänna utskottet.docx
- DOC131029.pdf
- DOC120327.pdf
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Kommunfullmäktige

34/49
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 57

Protokoll
2014-02-06

Ärende

Ärendenummer

Information-Gullspångsbostäder AB budget 2014

KS 2014/10

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om preliminär budget 2014 för
Gullspångsbostäder AB.
Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om preliminär budget 2014
för Gullspångsbostäder AB.
Bakgrund
Enligt Ägardirektiven för Gullspångsbostäder AB, godkänd i kommunfullmäktige §
95/13, ska Gullspångsbostäder AB lämna in en preliminär budget den 1 februari varje
år.
Bilagor
- DOC140107.pdf

Kopia till
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Gullspångsbostäder AB
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Ärende

Ärendenummer

Information - Underhållsplan 2014-2017 för Gullspångsbostäder
AB

KS 2014/62

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om underhållsplan 2014-2017 för
Gullspångsbostäder AB.
Behandling i kommunstyrelsen
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om underhållsplan för
fastighetsbeståndet för åren 2014-2017.
Bakgrund
Enligt ägardirektiven för Gullspångsbostäder AB, godkänd i kommunfullmäktige §
95/13, ska en underhållsplan lämnas 1 mars varje år.
Bilagor
- Underhållsplan 2014-2017 för Gullspångsbostäder AB.docx

Kopia till
Akt
Gullspångsbostäder AB
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Ärende

Ärendenummer

Avtal mellan Gullspångs kommun och behandlingshemmet
Källtorp AB

KS 2014/63

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ett avtal mellan Gullspångs kommun och
Behandlingshemmet Källtorp AB skrivs.
Barn- och utbildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunstyrelsen
Rektor Ulf Andersson informerar om ärendet.
Bakgrund
Ett utredningshem vid namn Källtorp kommer att utvidga sin verksamhet i Gullspångs
kommun. För att ordna en verksamhet med större flexibilitet för elever som vistas i
Gullspångs kommun en kortare period startar Gullstensskolan en särskild
undervisningsgrupp. Samarbete mellan Gullstensskolan i Gullspång och Källtorp ger
Gullspångs kommun möjlighet att erbjuda skola i kommunala lokaler i Hova. Syftet är
att erbjuda ungdomar som har problem med traditionell skola specialanpassad
undervisning i liten grupp. Här kan kommunen erbjuda utbildning till de ungdomar
som kommer mer akut och oftast stannar lite kortare tid. Alla som kommer till Källtorp
har rätt att gå i skola. De flesta kommer under åk. 7-9, vilket innebär att de flesta
kommer att tillhöra Gullstensskolan och ha sin skolklasstillhörighet där. Vid behov kan
dock undervisningen förläggas på undervisningsgruppen i Hova. Ett förslag till avtal
mellan Källtorp och Gullspångs kommun är framtaget. Utgifter för skolan kan initialt
uppkomma i samband med upprustningen av lokaler.
Bilagor
- Utredning med kostnadsberäkning om särskild undervisningsgrupp.docx
- Protokollsutdrag.rtf

Kopia till
Yvonne Kjell
Ulf Andersson
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Ärendenummer

Sekretessärende
Beslut
Sekretessärende
Behandling i kommunstyrelsen
Bakgrund
Sekretessärende

Kopia till
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Ärendenummer

Sekretssärende
Beslut
Sekretessärende
Behandling i kommunstyrelsen
Bakgrund
Sekretessärende
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Ärendenummer

Information om trygghetslarm
Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om trygghetslarm och rutiner för larm.

Bakgrund
Socialchef Eva Thimfors informerar om trygghetslarm och rutiner för provlarm.
Gullspångs kommun har numera en rutin för provlarm. Larmen testas fortlöpande en
gång i veckan. Alla larmansvariga och en enhetschef ska på utbildning om provlarm.

40/49
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 63

Protokoll
2014-02-06

Ärende

Ärendenummer

Riksnormen för försörjningsstöd

KS 2014/35

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för 2014 anta riksdagens förslag på riksnorm för
ekonomiskt bistånd socialbidrag.
IFO/LSS utskottets förslag till kommunstyrelsen
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
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 i enlighet med förslaget.
Bakgrund
De föreslagna beloppen för 2014 är oförändrade och förvaltningen finner inga skäl till
att Gullspångs kommun gör någon annan förändring än socialbidragsnormen för 2014.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande angående bidragsnorm 2014, 14-01-14, skriven av Lars Olsson.docx
- Socialstyrelsens information om riksnormen för 2014.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av delegationsbeslut

KS 2014/2

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna delegationsbeslut enligt förteckning.

