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Kallelse
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Kallelse
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Godkännande av dagordning
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§4

Åsen 1:4

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/256

Föredragande: Camilla McQurie

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§5

Kallelse
2015-06-03

Sekretessärenden

Föredragande: Karin Ahrle
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§6

Uppföljning av Lex Sarah

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/69

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås förklara sig informerade.

Bakgrund
Myndighetschef Maria G. Wirtanen har under februari månad redovisat en Lex Sarah utredning.
Uppföljning och redovisning till utskott/nämnd sker sedan varannan månad fram till dess att
verksamheten uppfyller kraven i åtgärdsplanerna. Redovisning av ärendet sker vid följande månader:
mars, maj, augusti, oktober och december 2015.
Det kollas på schema, hur man ska göra för att undvika konflikter. Det viktiga är att alla, både
personal och boende och anhöriga, vet om vad man ska prioritera.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§7

Tillbakadragande av överklagan alkoholtillstånd för Hova
Hotell & Konferens

Kallelse
2015-06-03

KS 2014/368

Föredragande: Karin Ahrle (delas)
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§8

Översyn inom äldreomsorgen

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/222

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en total översyn inom
äldreomsorgen.

Bakgrund
År 2012 upprättades visioner om vilken politisk viljeinriktning som finns inom alla förvaltningen. Så
även för äldreomsorgen. Utgångsläget blev fyra perspektiv: Invånare, medarbetare, ekonomiskt och
utveckling.
Under årsskiftet 2014-2015 gjordes an anmälan till IVO inom äldreomsorgen där man upptäckte att
personalen inte arbetade i enighet med de framtagna visionerna. Utredningen visade på att inte all
personal arbetar mot det gemensamma målet, personlig och individuell omvårdnad som skapar
meningsfullhet. För att få en stor grupp med personer att arbeta mot samma mål krävs ett
gemensamt utgångsläge där alla får förutsättningen att kunna begripa, hantera och känna
meningsfullhet för att förstå sammanhanget, det salutogena synsättet. Med den förståelsen läggs en
långsiktig och strategisk planering för att nå fram till kommunens gemensamma vision.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse översyn inom äldreomsorgen.docx
- Presentation2.pptx
- Överyn inom äldreomsorgen.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§9

Karl-Göran Karlssons donationsfond

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/313

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att dela ut gåvor ur Karl-Göran Karlssons till donationsfond enligt
upprättat förslag.

Bakgrund
Förvaltningen har upprättat ett förslag till utdelning ur Karl-Göran Karlssons donationsfond.
Tillgängliga medel för utdelning är 11 200 kronor. Samråd har skett med enhetschefen inom LSSverksamheten.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-06-03

Kommunstyrelsen

§ 10

Överenskommelse kring samverkan för nyanländas
etablering

KS 2015/248

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om att ingå i överenskommelse kring samverkan för
nyanländas etablering tillsammans med Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Närhälsan och Skagerns vårdcentraler i Gullspångs kommun.

Bakgrund
Överenskommelsen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år,
utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande samt träder i
kraft 150119 och gäller till 170130. Syftet med överenskommelsen är att påskynda den nyanländes
etablering i arbetslivet genom att vi bättre samordnar våra insatser. En lokal överenskommelse är ett
strategiskt dokument som ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan
berörda parter. Arbetsförmedlingen har en samordnande roll.
Under etableringsperioden är målsättningen för samverkan att främja individers framtid för att
snabbt nå självförsörjning och erhålla arbete. Ge deltagarna förutsättningar att försörja sig själva och
att bli delaktiga i det svenska samhället.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Överenskommelse kring samverkan för nyanländas etablering 150119 Förslag 3.rtf
- Tjänsteskrivelse samverkan för nyanländas etablering.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 11

Adoptionscentrum Skaraborg ansökan om
verksamhetsbidrag 2015

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/305

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att om att stödja Adoptionscentrum Skaraborg genom
verksamhetsbidrag med 1000 kr för 2015.

Bakgrund
Adoptionscentrum tackar för tidigare års bidrag. Beloppet på 1000 kr har beräknats till 500 kr för
barn- och ungdomsverksamheten och 500 kr till föreningens informationsverksamhet.
Adoptionscentrum har sedan föreningen bildades för 45 år sedan arbetet med information till
adoptivföräldrar och blivande adoptivföräldrar. Informationen riktar sig även till allmänheten, till
kommunernas personal i barnomsorgen och skolan samt till den personal inom socialförvaltningen
som arbetar med adoptionsärenden. Hemutredare inbjuds regelbundet till föreläsningar och
studiedagar. Föreningens kontaktpersoners verksamheter mot blivande adoptivföräldrar avlastar i en
icke oväsentlig del kommunens socialsekreterare. Kontaktpersonerna får kontinuerlig utbildning och
fortlöpande aktuell information.
De adopterade ungdomarnas behov av att komma samman och stötta varandra kan inte nog
poängteras. Adoptionscentrum Skaraborg har idag 125 familjer som är medlemmar. Uppskattningsvis
rör det sig om 230 vuxna och 200 barn och ungdomar.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse för bidrag till Adoptionscentrum Skaraborg.docx
- Ansökan om föreningsbidrag 2015.pdf
- Protokoll årsmöte.pdf
- Resultatrapport.pdf
- Revisionsberättelse 2014.pdf
- Verksamhetsberättelse 2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 12

Verksamhetsbidrag Brottsofferjouren i östra Skaraborg

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/216

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte stödja Östra Skaraborgs brottsofferjour 2015.

