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§8

Hjälpmedelsavtalet

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/190

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottets förslag till
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ett fortsatt samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel med Västra Götalandsregionen.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en gemensam handbok för hjälpmedel och en
gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten innebär denna kontinuitet i vård och
behandling även om huvudmannaansvar ändras under vårdtiden. Ansvarsfördelningen mellan region
och kommun regleras i ett hälso-- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen är
gemensamt upphandlad och Hjälpmedelscentralen inom Regionservice driver verksamheten.
Avtalet för hjälpmedelsförsörjningen går ut 2015-09-30. Under hösten 2013 och våren 2014 har
Västra Götalandsregionen och länets kommuner diskuterat hur hjälpmedelsförsörjningen ska lösas
fortsättningsvis. EU:s nya upphandlingsdirektiv från 2014-02-26 ska implementeras i svensk
lagstiftning 2016. I direktivet finns en bestämmelse som möjliggör samarbete mellan upphandlande
myndigheter för att säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är gemensamt för de
avtalsslutande myndigheterna kan fullgöras. Samarbetet ska ledas via en gemensam
samverkansorganisation som säkerställer insyn och inflytande från respektive sjukvårdshuvudman
och ett gemensamt ansvar för verksamhetens bedrivande. Under försommaren 2014 redovisade
länets samtliga kommuner att man önskade utveckla ett sådant samarbete med Västra
Götalandsregionen. Under hösten 2014 har förslag till samarbetsavtal arbetats fram gemensamt.

Bilagor
- Missiv till VGK 150309.pdf
- Samarbetsavtal för hjälpmedel inkl bilagor_webb.pdf
- Följebrev.docx
- § 05 Avtal med Västra Götlandsregionen om personliga hjälpmedel 150303.pdf
- Tjänsteskrivelse samarbetsavtal kring försörjning av personliga hjälpmedel, skriven av Karin
Ahrle.docx
- Protokollsutdrag hjälpmedelsavtal, vou § 122.rtf
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§9

Synskadades riksförbunds skrivelse om kostnadsfritt
inträde för ledsagare

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/184

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Vård och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att personer med synnedsättning som behöver ledsagare till kommunens
arrangemang och inte har assistans via LSS, endast betalar en inträdesavgift för dem båda.

Bakgrund
Som synskadad är det svårt eller i många fall omöjligt att utan ledsagare delta i det utbud av
arrangemang som finns i samhället. Detta innebär att personer med synnedsättning får betala
dubbelt inträde. Man får betala dubbelt inträde, om man inte har assistans via LSS.

Bilagor
- Skrivelse till kommunstyrelsen gällande kostnadsfritt inträde för ledsagare, på kommunens
anläggningar och arrangemang.pdf
- Tjänsteskrivelse kostnadsfritt inträde för ledsagare.docx
- Protokollsutdrag synskadades riksförbunds skrivelse om kostnadsfritt inträde för ledsagare, vou §
128.rtf
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§ 10

Arrendeavtal Åsen 1:4

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/256

Föredragande: Camilla Mcqurie kl 13.30
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att teckna avtal för
Åsen 1:4 Otterbäcken och möjliggöra för företagsetablering.

Bakgrund

Älvenäs Bruk AB har ansökt om att arrendera Åsen 1:4 i Otterbäcken för att bedriva två
verksamheter: 1) mellanlagring av verksamhetsavfall och 2) betongtillverkning.
Älvenäs Bruk AB förutspår att deras verksamhet på sikt kan komma att skapa 30-35 arbetstillfällen i
Otterbäcken.
Ansökan om miljötillstånd har lämnats in till Miljö- och Byggavdelningen i Mariestad. Miljötillstånd
för verksamheten har ännu ej beviljats.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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§ 11

Inrättande av personalpool

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/490

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en personalpool skall inrättas i Gullspångs
kommun och att den i första hand den skall påbörjas inom vård och omsorg. Personalutskottet ställer
sig positiva till hela det förslag på avtal, organisation och tidsplan som personalkontoret har tagit
fram. Några extra medel skall dock inte tillföras verksamheten för inrättande av personalpool.
Uppföljning av ekonomin för personalpoolen skall regelbundet genomföras.

Bakgrund
Personalkontoret har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att starta upp en personalpool i
Gullspångs kommun.

