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§5

Utökning av kommunal borgen för Gullspångsbostäder AB

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/474

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för
Gullspångsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om etthundratjugo
miljoner kronor (120 000 000:-), jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Bakgrund
Nuvarande borgenram är på 90 000 000:-. Byggnationen på Åsterudsbacken kommer göra att bolaget
utnyttjar hela den ramen nu i juni 2017. För att klara ombyggnaden på Bikupan, diverse arbeten på
Klockaren 10 samt köksbyten i Otterbäcken behöver bolaget låna ytterligare ca 25 Mnkr under tidig
höst.
Skulle bolaget få beslut om att bygga LSS-boende behöver bolaget begära ytterligare höjning av
borgensramen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utökning av kommunal borgen till Gullspångsbostäder AB, skriven Lars
Johansson.docx
- Gullspångsbostäder AB styrelse § 1029 höjd borgensram.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §131).doc
- Specifikation lån KSAU 2017-08-23 (2017-06-21 Ksau §131).doc.rtf
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Motion angående vassröjning i Otterbäcken

Kallelse
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KS 2017/178

Föredragande: Representant från Miljö- och bygg och verksamhet teknik
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt tekniska
nämndens yttrande nedan:
Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens ansvarsområde och
lämnar yttranden på följande:
Från motionen
– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid rätt tidpunkt .
Yttrande
– Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag möjligheten att utföra
vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den biologiska förutsättningen då de
entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha framförhållning och har oftast en orderkö.
Från motionen
– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer som fiskare,
Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt). Vi har då möjlighet att röja
vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre kostnad.
Yttrande
– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv, men att låta
utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av kommunen är inte
aktuellt. Som motionären också skriver så varierar vassbekämpningsbehovet över tid och det är av
den anledningen svårt att få ekonomi på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det
behövs flertalet utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och transportera
bort.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har till Kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en motion angående
vassröjning i Otterbäcken. Motionen tar upp flera punkter omkring vassröjningen i Otterbäcken, men
också vassröjning generellt i Gullspångs kommun. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet
2017-03-27 överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan
sänt motionen på remiss till tekniska nämnden för yttrande. Verksamhet teknik har läst igenom
motionen och utrett vissa av frågeställningarna och lämnat förslag till yttrande.

Bilagor
- Remiss Motion angående vassröjning i Otterbäcken, Tn § 106.pdf
- Motion angående vassröjning i Otterbäcken.docx
- KF § 165, 2015-09-28, svar på motion - Vassbekämpning i Otterbäcksviken.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §138).doc
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§7

Ansökan om föreningsbidrag från Hörselskadades förbund

Kallelse
2017-08-16

KS 2016/141

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan om föreningsbidrag 2017 för Hörselskadades
förening under förutsättningen att Töreboda och Mariestads kommuner lämnar bidrag för sin del.

Bakgrund
Hörselskadades förening Norra Skaraborg omfattar Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Målgruppen är hörselskadade och dessa anhöriga i alla åldrar. I Gullspångs kommun finns 142
medlemmar. Det finns en medlemskontakt i kommunen, de är hörselhjälpare som bistår
medlemmarna med batterier samt upprätthåller den sociala kontakten. Några gånger per år försöker
föreningen ha information i kommunen på lämpliga marknadsdagar. Föreningens söker ett bidrag för
verksamheten de bedriver i Norra Skaraborg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-22 § 61 att återremittera Vård- och
omsorgsnämndens beslut 2017-02-06 § 72 för komplettering av motiveringen av förslag till avslag på
ansökan.

Vård- och omsorgsnämnden har 2017-05-04 § 130 återigen behandlat ärendet och föreslagit att
ansökan avslås då föreningen inte har någon verksamhet i kommunen. Föreningen söker för Norra
Skaraborg (ej specifikt för Gullspångs kommun).
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen var att tillstyrka ansökan om
föreningsbidrag 2017 för Hörselskadades förening under förutsättningen att Töreboda och
Mariestads kommuner lämnar bidrag för sin del.

Efter kontakt med Töreboda kommun och Mariestads kommun har de meddelat att något bidrag inte
har betalats ut till föreningen.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden (2017-05-04 VON §130).doc
- TU ansökan om föreningsbidrag från Hörselskadades förbund.docx
- Ansökan om föreningsbidrag Hörselskadades förening N Skaraborg.pdf
- Årsmöte 2016-02-15 Hörselskadades förbund N Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §61).doc
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2017 (2017-02-06 VON §72).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §135).doc
- Regler för kommunalt föreningsbidrag.pdf
- Svar från Mariestads kommun ang föreningsbidrag till Hörselskadades förening Nora Skaraborg.htm
- Svar från Töreboda kommun angående föreningsbidrag till Hörselskadades förening Nora
Skaraborg.htm
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Avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018
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KS 2017/432

Föredragande: Avfallshantering Östra Skaraborg Linda Moularé kl 14:00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i
kraft 1 januari 2018.

Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny
avfallstaxa för AÖS medlemskommuner. AÖS har för närvarande tre olika avfallstaxor, en för
Gullspångs kommun, en för Mariestads kommun och en för övriga AÖS-kommuner. I förslag till ny
avfallstaxa samordnas samtliga taxor till ett dokument för hela AÖS. Samordningen av taxorna
innebär såväl avgiftsökningar som avgiftssänkningar.

Bilagor
- doc01642920170522125356.pdf
- 4.3 Avfallstaxa - sammanfattning av förändringar.pdf
- 4.2 Avfallstaxa AÖS.PDF
- Protokoll direktionsmöte 2017-05-22.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §139).doc
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Hova hotell
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KS 2016/575

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat hyresavtal med Hova Utveckling AB.

Bakgrund
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten enligt Lumber & Karle modellen i samverkan med
företagare. Modellen bygger på att lokala företagare är med och bidrar till driften av verksamheten
genom samarbetsprojekt, gemensamma aktiviteter, sponsoravtal med mera. Förvaltningen föreslår
därför att Gullspångs kommun tecknar avtal gällande driften av Hova hotell och restaurang med
Hova utveckling AB. Bolaget ser sedan till att avtal tecknas med entreprenör gällande driften av Hova
Hotell och Restaurang enligt den framtagna kravspecifikationen.
Hotellbyggnaden som är en del av kommunledningskontoret är i stort behov av renovering och Hova
utvecklingsbolag AB har i ett förslag framfört sin vilja att utföra delar av denna renovering i egen regi.
Gullspångs kommun har kommit fram till en gränsdragning och fördelning av renoveringen som
innebär att Hova utvecklingsbolag AB kommer att investera i fastigheten motsvarande ett värde om 2
660 000 kronor. Värdet av denna investering utgör hyran under avtalsperioden och är beräknad till
203 931kr/år, 1,8 % ränta, avskrivningstid 15 år.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Hova Hotell och Restaurang.docx
- Bilaga 1 ritning plan 1.pdf
- Bilaga 2 ritning plan 2.pdf
- Bilaga 3 ritning plan 0.pdf
- Kravspecifikation Hova Hotell och Restaurang.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §130).doc
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§ 10

Fördelning av schablonersättning för etablering och
introduktion för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/335

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget på fördelningen av schablonersättning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att chefen för VISA har delegation på att utifrån förändrade behov
kunna flytta resurser mellan VISA:s olika verksamheter.

Bakgrund
Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer Kommuner som tar emot
nyanlända flyktingar för bosättning får ersättning för etablering och introduktion för de personer
som beviljats uppehållstillstånd. Den schabloniserade ersättningen ska täcka merkostnader som
kommunen kan ha i samband med mottagandet och etableringen i samhället. Kommunens ansvar
omfattar exempelvis praktisk hjälp i samband med bosättning, pedagogisk verksamhet som förskola,
skola, utbildning i svenska för invandrare, vuxenutbildning, samhällsorientering och försörjningsstöd.