Bakgrund
Föreningen Norra Skaraborg är en nystartad förening. Gullspång har ett långtgående samarbete med
Mariestad och Töreboda sedan tidigare på många områden så som i ex. gällande trafiksäkerhet
frågor och brottsförebyggande arbete. Kommunen har beslutat att stödja brottsofferjouren med
verksamhetsbidrag för 2015.
Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Erbjudande om information.pdf
- Fullmakt.pdf
- Protokoll konstituerande sammanträde 3 mars 2015.pdf
- Protokoll årsmöte 3 mars 2015.pdf
- Revisionsberättelse.pdf
- Statistik 2014.pdf
- Verksamhetsplan 2015-2017.pdf
- Verksamhetsåret 2014.pdf
- Årsredovisning 2014.pdf
- Tjänsteskrivelse Brottsofferjouren i Östra Skaraborg.docx
- Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015.pdf
- Budget 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 13

Verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Norra Skaraborg

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/309

Föredragande: Karin Ahrle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att stödja Brottsofferjouren Norra Skaraborg genom
verksamhetsbidrag med två kronor per invånare under 2015.

Bakgrund
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en nystartad ideell förening som verkar i Mariestad, Töreboda
och Gullspångs kommuner. Sedan flera år har de tre kommunerna långtgående samarbete på många
områden, exempelvis i trafiksäkerhetsrådet och brottsförebyggande rådet. Föreningens arbete kan
därför ses som ett komplement i det samarbetet.

Föreningens ändamål och målsättning är att bistå offer på alla de sätt som de har behov av.
Föreningen ska verka för att dess ändamål blir allmänt känt. Brottsoffren förmedlas till jouren av
polisens samordnare.

Enlig tillgänglig statistik från närmast tidigare år har ca 150 brottsoffer från de tre kommunerna sökt
stöd hos brottsofferjouren. Föreningen kommer att föra noggrann statistik över inkommande samtal.

Beslutet behöver tas i kommunstyrelsen för att vara lagbundet.

Bilagor
- Ansökan om verksamhetsbidrag.pdf
- Budget.pdf
- Interimsstyrelse.pdf
- Protokoll bildandemöte.pdf
- Protokoll vid konstituerande sammanträde.pdf
- Tjänsteskrivelse Brottsofferjouren Norra Skaraborg.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 14

Vänergymnasiets ansökan till Skolinspektionen om
utökning av befintlig fristående gymnasieskola

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/106

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
ställa sig bakom beslutet från Mariestads kommun om att tillstyrka Vänergymnasiets ansökan om
godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.

Bakgrund
Vänergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Vänergymnasiet i Mariestads kommun fr.o.m.
läsåret 2016/2017.
Närliggande kommuner ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga
underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
(kommunal verksamhet).

Bilagor
- Sammanställning pbverkstäder.pdf
- Registreringsbevis_2015-01-29.pdf
- Elevenkät Personbil sammanställning.pdf
- E-post från Skolinspektionen.pdf
- Mariestads kommun yttrande över Vänergymnasiets ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola.pdf
- Tjänsteskrivelse Vänergymnasiet.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 15

Flytt av fritidshemsverksamheten från Otterbäcken till
Gullspång 2015

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/134

Föredragande: Yvonne Kjell
Förslag till beslut
Barn-, utbildning och kulturutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
ställa sig bakom förslaget att flytta fritidshemsverksamheten från Otterbäcken till Gullstensskolan i
Gullspång Höstterminen 2015.

Bakgrund
Det är få elever inskrivna på fritidshemmet i Otterbäcken vilket innebär att det finns få kamrater att
välja mellan.
Skrivs eleverna in på Gullstensskolans fritidshem i Gullspång blir det sociala sammanhanget större.
Eleverna har dessutom möjlighet att delta i Studiestugan. Vilket ökar möjligheterna för ökad
måluppfyllelse.
Tjänstgörande fritidspedagog har från och med höstterminen 2015 sin tjänst på Gullstensskolan.
Detta innebär att eleverna vid en överflyttning har möjlighet att få behålla samma fritidspedagog
som de haft på fritidshemmet i Otterbäcken.
Idag har tre barn rätt till fritidshemsplats i Otterbäcken. Ytterligare två barn har önskat
fritidshemsplats i höst. Totalt blir det fem barn som önskat placering i Otterbäcken inför
höstterminen.
Redan idag går 10 barn från Otterbäcken på fritidshemmet i Gullspång. Inför hösten önskar
ytterligare tre barn från Otterbäcken fritidshemsplats i Gullspång. Totalt blir det 13 barn bosatta i
Otterbäcken som valt att gå på fritidshemmet i Gullspång.
Det finns pedagogiska fördelar med att flytta fritidshemsverksamheten, då det med tanke på hög
kvalitet är värdefullt med fritidspedagogkompetens.
Det blir svårt att rekrytera en ny fritidspedagog beroende på mycket litet tjänsteunderlag.
En nackdel är att de föräldrar som bor i Otterbäcken får hämta sina barn i Gullspång efter
fritidshemsdagens slut. I enskilda fall kan individuella lösningar tillämpas. Dialog/Informationsmöte
utlyst. Rektor har talat med föräldrar till de barn som har plats idag.
Verksamheten kommer att följa elevtalsutvecklingen över tid.

Bilagor
- Föräldrarnas synpunkter på flytt av fritidshemsverksamhet från Otterbäcken till Gullspång 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse flytt av fritidshem 2015.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 16

Avtal om samtjänst enligt lagen (2005:543) om samtjänst
vid medborgarkontor mellan Polisen och Gullspångs
kommun

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/261

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal om samtjänst.

Bakgrund
Ett förslag till avtal om samtjänst med Polisregion Väst, Polisområde Skaraborg finns framtaget.
Kommunen ska utföra enklare förvaltningsuppgifter för Polisområde Skaraborgs räkning. De
förvaltningsuppgifter som kommunen ska utföra för Polisens räkning utgör inte myndighetsutövning
och kräver inte tillgång till personuppgifter på det sätt som avses i lagen om samtjänst vid
medborgarkontor.