Bilagor
- Inrättande av personalpool.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse personalpool.docx
- Förslag på avtal korttidspool.docx
- Policy korttidspool.docx
- Förslag på avtal långtidspool.docx
- Tidsplan.docx
- Organisationsträd.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 12

Inventarier till ny förskoleavdelning i modul vid förskolan
Lysmasken

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/523

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn- utbildning och kulturutskottet förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 150 tkr från kontot kommunstyrelsens medel till förfogande
för inköp av inventarier till ny förskoleavdelning med placering i modul vid förskolan Lysmasken.

Bakgrund
Antalet barn i kö till förskolorna i Gullspångs kommun ökade under 2013-2014 vilket ökade kraven på
fler förskoleplatser. För att kunna tillgodose detta har en förskolemodul inköpts och placerats i
anslutning till förskolan Lysmasken i Gullspång.
Medel avsattes för inköp, anpassning av lokalerna och markarbeten. För att kunna ta lokalerna i bruk
behöver även nödvändig inredning inköpas.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse+angående+inventarier+investeringsäskanden+till+ny+förskoleavdelning.docx
- Ombudgetering av investeringsprojekt från 2014 till 2015, Möbler till Lysmaskens nya avdelning..pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag förskolans Lysmaskens nya avdelning (1).rtf
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§ 13

Biblioteksplan

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/666

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-. utbildning- och kulturutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Gullspångs
kommun.

Bakgrund
I bibliotekslagen står att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet.
Biblioteksplanen är ett dokument som skapar struktur för bibliotekens arbete. Planen är också en
konkretisering av skolbibliotekens och folkbibliotekens uppdrag och verksamhet. Vilket ger politiker
och medborgare insyn och förståelse och öppnar upp för diskussioner och idéer om biblioteket

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Biblioteksplan.pdf
- Tjänsteskrivelse biblioteksplan.docx
- Protokollsutdrag biblioteksplan, BKU § 35.rtf
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§ 14

Prislista för fristående gymnasieskola 2015

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/203

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn- utbildning och kulturutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bidragsbeloppen för 2015 enligt den gemensamma prislistan
för samverkansområdet inom Utbildning Skaraborg (Se bilaga) Av prislistan framgår beloppen för de
olika gymnasieprogrammen.

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett samverkansavtal med övriga kommuner i Skaraborg. Prislistan gäller alla
nationella program som erbjuds inom samverkansområdet. Bidragsbeloppen i prislistan är inklusive
moms- och adminstrationsschablon.

Bilagor
- Bidrag friskola Gymnasium Skaraborg 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse prislista för fristående gymnasieskola 2015.docx
- Protokollsutdrag prislista för fristående gymnasieskola 2015, BKU § 36.rtf
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§ 15

Handlingsplan för IT barn- utbildning och kulturnämnden

Kallelse
2015-05-06

KS 2011/232

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning- och kulturutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta IT-handlingsplan för Barn-,
utbildning- och kulturnämnden i Gullspångs kommun.

Bakgrund
IKT (Informationsteknik, IT) är ett område som utvecklas oerhört snabbt, med anledning av detta har
Barn-, utbildning- och kulturverksamheten i Gullspångs kommun tagit fram en handlingsplan för hur
man planerar att arbeta med IKT under år 2015-2018.
Inom MTG kommer även en övergripande IT strategi att arbetas fram.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Handlingsplan för IT Barn och utbildning 2015-2018.docx
- Tjänsteskrivelse Handlingsplan för IT Barn och utbldning.docx
- Protokollsutdrag handlingsplan för IT Barn- utbildning och kulturnämnden, BKU § 44.rtf
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§ 16

Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/225

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner köp av en fastighet i Gullspångs
centrum enligt Gullspångsbostäder AB:s styrelsebeslut. Fastigheten det gäller är Klockaren 8
(Brandbergs Järn) till ett pris av 595 000:-.

Bakgrund
Styrelsen i Gullspångsbostäder AB har behandlat ärendet 2015-03-30, § 875.