Bakgrund
En förteckning över anmälda delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i
februari har tagits fram.
Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i februari
2014.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning: Remiss-Utredning om utfärdande av saneringsintyg
för fartyg enligt internationella hälsoreglementet

KS 2013/558

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges remissyttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Remissyttrande från Miljö- och byggnadsförvaltningen angående utredning om
utfärdandet av saniteringsintyg för fartyg enligt internationella hälsoreglementet.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Svar på skrivelse gällande kollektivtrafiken till och
från Gullspångs kommun

KS 2013/528

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar från Västra Götalandsregionen,
kollektivtrafiksekretariatet gällande skrivelse om kollektivtrafiken till och från
Gullspångs kommun.
Bilagor
- Svar på skrivelse gällande kollektivtrafiken till och från Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Protokoll fört vid extra stämma med Skaraborgs
fiskevattenägareförbund 2013-11-18

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll fört vid extra stämma med Skaraborgs
fiskevattenägareförbund 2013-11-18.
Bilagor
- Extrastämmo protokoll0001.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Meddelanden - Nyckeltal energi och klimat 2013

KS 2014/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Nyckeltal energi och klimat 2013 från Sveriges Kommuner
och Landsting.
Bilagor
- Nycketal energi och klimat 2013 - byggnader och transporter i kommuner och
landsting från Sveriges Kommuner och Landsting .pdf

Kopia till
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Kommunstyrelsen

KS § 69

Ärende

Ärendenummer

Skrivelse angående investeringsbudget 2014 för tekniska
nämnden

KS 2013/295

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka nedanstående skrivelse till tekniska nämnden:
Budgetprocessen 2013 med inriktning investeringsbudget 2014 har inte följt uppgjorda
överenskommelser.
Budget 2014 beslutades på kommunstyrelsen den 30 maj 2013 KS § 147
kommunfullmäktige den 16 juni 2013 KF § 115/13. Tekniska förvaltningen kunde inte
leverera en prioriterad investeringsbudget vid dessa tillfällen och skulle återkomma till
kommunstyrelsen i oktober och fullmäktige i november 2013.
Inte heller vid dessa tillfällen har eftersökt handling inkommit till kommunstyrelse eller
kommunfullmäktige.
Ledamot Per-Arne Brandberg (S) yrkade då på att prioriterad investeringsbudget skulle
vara Gullspångs kommun tillhanda i januari 2014 för beslut på kommunstyrelsen 201402-06.
Beslut enligt detta återfinns i kommunfullmäktige § 155/13 samt i kommunstyrelsen §
235/13.
Ovanstående budgethandling har inte inkommit till kommunstyrelsen och kan därför
inte fattas beslut om.
Kommunstyrelsen finner det märkligt att en prioriterad budget som skulle vara färdig i
juni månad 2013, sedan efter beviljad uppskov oktober månad 2013, ytterligare respit
till februari månads kommunstyrelse 2014 för beslut i
kommunstyrelse/kommunfullmäktige d.v.s. Gullspångs kommuns högsta beslutande
organ inte inkommit efter lämnad respit tid, detta innebär att vid februaris utgång har vi
fortfarande inte en antagen prioriterad investeringsbudget för budgetår 2014.
Revisionen har påtalat brister om hur vi sköter vår internkontroll och efterfrågat
internkontrollplan, hur följer vi upp fattade beslut, och vi som högsta beslutande nämnd
har inte ett underlag för investeringsbudget 2014.
Kommunstyrelsen hänvisar till kommunallagen 6 kapitlet 1§ samt 7§
Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
Styrelsens uppgifter
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet.
Nämndernas ansvar för verksamheten
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
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bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har
lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).
Revisionsansvar enligt kommunallagen
Ansvaret i nämnder och styrelser är kollektiv men också individuellt, det kollektiva
ansvaret är dock alltid utgångspunkten. Med detta yrkande vill kommunstyrelsen påtala
och belysa en allvarlig brist i kommunikationen mellan Tekniska förvaltningen i
Mariestad och Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsen kan inte se det annat än som brist på respekt mot Gullspångs
kommuns högsta beslutande organ och dess företrädare, att inte uppfylla ovanstående
lag och dess skyldigheter.
I lagens mening har vi som nämndledamöter ett ovillkorligt krav på oss att utöva
uppsikt över kommunens verksamheter samt mål och i dagsläget 2014-02-06 kan vi
inte uppfylla detta.
Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att ovanstående skrivelse skickas till tekniska nämnden.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Per-Arne Brandbergs (S) yrkande till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Investeringsbudget 2014 för tekniska nämnden.

Kopia till
Tekniska nämnden
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