Avtalet träder i kraft först när båda parter godkänt och skrivit under detsamma. För avtalet gäller en
ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Uppsägning ska göras skriftligen. Sägs avtalet inte upp
minst sex (6) månader innan det upphör att gälla förlängs det med ett (1) år, det vill säga till och med
de n 31 december nästföljande år.
Gullspångs kommun har rätt till skälig ekonomisk kompensation för arbete utfört av kommunens
personal för Polisens räkning.

Bilagor
- Avtal om samtjänst enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor mellan Polisen och
Gullspångs kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§ 17

Samverkansavtal med polisen om brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/227

Föredragande: Joakim Wassén
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna samverkansavtal med polisen för år 2015, och godkänner den
tillhörande handlingsplanen.

Bakgrund
Folkhälsorådet har 2015-04-21, § 14 behandlat ärendet.
Kommunen och Polisen tecknar varje år ett samverkansavtal för det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Syftet med avtalet är att utöka, fördjupa och utveckla
samarbetet mellan kommunen och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgare och
verksamma i kommunen öka. Genom att samverka skapas större effektivitet i det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.
En handlingsplan som beskriver det planerade arbetet utformas varje år.
Avtalet och handlingsplanen för 2015 skulle egentligen ha gått upp för beslut under 2014, men detta
gjordes inte. Skälet till detta var att det fanns ett förslag på att organisera styrningen av arbetet på
ett annorlunda sätt, samt för att avvakta processen gällande ett eventuellt medlemskap i ett
gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd med Mariestad och Töreboda.
Gullspång är nu med i det gemensamma rådet. Mariestad och Töreboda har ett gemensamt avtal
med polisen och en gemensam handlingsplan för arbetet för år 2015. En enkel övergång för
Gullspång är att fortsätta med samma avtal och handlingsplan som användes år 2014 (med några
mindre justeringar), och att vara med i diskussionerna i brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet
kring gemensamma fokusområden för kommande avtalsperiod.

Bilagor
- Samverkansavtal och handlingsplan för år 2015.pdf
- Protokollsutdrag från FHR 21 april, ojusterat.docx
- Samverkansavtal och handlingsplan för år 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse om samverkansavtal med polisen, skriven av Joakim Wassén och Johan Walfridsson
150409.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

25-årsgåvor

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/254

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
En riktlinje för minnesgåva efter 25 års anställning ska tas fram innan beslut tas i
Kommunfullmäktige:
Minnesgåva utges till personal som har en sammanlagd anställningstid i Gullspångs kommun
motsvarande 25 år. All anställningstid ska räknas.
Minnesgåvan utgör 10 % av prisbasbeloppet inklusive moms och ska bestå av ett föremål av
minneskaraktär. Medarbetaren inhandlar själv minnesgåvan mot en rekvisition.
10 % av prisbasbeloppet 2015 är 4 450 kronor.

Bakgrund
Enligt beslut från KF 2002 § 82 erhåller personal som har en sammanlagd grupp 1-anställning
motsvarande 25 år en minnesgåva.
Från och med 2006 har personal fått välja om de vill ha guldklocka eller rekvisition för att inhandla
annat föremål av minneskaraktär. Rekvisitionen har varit på 4 000 kronor inklusive moms, sedan
2007, medan klockornas värde har ökat.
Under åren 2010-2014 har totalt 4 personer valt guldklocka.
Eftersom det är så få som väljer guldklocka föreslås att alla får en rekvisition

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, 25-årsgåvor, skriven av Britt-Marie Andersson 2015-04-07.docx
- Riktlinjer minnesgåva efter 25 års anställning.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Digitala skyltar

Kallelse
2015-06-03

KS 2010/257

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga driften på ett upphandlat tjänsteföretag istället för Hova
utvecklingsbolag.
2. Förslag på avtal ska presenteras på kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att anslå medel till att iordningställa tomten där skyltarna skall vara
placerade. Det är uppgrusning och framdragning av el och fiber. En ca kostnad på detta är 200 tkr,
medlen tas ur kommunstyrelsens investeringsram.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 § 127 att undersöka möjligheten att de digitala skyltarna
kan ingå i Hova Utvecklingsbolag, som är under bildande.
Undertecknad har samtalat med representanter för Hova företagarförening, samt de näringsidkare i
Hova som varit drivande gällande Hova Utvecklingsbolag. Dessa skäl anges till varför det inte är
önskvärt att digitalskyltarna ska ingå i Hova utvecklingsbolag:
1) Hova utvecklingsbolag är ännu inte bildat och den samlade erfarenheten visar att processen kring
bolagsbildning kan ta tid.
2) Då personalresurser i Hova utvecklingsbolag, direkt efter ett eventuellt bildande, kommer att vara
knapphändiga, kan man inte ta hand om drift av skyltar i egen regi. I det fall Hova utvecklingsbolag
bildas skulle man därför troligen vidarebefordra driften till ett tjänsteföretag, enligt Laxåmodellen.
3) För att undvika att förlora ytterligare tid innan man kan få upp skyltarna, är det enligt näringslivet
önskvärt att Kommunstyrelsen tog beslut att själva lägga driften direkt på ett företag i branschen
enligt de kalkyler som tidigare presenterats.
Upphandlingen av tjänsteföretag har annonserats där svarstiden går ut 27/5 med klausul att
erforderliga beslut fattas.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse digitala skyltar Hova utvecklingsbolag, skriven av Lars Johansson och Camilla
McQuire, 2015-04-27.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Närtrafik i Gullspångs kommun

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/301

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att annonsering ska ske via hemsidan och affischering om att 20 personer
max 6 resor kan utnyttja närtrafiken under en månad. De 20 utvalda förbinder sig att vara med i en
utvärdering och träff om hur Närtrafiks resor har fungerat. De utvalda ska vara i varierande ålder och
bo i olika delar i kommunen.
Finansieringen sker via kontot utvecklingsmedel.