Gullspångsbostäder AB ser nedan nämnda fastigheter som en investering för framtiden där både
GBAB och näringslivet i Gullspångs centrum kan utvecklas. Dessutom saknar GBAB idag centralt
belägna fastigheter.
Guldkronan 1:
Lägenheterna på övervåningen i Bankhuset kan med vissa smärre förbättringar hyras ut omgående
dock bör man på sikt göra större investeringar beträffande främst värmesystemet. Lokalen på
bottenvåningen bör enligt GBAB kunna gå att hyra ut. Idag används den som lägenhet. GBAB har lagt
ett på bud på 1 300 000:- något som ej ännu har accepterats av säljaren.
Klockaren 8:
Fastigheten är i dåligt skick men då tomten ligger mycket strategiskt i Gullspång och kan bebyggas
både mot Prästgatan och Storgatan är detta en investering för framtida bruk. Fastigheten kan i
avvaktan på planering av nybyggnation hyras ut både vad gäller lägenheter och lokaler. Lokalerna kan
hyras ut till kooperativet Laxen samt förvaring av båtar, bilar mm.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB, skriven av Lars
Johansson.docx
- Protokoll från Gullspångsbostäder AB förvärv av fastigheten Guldkronan 1 och fastigheten
Klockaren 8.pdf
- Analys fastighetsköp Gullspång .doc
- Kalkyl fastighetsköp Gullspång.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 17

Folkhälsoavtal mellan kommunerna i Skaraborg och östra
hälso- och sjukvårdsnämnden

KS 2015/207

Föredragande: Joakim Wassén
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga avtalsperioden för
folkhälsoarbetet med två år (år 2016 – 2017).

Bakgrund
Gullspångs kommun har under perioden 2012 – 2015 ett avtal med den lokala hälso- och
sjukvårdsnämnden om samverkan gällande folkhälsoarbete. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har
beslutat att de vill förlänga avtalsperioden med två år. Beslutet förutsätter att kommunerna i
Skaraborg tar motsvarande beslut.

Bilagor
- HSNÖ 2015-03-27 § 27 Folkhälsoavtal med kommunerna.pdf
- HSNÖ 2015-03-27 Närvaroförteckning.pdf
- B5 - 2015-03-27 Brev till kommuner angående folkhälsoavtal skickas tillsammans med
protokollsutdrag PÅSKRIVET.pdf
- Tjänsteskrivelse om avtal om folkhälsoarbete, skriven av Joakim Wassén 150408.docx
- Avtal om folkhälsoarbete.pdf
- Protokollsutdrag.doc

21/47

Kommunstyrelsen

§ 18

Väg 26, siodområdesåtgärder Otterbäcken - Gullspång,
Gullspångs kommun, Västra Götalands län, TRV
2015/63355

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/218

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner följande yttrande:
Gullspångs kommun ser positivt på planerna att genomföra sidoområdesåtgärder längs med väg 26.
Kommunen har inget att erinra mot samrådsunderlaget.

Bakgrund

Trafikverket arbetar med en vägplan för väg 26 mellan väg 26 och väg 200 vid Otterbäcken fram till
tätortsgränsen vid Gullspång, en sträcka på cirka 2 kilometer.
Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom sidoområdesåtgärder utmed vägen.
Sidoområdesåtgärderna ska inriktas på att minska skadeföljden vid en eventuell olycka. Åtgärderna
ska också förbättra möjligheten att upptäcka vilt utmed vägen. Typ av åtgärder kan exempelvis vara
avverkning träd, flytt av el- och telestolpar och uppsättning av sidoräcken.
Möjligheten att stänga några enskilda anslutningar längs sträckan, utan att anlägga nya lokalvägar,
kommer också att ses över. Projektet ska även utreda om hastigheten på sträckan kan höjas till 80
kilometer/timme efter att föreslagna åtgärder utförts.
Trafikverket har tagit fram planläggningsbeskrivning som nu är ute på samråd till och med den 23
april.

Bilagor
- Samrådsunderslag - vägplan tidigt skede, väg 26, sidoormådesåtgärder Otterbäcken - Gullspång,
Gullspångs kommun, Västra Götalands län, TRV2015/6355.pdf
- Samrådsredogörelse väg26 sidoområdesåtgärder delen Otterbäcken - Gullspång.pdf
- Samrådsunderlag väg26 sidooområdesåtgärder delen Otterbäcken - Gullspång.pdf
- Tjänsteskrivelse väg 26 sidoområdesåtgärder delen Otterbäcken-Gullspång, skriven av Anna
Bjerndell .docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-05-06

Kommunstyrelsen

§ 19

Leveransåtagande för avfallsavdelningen 2015, Gullspångs
kommun

KS 2014/771

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att en höjning från 20 enheter till 30 enheter i KKIK:s mått på
effektiviteten i kommunens avfallshantering lämnas som förslag till leveransåtagande för år 2015 i
Gullspångs kommun.

Bakgrund
Avfallsnämnden har 2015-03-17 § 13 behandlat ärendet.
Det föreslagna leveransåtagandet för avfallsavdelningen är KKIK:s (Kommunernas kvalitét i korthet)
mått på ”Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall”.
Måttet består av 13 utvärderingspunkter som avdelningen varje år mäter och rapporterar i sitt
statistiksystem. Här ingår kundnöjdhet, avfallsmängder av olika fraktioner,
verksamhetensmiljöpåverkan och taxe-jämförelser.

Bilagor
- Avfallsnämnden 2015-03-17 § 13 leveransåtagande 2015, Gullspångs kommun.pdf
- Avfallsnämnden Leveransåtagande 2015 Gullspång.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 20

Samverkan kring kommunernas avfallshantering

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/338

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Gullspångs kommun deltar i förstudien om samarbete kring renhållningsverksamhet.
2. Utse kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande att ingå i förstudiens politiska
styrgrupp.

Bakgrund
Det har kommit en förfrågan från Lidköpings kommun om deltagande i en förstudie om samarbete
kring renhållningsverksamhet.

Bilagor
- Förstudie om samarabete kring renhållningsverksamheten, kommunstyrelsen i Lidköping § 111.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar
2016-2018, TRV 2015/3991

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/82

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget gällande ansökan om statsbidrag till miljö- och
trafik säkerhetsåtgärder på kommunala gator vägar 2016-2018.

Bakgrund
I Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025 finns en årlig pott avsatt för
statlig medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder samt en pott för cykelåtgärder. Alla
åtgärder ska utföras på det kommunala vägnätet. Prioriterade områden är:
- Åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter samt barn i trafiken
- Åtgärder som gynnar anslutningar till kollektivtrafik
- Åtgärder för att minska antalet bullerutsatta personer
Ansökan gäller bidrag för de kommande tre åren. Varje år finns möjlighet att omprioritera tidigare
sökta statsbidrag. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för projektet. Statsbidrag utgår i
regel med hälften av totalkostnaden.
Underlag
• Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar i
Mariestads kommun 2016-2018
• Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar i
Töreboda kommun 2016-2018
• Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar i
Gullspångs kommun 2016-2018

Bilagor
- Följebrev till statlig medfinansiering.docx
- Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar i
Gullspångs kommun 2016-2018.docx
- Tjänsteskrivelse_statsbidrag 2016-2018.docx
- Ansökan om statsbidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalal gator och vägar i
Töreboda 2016-2018.docx
- Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för år 2016 samt 2017
och 2018.pdf
- Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på
kommunala gator och vägar 2015-04-14 Tn § 86.pdf
- 12. Kartbilaga.docx
- Statlig medfinansiering (statsbidrag) till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och
vägar 2016-2018.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 22

Förslag till investeringar för nämndrummet

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/382

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att nämndrummet ska upprustas enligt något av de upprättade förslagen.
Medel anslås ur kommunstyrelsen till förfogande.

Bakgrund
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda kostnaden för upprustning av kommunledningskontoret.
Offerter på möbler har tagits in från Kinnarps och Input interiör. Båda har fått lämna förslag på tre
prisklasser till vardera rum (sessionssalen och nämndrummet).

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse Upprustning av kommunledningskontoret, skriven av Elisabeth Olsson och Sara
Hultman 2014-09-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Ansökan om kommunal borgen för anläggande av
fiberoptiskt bredbandsnät från Bråta Fiber

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/238

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Bråta med omnejd ekonomisk förening en kommunal borgen
på 2 350 000 kr för anläggande av fiberoptiskt bredba

Bakgrund
Bredbandsföreningen Bråta Fiber ekonomisk föreningen ansöker om en kommunal borgen på 2 350
000 kronor för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät med en maximal period av fem år.
Kommunstyrelsen har 2015-04-08 § 126 lämnat följande förslag till beslut till kommunfullmäktige
som kommer att behandlas 2015-04-29;
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan vara borgenär för lån till de fiberföreningar som
verkar i Gullspångs kommun och till belopp som motsvarar landsbygdsstödet och för en period av
maximalt fem år.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgen för de enskilda
fiberföreningar.