Bakgrund
Gullspångs kommun har över lag begränsad kollektivtrafik. Dock finns det komplement till detta bl.a.
Närtrafik. Än så länge är den här tjänsten något som våra medborgare inte alls utnyttjar. Med denna
åtgärd att välja ut tjugo personer via annonsering hoppas vi kunna få fler som nyttjar denna tjänst i
framtiden. Närtrafik är ett utmärkt komplement till ordinarie turer främst för de som saknar bil eller
körkort. Man kan tänka sig att fler känner att de kan bo kvar om de på detta vis tar sig till olika
serviceinrättningar utan att ha egen bil till en rimlig kostnad. Detta är inte alls bara riktat till våra
äldre utan är en bra service för alla.

Bilagor
- Tjänsteskrivelsenärtrafik närtrafik i Gullspångs kommun, skriven av Lars Johansson 2015-05-11.docx
- Broschyr Närtrafik Gullspång.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram - årlig
avstämning

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/143

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Gullspångs kommun har följande synpunkter på de av regionen ställda frågeställningarna.
1. Trafikförsörjningsprogrammet
Gullspångs kommun vill framföra vikten av att även glest befolkade kommuner långt ifrån de större
städerna har en väl tillgodosedd kollektivtrafik. Vi ser risk för en ökad segregation mellan de
människor som kan ta sig mellan orter på ett enkelt sätt och de som inte kan det bland annat då det
gäller möjlighet till utbildning och arbete. Vi har en stor andel nyanlända där svårigheten att delta i
utbildningar eller att arbeta på annan ort förstärks av språksvårigheter, familjeskäl, ekonomi, mm.
Kommunen ser positivt på fler behovsanpassade alternativ som t.ex. anropsstyrd trafik. Ett problem
är dock marknadsföringen av dessa alternativ. Tyvärr är det få personer som använder dem idag och
vi tror att det bland annat beror på att de är lite kända. Vi tror att den här typen av kollektivtrafik
även kan öka känslan av trygghet och av delaktighet.

Förhoppningen är att Kinnekullebanan ska få tillbaka den trafiknivån som fanns sedan tidigare, detta
för att möjliggöra studie- och arbetspendling. En försämring har skett sedan Swebus 801 och 839
togs ur trafik när avtalet med Swebus upphörde, detta har påverkat kommunen negativt.

2. Hållbart resande
Enkla anslutningar till de kollektiva huvudstråken och smidiga parkeringslösningar (givetvis utan
kostnad) behövs så att det inte frestar att istället ta bilen ända till slutmålet.
Kommunen skulle kunna vara en aktiv part som informationsspridare av alternativa resmöjligheter.
Möjlighet till transport av varor är mycket viktigt för företagens val av lokaliseringsort. De
prioriterade stråken är av avgörande betydelse för nyetablering av företag i kommunen.
3. Kontinuerlig utveckling av samverkan
I en liten kommun har vi svårt att ha specialister inom alla områden. Kollektivtrafiken är ett område
som växt i omfattning och komplexitet. Vi ser behov av att ha gensamma företrädare för delregionala
områden som kan hålla sig uppdaterade och bidra i samverkan med god kompetens.
I Hova är pendelparkeringen vid stationen detaljplanerad men inte genomförd. Återstår gör även
delar av anpassningen kring kollektivtrafiken, anpassningsåtgärder för personer med
funktionsnedsättning kommer att åtgärdas under året.
Gullspångs kommun ser positivt på att kollektivtrafiken integreras i BHU. På så sätt kan man fokusera
på syftena med kollektivtrafiken som att befrämja jämlik tillgång till samhällets utbud och därmed
öka den sociala hållbarheten och öka folkhälsan.
Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av att hela regionen ska leva och kollektivtrafiken ska
möjliggöra detta.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-06-03

Bakgrund
Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen regionalt trafikförsörjningsprogram för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt överenskommelse mellan regionen och kommunerna
ska programmet följas upp och stämmas av en gång per år.
Regionen har begärt svar på ett antal frågor som är indelade i tre områden
1. Mål och inriktning
2. Kommunens arbete med hållbart resande
3. Samverkansformer inom kollektivtrafiken
Förslaget till yttrande fokuserar på att hela regionen ska leva och att kollektivtrafiken kan bidra till att
utjämna olikheter i levnadsvillkor och på så sätt bidra till social hållbarhet och ökad folkhälsa.

Bilagor
- 01. Remissbrev_20150225.pdf
- 02. Uppföljning TPR 2014.pdf
- 03. Uppföljning samverkan.pdf
- Remiss från Västra Götalandsregionen angående regionalt trafikförsörjningsprogram-årlig
avstämning.pdf
- Yttrande regional trafikförsörjning.docx
- Tjänsteskrivelse remiss trafikförsörjningsprogram, skriven av Elisabeth Olsson 2015-05-11.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 22

Revidering av Bolagsordning för Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/250

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra § 8 till ” Styrelsen skall bestå av
minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Gullspångs. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande.

Bakgrund
Gullspångsbostäder AB styrelsen har 2015-03-30 § 878 föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs
kommun ska besluta att ändra § 8 i bolagsordningen för Gullspångs bostäder AB.
Förslag till ändring av § 8
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Nuvarande lydelse av § 8:
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förättas intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser
också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Bilagor
- Revidering av bolagsordning för Gullspångsbostäder AB, § 878.pdf
- Bolagsordning för Gullspångsbostäder AB antagen av kommunfullmäktige 199-12-07, § 104.pdf
- Bolagsordning för Gullspångsbostäder AB, reviderad.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Revidering av Bolagsordning för Skagerns Energi AB

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/303

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra § 8 till:
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande. Ordförandeposten ska utses av majoriteten och vice
ordförandeposten av oppositionen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-02-23, § 29 antagit Bolagsordning för Skagerns Energi AB.
Skagerns Energi AB:s styrelse föreslår 2015-04-29, § 7 en ändring under § 8 i bolagsordningen.
Förslag till ändring av § 8:
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 7 ledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs. Kommunfullmäktige utser också bland
ledamöterna ordförande och vice ordförande. Ordförandeposten ska utses av majoriteten och vice
ordförandeposten av oppositionen.
Nuvarande lydelse av § 8:
Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 7 ledamöter med lika många ersättare.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gullspångs kommun för tiden från den ordinarie
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser
också bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Ordförandeposten ska
utses av majoriteten och vice ordförandeposten av oppositionen

Bilagor
- Bolagsordning för Skagerns Energi AB efter beslut i kommunfullmäktige 2015-02-23 § 29.docx
- Revidering av Bolagsordning för Skagerns Energi AB, beslut från styrelsen 2015-04-29, § 7.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2015-06-03

Kommunstyrelsen

§ 24

Detaljplan för del av Gullspång 1:8 m.fl. Gullspångs
kommun

KS 2015/142

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Gullspång 1:8
m.fl.

Bakgrund
Kommunen har fått en intresseanmälan från boende i kvarteret Bofinken och Granen att köpa
kommunalägd mark i syfte att upprätta carport, förråd m.m. För att försäljning ska kunna
genomföras behöver gällande detaljplan ändras till mark för bostadsändamål. I Gullspångs tätort
finns mycket naturområden som kräver skötsel vilket medför stora kostnader för kommunen. Det
aktuella området används idag endast av boende som har tomter intill den aktuella delen av
Gullspång 1:8. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det skulle vara lämpligt att sälja marken
för att ge boende möjlighet att utvidga sina tomter och samtidigt som kommunen inte behöver
ansvara för områdets skötsel.
Planförslaget innebär även att gällande tomtindelningar för kvarteren Bofinken och Granen upphävs.
En tomtindelning har till uppgift att bestämma hur kvartersmark skall indelas i tomter.
Tomtindelningar kan vara ett hinder för den som behöver bygglov i samband med till- och nybyggnad
eller vid genomförande av fastighetsbildning inom kvarter. Äldre tomtindelningar bedöms idag kunna
upphävas då de spelat ut sin roll.
Planförslaget har varit på samråd och har reviderats baserat på inkomna synpunkter.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse detaljplan för del av Gullspång 1:8 m.fl.docx
- Samrådsredogörelse med utlåtande för detaljplan för del av Gullspång 1:8 m.fl.doc
- Plankarta del av Gullspång 1:8.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Antagandehandling planbeskrivning för detaljplan för del av Gullspång 1:8 m.fldocx
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Kommunstyrelsen

§ 25

Komplettering medfinansieringsavtal för gc-väg utmed väg
3005, Allmänna vägen, Otterbäcken

Kallelse
2015-06-03

KS 2012/359

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna kompletterande medfinansieringsavtal för gc-väg utmed väg
3005, Allmänna vägen, Otterbäcken. Den eventuellt ökade kostnaden på 150 tkr tas ur
kommunstyrelsens ram investeringar 2015.

Bakgrund
Nedanstående komplettering av medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Gullspångs kommun
finns framtaget.
Komplettering medfinansieringsavtal för gc-väg utmed väg 3005, Allmänna vägen, Otterbäcken,
Gullspångs kommun, Västra Götaland.
§1Parter
Mellan Trafikverket Region Väst, nedan kallad Trafikverket, och Gullspångs kommun, nedan kallad
kommunen, har avtal träffats om att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 3005 på delsträckan
Pirvägen - Navigatörsvägen. Tidigare avtal har tecknats om genomförande med diarienummer TRV
2013/25392.
Detta avtal är en komplettering till ovanstående avtal och är föranlett av ökade kostnader för
projektet. Komplettering berör endast §5 Finansiering, i avtal TRV 2013/25392.
§5 Finansiering
Upparbetade kostnader för projektering är 400 tkr och ny beräknad kostnad för produktion beräknas
i februari 2015, till 900 tkr. Total kostnad för projektet beräknas därmed till 1 300 tkr.
Totalt omfattar detta kompletterande avtal en projektkostnad om 1 300 tkr. Kostnaden fördelas lika
mellan parterna.
Om kostnaden vid ekonomisk avstämning överstiger 10 % av bedömd produktionskostnad har
respektive part möjlighet att begära omförhandling eller uppsägning av detta avtal. Om åtgärden
avslutas och avtalet sägs upp, delas den nedlagda kostnaden lika mellan parterna.
Kommunen fakturerar Trafikverket två gånger per år, i juni respektive november, med andel av
upparbetad projektkostnad.
§8 Avtalets giltighet
Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt då det undertecknats av parterna till och med 201512-31.

Bilagor
- DOC130423.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-06-03

- Komplettering medfinansieringsavtal för gc utmed väg 3005, Allmänna vägen, Otterbäcken, på
delsträckan Pirvägen - Navigatörsvägen, TRV 2013/25392.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Leveransåtagande för tekniska nämnden 2015 i Gullspång

Kallelse
2015-06-03

KS 2014/771

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna leveransåtagande inom tekniska nämndens ansvarsområde
för år 2015. Leveransåtagandena bygger på kommunfullmäktige i Gullspångs beställningar.

Bakgrund
Tekniska nämnden har 2015-04-14, § 94 godkänt förslag till Leveransåtaganden inom tekniska
nämndens ansvarsområde för år 2015. Gullspångs kommun tar årligen fram leveransåtagande som
ska styra nämndernas arbete. Levarensåtagandena bygger på kommunfullmäktige i Gullspångs
beställningar

Bilagor
- Leveransåtagande Gullspång 2015.docx
- Leveransåtgande för teknisk anämnden 2015 i Gullspång, Tn § 94.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till
samordningsförbunden

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/265

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelningsmodellen för den statliga medelstilldelningen till
samordningsförbunden.