Bilagor
- Ansökan Kommunalborgen Bråta Fiber.pdf
- Ansökan om kommunal borgen för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Ansökan om kommunal borgen för anläggande av
fiberoptiskt bredbandsnät från Thasse ekonomisk förening

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/241

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Thasse ekonomisk förening en kommunal borgen på 4 000 000
kr för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät, med en maximal period av fem år.

Bakgrund
Bredbandsföreningen Thasse ekonomisk föreningen ansöker om en kommunal borgen på 4 000 000
kronor för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät med en maximal period av fem år.
Kommunstyrelsen har 2015-04-08 § 126 lämnat följande förslag till beslut till kommunfullmäktige
som kommer att behandlas 2015-04-29:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan vara borgenär för lån till de fiberföreningar som
verkar i Gullspångs kommun och till belopp som motsvarar landsbygdsstödet och för en period av
maximalt fem år.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgen för de enskilda
fiberföreningar.

Bilagor
- Ansökan kommunal borgen för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät från Thasse ekonomisk
förening.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 25

Ansökan om kommunal borgen för anläggande av
fiberoptiskt bredbandsnät från bredbandsföreningen
Skagern-Unden ekonomisk förening

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/243

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skagern -Unden ekonomisk förening en kommunal borgen på 3
900 000 kr för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät, med en maximal period av fem år.

Bakgrund
Bredbandsföreningen Skagern-Unden ekonomisk föreningen ansöker om en kommunal borgen på 3
900 000 kronor för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät med en maximal period av fem år.
Kommunstyrelsen har 2015-04-08 § 126 lämnat följande förslag till beslut till kommunfullmäktige
som kommer att behandlas 2015-04-29;
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan vara borgenär för lån till de fiberföreningar som
verkar i Gullspångs kommun och till belopp som motsvarar landsbygdsstödet och för en period av
maximalt fem år.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att besluta om borgen för de enskilda
fiberföreningar.

Bilagor
- Ansökan om kommunal borgen för anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät för
bredbandsföreningen Skagern - Unden ekonomisk förening, rev. ansökan.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Dagvattenkostnad för Gullspångs kommun

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/256

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att kommunens andel av kostnaden för
dagvatten, fr o m 2015-01-01, är 550 000 kronor.

Bakgrund
Ärendet dagvattenkostnad har behandlats i Tekniska nämnden 2014-09-09 § 188.
VA-kollektivet har i Gullspång kommun inte en ekonomi i balans, verksamheten har under lång tid
levt med underskott och skattemedel har fått skjutas till. Med anledning av detta, har ett arbete
pågått med att kartlägga verksamhetens kostnader och intäkter för att på sikt skapa en ekonomisk
balans. Som en del i detta arbete så tog kommunfullmäktige vid sammanträdet 2014-05-26 (KF § 85)
beslutet att kommunens kostnader för dagvatten skulle redovisas.
I Gullspångs kommuns VA-taxa görs inget uttag för dagvatten varken för fastighet eller för gata (Df el.
Dg). Således har dagvatten saknat finansiering i taxan. För att kompensera VA-kollektivet för
intäktsbortfallet har kommunen, med skattemedel betalat en avgift för dagvatten på 300 000 kronor
per år. VA-avdelningen har gjort en utredning i ärendet vilket redovisas i bilaga; ”Beräkning
dagvattenkostan Gullspångs kommun”. Utredning påvisar att kommunens kostnader ska vara högre
än man tidigare uppskattat.
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om att
kommunens andel av kostnaden för dagvatten, fr. o m 2015-01-01, är 550 000 kronor.
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att besluta om att ha som
inriktning att Dagvattenavgift skall införas i VA-taxan, fr. o m 2016-01-01, vars syfte ska vara att
fördela kostnaden för dagvatten skäligt och rättvist inom VA-kollektivet.

Bilagor
- Beslut från Tekniska nämnden § 188 2014.Dagvattenkostnad för Gullspångs kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Samordningsförbundet Norra Skaraborg - Årsredovisning
2014

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/116

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Samordningsförbundet Norra Skaraborgs
årsredovisning 2014.

Bakgrund
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.

Bilagor
- Slutrapport Vi vill vara med!.pdf
- Presentation VG SUS jan-dec 2014 150130.pptx
- Offentlig försörjning 2008-2014 kvartal 3.xls
- revisionsberättelse 2014.pdf
- revisionsrapport 2014.pdf
- Årsredovisning 2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/100

Föredragande: Annika Jonsson kl 15.30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2014.