Bakgrund
Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden
Den 30 januari tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till
samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge
samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen gäller
från och med medelstilldelningen för 2016 och ansluter till det förslag som har varit ute på remiss till
samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Nationella rådet för
finansiell samordning, där parterna inom Finsam ingår, står bakom modellen.
Modellen
• grundtilldelning (preciserad till 400 tkr för 2016)
• parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
• eget kapital utöver belopp enligt beräkningsmodellen trappan påverkar
• spärr för minskad tilldelning för 2016 och 2017 (ses över inför 2018)
Utifrån vårt befolkningsunderlag och storleken på offentlig försörjning i norra Skaraborg ger den nya
modellen vårt förbund en möjlig statlig ökning på 244 tkr år 2016 (2015 var statlig tilldelning 1350
tkr, 2016 är det möjligt att tilldelningen blir 1594 tkr).
Tilldelningen förutsätter att kommuner och VGR bidrar med motsvarande summa tillsammans.
Det innebär för Gullspångs kommun: år 2015 101 tkr och för år 2016 119,5 tkr en ökning med 18,5
tkr (* 11 tkr)
*Kommunerna valde 2011, då den statliga tilldelningen minskade med 200 tkr att bibehålla sin
tilldelning (sammantaget 50 tkr/år för MTG-kommunerna tillsammans), vilket i realiteten betyder att
för kommunerna är inte ökningen 122 tkr utan 72 tkr tillsammans.
Försäkringskassan måste ha svar från kommunerna och VGR senast den 18 maj. Om svar ej inkommit
tolkar samordningsförbundet det som ett jakande.

Bilagor
- Följebrev till fördelningsmodellen för den statliga medelstilldelningen till
samordningsförbunden.docx
- Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden möjlig tilldelning
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-06-03

2016.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Tolkförmedling Väst - Fastställande av avgift för kopia av
allmän handling

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/285

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för
kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191).

Bakgrund
Tolkförmedlingen Väst, direktionen, har behandlat ärendet 2015-04-17 , § 177 behandlat ärendet.
Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 13 §, har den som önskar ta del av allmän handling
”rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut”. För
att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut avgift för utlämnande av handling krävs att samtliga
medlemmars fullmäktige har fastslagit detta.
Tolkförmedling Väst behöver ett formellt beslut om avgifter för kopior av allmänna handlingar, för
att med lagligt stöd kunna ta ut sådana avgifter. Av Avgiftsförordning (1992:191) framgår vilka
avgifter statliga myndigheter får ta ut för utlämnande av handlingar. Tolkförmedling Väst bör
tillämpa samma avgift.

Bilagor
- Tolkförmedling Väst protokollsutdag 177 §.pdf
- Tolkförmedling Väst tjänsteutlåtande avseende fastställande av avgift.pdf
- Tolkförmedling Väst bilaga 1 Avgiftsförordning.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 29

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/286

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2014 och
bevilja ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Bakgrund
Tolkförmedlingen Väst, direktionen, har i protokoll från 2015-04-17, § 171 överlämnat till
medlemmarna att godkänna årsredovisning 2014 och prövning av ansvarsfrihet.

Bilagor
- Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst.pdf
- Revisorernas bedömning av delårsrapport.pdf
- Årsredovisning 2014 protokollsutdrag 171 §.pdf
- Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 30

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2014

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/288

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att direktionen för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner,
Gullspång, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda samt Karlsborg.
Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder
förebyggs, ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande
verksamhet som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet skall även tillhandahålla utbildning för
medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Inför 2011 ändrades
ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt den
nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet.
Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar
medlemskommunerna beträffande räddningstjänst under höjd beredskap. Under året har
räddningstjänsten börjat larmas till konstaterade hjärtstopp.
Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med 115 900 invånare och har en landyta av 3 100
km2.
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2014 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
- Årsredovisning 2014 Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- PWC granskningsrapport för år 2014 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg54.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll D § 36 årsbokslut 2014.pdf
- Brev - ansvarsfrihet för direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda
ledamöterna i densamma3.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Verksamhetsberättelse 2014 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Vänerstipendiet 2015

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/266

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Eva Jakobsson som stipendiat till Vänerstipendiet.

Bakgrund
Med anledning av Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond kallad
”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden är bland annat att belöna gärningar som främjar
kunskaperna om Vänern. Avkastningen från fonden ska delas ut vid det så kallade ”Vänertinget” som
enligt en fastställd turordningslista hålls varje höst av en av kommunerna runt Vänern. I år är det
Mariestads kommun som står för värdskapet för tinget som planeras hållas i oktober månad.
Nomineringsförslagen till stipendiater skickas direkt till Karlstads kommun senast 2015-08-04.

Bilagor
- Vänerstipendiet 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Gullspångs kommuns motivering till nomineringen av Eva Jakobsson till Vänerstipendiet 2015.docx
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Kommunstyrelsen

§ 32

Komplettering till antagen slamtaxa

Kallelse
2015-06-03

KS 2014/711

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande komplettering i taxetabellen till
redan antagen slamtaxa.
- Taxan regleras årsvis med Avfall Sveriges Avfalls index, A 12:3 MD med oktober månads index,
basmånad oktober 2014.

Bakgrund
Avfallsnämnden har 2015-04-14, § 22 behandlat ärendet.
Ny taxa för tömning av enskilda avlopp i Mariestad och Gullspångs kommuner har antagits av
respektive kommunfullmäktige. I taxetabellen i förslag till beslut saknas uppgiften om att det i taxan
ingår en reglering mot index. Detta ska kompletteras och läggas till i beslutet.
Tömning av enskilda avlopp upphandlades under år 2014 av avfallsavdelningen. I
förfrågningsunderlaget för upphandling av tjänsten ingår en indexreglering av tömningspriset med
hänvisning till Avfall Sveriges Avfallsindes, A 12:3MD med bas- månad oktober 2014. Denna
indexreglering är också inskriven i avtalet med den vinnande entreprenören.

Bilagor
- Komplettering till antagen slamtaxa, avfallsnämnden An § 22.pdf
- Avloppsslam Taxa enskilda avlopp 2015.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 33

Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om
samverkan avseende arbetslösa ungdomar

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/338

Bakgrund
Under hösten 2014 bjöd arbetsmarknadsministern in företrädare för Sveriges alla kommuner till
dialoger kring hur staten kan samverka med kommunerna för att minska ungdomsarbetslösheten.
Arbetsförmedlingen vill därför i samarbete med regeringens Delegation för unga till arbete (Dua) och
i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuda in till fortsatt dialog kring utvecklad
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner.
En dialogkonferens genomfördes den 20 maj i Skövde. Information lämnades om vissa nya
förutsättningar för samverkan när det gäller ungdomsarbetslösheten. Ambitionen är att ta ett
helhetsgrepp om ungdomsarbetslösheten.
De kommuner som vill teckna överenskommelser med Arbetsförmedlingen kan börja arbetet genom
att skriva under avsiktsförklaring. En gemensam avsiktsförklaring är första steget i den process som
leder fram till en överenskommelse. Kommuner som inkommer med avsiktsförklaring före 30 juni
2015 kan ansöka om 200 000 kr i statsbidrag. Bidraget kan gå till att arbeta fram en
överenskommelse enligt fastställda kriterier. Statsbidraget delas ut under förutsättning att riksdagen
och regeringen fattar erforderliga beslut i juni.

Bilagor
- Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseeden arbetslösa unga.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/344

Föredragande: behandlas i allmänna utskottet 2015-06-03

Bilagor
- Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015.docx
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Kommunstyrelsen

§ 35

Budgetuppföljning

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/202

Föredragande: Anders Bernhall, Yvonne Kjell, Arvo Niiholm, Karin Ahrle, Elisabeth Olsson
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delegationsbeslut

Kallelse
2015-06-03

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.

Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen juni månad 2015..doc
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delegationsbeslut om serveringstillstånd

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/275

Bilagor
- TJUT.pdf
- Tillståndsbevis för signatur.rtf
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Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivningar

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 63, Verksamhetsuppföljning till sammanträdet den 12 maj
2015.
b) Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 56, Gullspång Bråta 2:23- Beslut om att begära uppstädning
av fastighet på den fastighetsägarens bekostnad.
c) Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 57, Gullspång Bråta 16:1 - Beslut om att begära uppstädning
av fastighet på fastighetsägarens bekostnad.
d) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2015-04-30
e) Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2015-04-13
f) Skaraborgs fiskevattenägareförbund - protokoll, 2015-04-09, fört vid konstituerande
styrelsesammanträde
g) Skaraborgs fiskevattenägareförbund - protokoll, 2015-04-09, fört vid ordinarie stämma för
verksamhetsåret 2014
h) Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2015-05-08
i) E-delgivning 433-17000-2015 tillstånd till trädvård enligt upprättad plan på Amnehärads
begravningsplats
j) Naturvårdsverkets hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden och ändringar i
befintliga områden enligt habitat- och fågeldirektivet (NV-00482-14)
k) Brandmännens Riksförbund varslar om stridsåtgärder
l) Sveriges Kommuner och Landsting pressmeddelande, bra resultat 2015 i kommunsektorn men
utmaningar väntar
m) Sveriges kommuner och Landsting, ekonomirapporten om kommunernas och landstingens
ekonomi - april 2015

Bilagor
- Verksamhetsuppföljning till sammanträde den 12 maj 2015, mbn § 63 .pdf
- Gullspång Bråta 2:23 - Beslut om att begöra uppstädning av fastighet på den fastighesägarens
bekostnad, mbn § 561.pdf
- Gullspång Bråta 16:1 - Beslut om att begära uppstädning av fastighet på fastighetsägarens
bekostnad, Mbn § 57.pdf
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2015-04-13.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2015-04-30.pdf
- Protokoll konstituerande möte 2015-04-09.pdf
- Protokoll årsstämma 201-04-09.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund styrelsen sammanträdesprotokoll 2015-05-08.pdf
- Hemställan till regeringen - nya Natura 2000-områden och ändringar i befintliga områden enligt
habitat - och fågeldirektivet.pdf
- E-delgivning 433-17000-2015 Tillstånd till trädvård enligt uppättad plan på Amnehärads
begravningsplats.pdf
- Brandmännens Riksförbund varslar om stridsåtgärder.docx
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-06-03

- SKL - Pressmeddelande bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar .pdf
- Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi - april 2015.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 39

Delgivning - Ekonomisk rapport för miljö- och
byggnadsnämnden, uppföljning prognos 1 avfallsnämnden

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/202

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 62, ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden
inför majsammanträdet 2015.
b) Avfallsnämnden, An § 17, uppföljning prognos 1 2015 för avfallsnämndens verksamheter i
Gullspång

Bilagor
- Uppföljning prognos 1 2015 för avfallsnämndens verksamheter i Gullspång, An § 17.pdf
- Ekonomisk rapport för Miljö- och byggnadsnämnden inför majsammanträdet 2015, Mbn § 62.pdf
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Kallelse
2015-06-03

Kommunstyrelsen

§ 40

Delgivning - Förslag till ramanalys för avfallsverksamheten
år 2016-2018 i Gullspång

KS 2015/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallsnämnden, An § 19, Förslag till ramanalys för avfallsverksamheten år 2016-2018 i Gullspång.

Bilagor
- Förslag till ramanalys för avfallverksamheten år 2016-2018 i Gullspång, An § 19.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 41

Delgivning - Tolkförmedling Väst reviderad budget

Kallelse
2015-06-03

KS 2014/21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tolkförmedling Väst, § 170, reviderad budget.

Bilagor
- Tolkförmedling Väst protokollsutdrag reviderad budget § 170, för kännedompdf
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Kommunstyrelsen

§ 42

Delgivning - Migrationsverket kvalitetsgranskar möjliga
asylboenden i Gullspångs kommun

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/127

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Migrationsverket kvalitetsgranskar möjliga asylboenden i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Information angående möjliga asylboendenGullspångs kommun.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 43

Delgivning - Årsbesked 2014 överskottsutdelning
Kommuninvest ekonomisk förening

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/280

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Årsbesked 2014 överskottsutdelning Kommuninvest ekonomisk förening.