Bilagor
- Patientsäkerhetsberättelse 2014 Gullspång.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 29

Bårrum

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/264

Föredragande: Annika Jonsson
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsutskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun från och med 2015-05-22 använder kylrummet
på SKAS i Mariestad.

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsansvaret för avlidna innebär en skyldighet för sjukvårdshuvudmannen att ta
hand om den avlidna till dess att den döde kroppen lämnas ut för bisättning. Bisättning innebär
kistläggning, svepning och transport av kista till ceremoni lokal. Detta utförs som regel av
begravningsentreprenör.
I Gullspångs kommun har transporter av avlidna till bårrum skett olika sätt beroende på vart
patienten bor i kommunen och vilken begravningsbyrå som kontaktas. I Hova transporteras den
avlidne till bårhus i Mariestad och i Gullspång transporteras den avlidne vanligtvis till Bårrum på
Amnegården.
Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet inte flytta den döde från bostaden utan
att ge anhöriga tillfällen att komma till platsen och vidta de arrangemang de önskar.
Sedan många år har vi ett samarbete i MTG gällande bårrum som är beläget på SKAS Mariestad.
Om Amnegårdens bårrum ska finnas kvar behöver kostnads- och ansvarsområden ses över och
rutiner tas fram gällande städning, tvätt, underhåll, bårjournaler etc.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse bårrum.docx
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delegationsbeslut

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delgeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
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Kommunstyrelsen

§ 31

Valärende

Kallelse
2015-05-06

KS 2014/560
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivningar

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Västrafiks årsredovisning 2014
b) Protokoll Skaraborgs kommunalförbund 2015-03-20
c) Protokoll direktionens beredningsutskott Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-26
d) Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-26
e) Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2015-04-07
f) Rapporten ”Gullspångsälven 2014”
g) Brev till Skaraborgs sjukhus och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden angående de föreslagna
förändringarna i ambulanssjukvården
h) Miljö- och byggnadsnämnden verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 7 april 2015, Mbn §
49
i) Protokoll årsmöte 2015-03-31, Skagerns fiskevårdsområdesförening
j) Handlingar till årsmöte 2015-04-23 för bildande av Vänersamarbetet ek förening
k) Protokoll tekniska nämnden 2015-04-14
l) Protokoll Avfallsnämnden 2015-04-14
m) Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige 2015-04-24

Bilagor
- Västtrafiks årsredovisning 2014.pdf
- Följebrev till Västtrafik årsredovisning 2014.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2015-03-20.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2015-04-07.pdf
- Protokoll från Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-26.pdf
- Protokoll från direktionens beredningsutskott Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2015-03-26.pdf
- BILAGA 11. Resultat från övrig miljöövervakning år 2014.pdf
- GULLSPÅNGSÄLVEN 2014_komplett.pdf
- BILAGA 1. Metodik.pdf
- BILAGA 2. Analysresultat för vattenkemi - tabeller för år 2014 samt tidsserier.pdf
- BILAGA 3. Analysresultat för referensvattendrag år 2014.pdf
- BILAGA 4. Resultat från interkalibrering mellan ALcontrol och SLU år 2014.pdf
- BILAGA 5. Statusklassning av vattenkemi för treårsperioden 2012-2014.pdf
- BILAGA 6. Vattenföring, ämnestransport, punktutsläpp och nedfall på sjöytor.pdf
- BILAGA 7. Väderförhållanden år 2014.pdf
- BILAGA 8. Resultat från undersökning av kiselalger år 2014.pdf
- BILAGA 9. Resultat från undersökning av bottenfauna år 2014.pdf
- BILAGA 10. Resultat från undersökning av sedimentkemi år 2014.pdf
- Brev till Skaraborgs sjukhus Skövde och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden angående de föreslagna
förändringarna i ambulanssjukvården.pdf
- Verksamhetsuppföljning till sammanträde den 7 april 2015, Mbn § 49.pdf
- Protokoll årsmöte 2015-03-31 ,Skagerns fiskevårdsområdesförening.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-05-06

- Handlingar till årsmöte Vänersamarbetet ek förening.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2015-04-14.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2015-04-14.pdf
- Protokoll Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige 2015-04-24.pdf
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§ 33

Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-05-06

Delgivning - Slutrapport Utmanande avstamp 2014

KS 2013/412

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Slutrapport Utmanande avstamp 2014.