Bilagor
- Årsbesked 2014-överskottsutdelning Kommuninvest ekonomisk förening.pdf
- Instruktioner för inbetalning av överskottsutdelning.pdf
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Kallelse
2015-06-03

Kommunstyrelsen

§ 44

Delgivning - Uttalande från synskadades Riksförbud - Inte
jämlika insatser för personer med funktionsnedsättning

KS 2015/289

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uttalande från synskadades Riksförbund - Inte jämlika insatser för personer med
funktionsnedsättning.

Bilagor
- Uttalande från Synskadades Riksförbund - Inte jämlika insatser för personer med
funktionsnedsättning!.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 45

Delgivning - Trafikverket mål M 376-15, väg E20 ny bro
över Hovaån

Kallelse
2015-06-03

KS 2008/282

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Trafikverket, mål M 376-15, väg E20 ny bro över Hovaån: yttrande över inkomna synpunkter i
aktbilaga 17.
b) Vänersborgs Tingsrätt, underrättelse aktbilaga 21, trafikverket: angående ansökan om tillstånd att
för väg E20 anlägga en ny bro över Hovaåna vid Hova i Gullspång
c) Vänersborgs Tingsrätt, underrättelse aktbilaga 22, trafikverket: angående ansökan om tillstånd att
för väg E20 anlägga en ny bro över Hovaåna vid Hova i Gullspång

Bilagor
- Mål M 376-15, väg E20 ny bro över Hovaån: yttrande över inkomna synpunkter i aktbilaga 17.pdf
- Underrättelse från Vänersborgs tingsrätte- trafikverket angående ansökan om tillstånd att för väg
E20 anlägga en ny bro över Hovaån vid Hova i Gullspångs kommun - Mål nr 376-15, aktbilaga 21.pdf
- Underrättelse från Vänersborgs Tingsrätt- Trafikverket angående ansökan om tillstånd att för väg
E20 anlägga en ny bro över Hovaån vid Hova i Gullspångs, Mål nr M 376-15.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 46

Delgivning - Högsta domstolen Svea hovrätts, Mark- och
miljööverdomstolen, beslut 2014-12-19 i mål M 8396-14

Kallelse
2015-06-03

KS 2014/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Högsta domstolen, protokoll vid tillståndsprövning mål nr Ö 419-15, överklagat avgörande Svea
hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, beslut 2014-12-19 i mål M 8396-14.

Bilagor
- Protokoll från Högsta domstolen mål nr Ö 419-15, överklagat avgörande Svea Hovrätts, Mark- och
miljööverdomstolen, beslut 2014-12-19 i mål M 8396-14.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 47

Delgivning - Regeringsbeslut överklagande av
Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll
av del av väg 2981 samt vägbro i Gullspångs kommun

Kallelse
2015-06-03

KS 2006/313

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Regeringsbeslut överklaganden av Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av del
av väg 2981 samt vägbro i Gullspångs kommun.
b) Trafikverket Lagakraft regeringsbeslut angående indragning från allmänt underhåll av del av väg
2981 samt vägbro i Gullspång.

Bilagor
- Regeringsbeslut N2014/30/TIF angående överklagande av Trafikverkets beslut om indragning från
allmänt underhåll av del av väg 2981 samt vägbro i Gullspångs kommun, Västra Götalands län.pdf
- Från Trafikverket meddelande om regeringsbeslut angående indragning från allmänt underhåll av
del av väg 2981 samt vägbro i Gullspång.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 48

Delgivning - Protokoll från årsmöte/bildande av
Vänersamarbetet ekonomisk förening

Kallelse
2015-06-03

KS 2013/263

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll 2015-04-23 från årsmöte/bildande av Vänersamarbetet ekonomisk förening.

Bilagor
- Protokoll 2015 04 23, Vänersamarbetet ekonomisk förening, reviderat 2015- 05- 07.docx
- Förslag till stadgar för Vänersamarbetet.docx
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Kommunstyrelsen

§ 49

Delgivning - Länsstyrelsen inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/336

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Delges Länsstyrelsens protokoll avseende inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen, dnr 2013-11890-2015.

Bilagor
- Länsstyrelsen - Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordningen.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 50

Delgivning - Beslut tillsyn av HVB barn - och unga vid
Villagatan och Långgatan

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/34

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut tillsyn av HVB barn- och unga vid Villagatan och Långgatan

Bilagor
- Beslut tillsyn av HVB barn och unga vid Villagatan.pdf
- Beslut tillsyn av HVB barn och unga vid Långgatan.pdf
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Kallelse
2015-06-03

Kommunstyrelsen

§ 51

Delgivning - IVO:s tillsyn av utredningstider och
förhandsbedömningar

KS 2015/246

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) IVO:s tillsyn av utredningstider och förhandsbedömningar, dnr 8.5-32357/2014-115

Bilagor
- Tillsyn av utredningstider och förhandsbedömningar.pdf
- Beslut tillsyn av utredningstider och förhandsbedömningar.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 52

Delgivning - Verksamhetsberättelse 2014 för Barnahus
Skaraborg

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/315

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Verksamhetsberättelse 2014 för Barnahus skaraborg

Bilagor
- Verksamhetsberättelse 2014 Barnahus Skaraborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 53

Delgivning -Verksamhetsplan 2015 Kvinnohuset Tranan

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/247

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Verksamhetsplan 2015 Kvinnohuset Tranan

Bilagor
- Verksamhetsplan 2015 Kvinnohuset Tranan.pdf
- Resultaträkning för verksamhetsåret 2014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 54

Delgivning - Protokoll från samverkansgrupp

Kallelse
2015-06-03

KS 2015/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från samverkansgrupp FAS för social verksamhet 2015-04-23

Bilagor
- Protokoll från social samverkan 2015-04-23.pdf
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