Bilagor
- Slutrapport Utmanande avstamp 2014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning - Underrättelse angående ansökan om tillstånd
att riva bro över Gullspångsälven i Gullspångs kommun, M
2150-13

Kallelse
2015-05-06

KS 2006/313

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Underrättelse från Vänersborgs Tingsrätt M 2150-13 angående ansökan om tillstånd att riva bro
över Gullspsångsälven i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Trafikverket ang ansökan om tillstånd att riva bro över Gullspångsälven i Gullspångs kommun, M
2150-13.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Brev skickat till Regeringskansliet
Migrationsminister Morgan Johansson

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/127

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Brev skickat till Regeringskansliet migrationsminister Morgan Johansson

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Skrivelse, ett fungerande integrationsarbete även i framtiden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning- Budgetprognos 1 2015 för Miljö- och
byggnadsnämnden samt ekonomisk rapport

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Budgetprognos 1 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden samt ekonomisk rapport, Mbn § 48

Bilagor
- Budgetprognos 1 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden samt ekonomisk rapport, Mbn § 48.pdf
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Kallelse
2015-05-06

Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning - förslag på miljö- och byggnadsnämndens
nämndsmål till budget 2016

KS 2015/236

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Förslag på miljö- och byggnadsnämndens nämndsmål till budget 2016, Mbn § 46

Bilagor
- Förslag på Miljö- och byggnadsnämndens nämndsmål till budget 2016, Mbn § 46.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivning - Konsekvensbeskrivning av förslag på budget
2016 och flerårsbudget 2017-2018

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Konsekvensbeskrivning av förslag på budget 2016 och flerårsbudget 2017-2018, Mbn § 45

Bilagor
- Konsekvensbeskrivning av förslag på budget 2016 och flerårsbudget 2017-2018, Mbn § 45.pdf
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Kallelse
2015-05-06

Kommunstyrelsen

§ 39

Delgivning - Dom laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991-900), KL, mål nr 6199-14

KS 2014/383

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping avseende dom mål nr 6199-14 laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL. Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om att det ska genomföras en
fullständig ekonomisk utredning och en konsekvensanalys. Förvaltningsrätten avslår överklagande i
övrigt.

Bilagor
- Dom mål nr 6199-14 laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL.pdf
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Kallelse
2015-05-06

Kommunstyrelsen

§ 40

Delgivning - Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget
och investeringsbudget i Gullspångs kommun, Tn § 97 och
98

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppföljning prognos 1 avseende driftbudget i Gullspång kommun, Tn § 97
b) Uppföljning prognos 1 avseende investeringsbudget i Gullspångs kommun, Tn § 98

Bilagor
- TN 2015-04-14 § 97.pdf
- Prognos 1 2015 Gullspång TNAU 20150407 .pdf
- TN 2015-04-14 § 98.pdf
- Investeringar 2015 Prognos 1 Gullspångs samt ramanalys 2016-2018 rev Gata.pdf
- Investeringar 2015 Prognos 1 Gullspångs samt ramanalys 2016-2018 rev.sammanställning pdf.pdf
- Investeringar 2015 Gullspångs ramanalys 2016 Fastighet.pdf
- Investeringar 2015 Gullspångs ramanalys 2016 VA.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 41

Delgivning- Ramanalys driftbudget år 2016,
investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 i Gullspångs
kommun, Tn § 102

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Ramanalys driftbudget år 2016, investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 i Gullspångs kommun,
Tn § 102

Bilagor
- Ramanalys driftbudget år 2016, investeringsbudget 2016, plan 2017-2018 i Gullspångs kommun, Tn
§ 102.pdf
- Investeringar 2015 Prognos 1 Gullspångs samt ramanalys 2016-2018 rev Gata.pdf
- Investeringar 2015 Prognos 1 Gullspångs samt ramanalys 2016-2018 rev.sammanställning pdf.pdf
- Investeringar 2015 Gullspångs ramanalys 2016 Fastighet.pdf
- Investeringar 2015 Gullspångs ramanalys 2016 VA.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 42

Delgivning - Utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 § Lag
om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Kallelse
2015-05-06

KS 2015/251

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Besked från MBS om utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 § Lag om kommuners och
landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bilagor
- Utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 § lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.doc
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