Integration, vuxenstudier och arbetsmarknadsenheten är numera samlande under en verksamhet
(VISA), vilket medför ansvar för väsentliga delar av mottagandet och etableringen av nyanlända samt
ansvar för hanteringen av etableringsersättningen. Utifrån detta har nedanstående förslag till
fördelning av etableringsersättningen tagit fram.
Uppskattat mottagande av aktuella individer:
Statlig fördelning år 2017 10, år 2018 10
Övriga år 2017 70, år 2018 50
Schablonersättning för nyanlända som tagits emot i en kommun är från och med den 1 januari 2016.
• 126 400 kronor för en person som inte fyllt 65 år,
• 79 100 kronor för en person som fyllt 65 år
Förslag på fördelning av etableringsersättningen i Gullspångs kommun:
Handläggning och administrativa kostnader, innebörd: Personal, handläggare, ledning, fordon, resor,
lokalhyra, administration m.m. Fördelning i % eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 22 % eller
28 000 kr
SFI och SO, innebörd: Ökat elevantal, högre krav på bredd och flexibilitet samt en snabb
genomströmning medför att antalet lärare behöver öka med minst 0,5 åa. Samhällsorientering ingår i
den ökade kostnaden från 33 tkr till ca 38 tkr. Fördelning i % eller kronor utifrån helt schablonbidrag:
Ca 30 % eller 38 000 kr.
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Studie och yrkesvägledning, innebörd: Del av tjänst. Fördelning i % eller kronor utifrån helt
schablonbidrag: Ca 6 % eller 8 000 kr.
Tolkkostnader. Fördelning i % eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 2 % eller 2 400 kr.
Individuella introduktionskostnader, innebörd: Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning.
Fördelning i % eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 9 % eller 11 500 kr (Dessa går till BUKN då
det gäller barn).
Integrationsinsatser på grupp- eller samhällsnivå, innebörd: För att underlätta etableringen i
samhället. Fördelning i % eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 7 % eller 7 000 kr (Dessa går till
BUKN då det gäller barn).
Arbetsmarknadsåtgärder och studier, innebörd: Utbildning på grund- och gymnasienivå och
arbetsmarknadsåtgärder så som praktikplatser, instegsjobb, nystartsjobb, extratjänster. Fördelning i
% eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 16 % eller 21 500kr.
Försörjningsstöd, innebörd: Ersättning för försörjningsstöd om 800 tkr stäms av i slutet av varje år
utifrån resultat. Över- respektive underskott jämkas med balanskontot (”fonden”). Fördelning i %
eller kronor utifrån helt schablonbidrag: Ca 8 % eller 10 000 kr.
Olika nämnder ansvarar för etableringsinsatser för nyanlända. Kostnader för personer som har behov
av vård och behandlingsinsatser, vård och omsorg i ordinärt boende kan återsökas från
Migrationsverket. Schablonen ska inte täcka sådana kostnader. Även kostnader för försörjningsstöd
till nyanlända som pga. sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan försörja sig ska återsökas.
Kostnader som relateras till mottagande av ensamkommande barn regleras i särskild förordning och
överenskommelse med Migrationsverket. Kostnader för asylsökande utan uppehållstillstånd regleras
i särskild förordning (främst förskola och skola).
Verksamhetschefen för VISA får delegeras att utifrån förändrade behov kunna flytta resurser mellan
VISA:s olika verksamheter, t.ex. från arbetsmarknadsåtgärder till utbildning.
Efter jämkning av försörjningsstödet balanseras över- respektive underskott genom ”flyktingfonden”.
KS bör årligen i samband med bokslut fatta beslut om hur resultatet ska hanteras. Minst 500 tkr bör
kvarstå för att täcka eventuell nedtrappningskostnad.
Reviderat innehåll på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bilagor
- Reviderat förslag på fördelning av schablonersättning för etablering och introduktion för nyanlända
personer med uppehållstillstånd.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §95).doc
- Tjänsteskrivelse ang fördelning av etableringsersättning, skriven av Elisabeth Olsson, Anita T
Ladinek .docx
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2017-04-20 (2017-04-20 §14).doc
- Förslag till fördelning av etableringsersättningen 170420.pptx
- Reviderat förslag på fördelning av schablonersättning för etablering och introduktion för nyanlända
personer med uppehållstillstånd, reviderad efter beslut i ksau 2017-06-21.docx
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §133).doc
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§ 11

Introduktionsprogram IM i Gullspång

Kallelse
2017-08-16

KS 2016/440

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att starta IM Språkintroduktion senast inför läsåret 18/19 och att
tillhörigheten är kommunstyrelsens VISA verksamhet samt att man under tiden arbetar för att göra
individuella lösningar.

Bakgrund
Det finns ett behov av att organisera ett gymnasieprogram i språkintroduktion i vår hemkommun
Gullspång. Det finns positiva fördelar som Töreboda kommun tydligt beskriver.
Följande behöver nu utföras: - Var verksamheten skulle kunna förläggas.
- Vilka verksamheter som kan samverka.
- En prognos behöver göras över hur många elever som de närmaste åren beräknas gå ett
introduktionsprogram.
- En kalkyl behöver göras över vad verksamheten skulle kosta.
- Rekrytering: Enligt skolverket ska lärare på språkintroduktion förutom ämneskompetens också ha
kunskaper om flerspråkighet och andraspråkslärande eller ges möjlighet till kompetensutveckling
inom området.
- Elevhälsa: Ett språkintroduktionsprogram behöver enligt skolverket ha en väl fungerande elevhälsa,
med resurser som kan hantera de situationer som kan uppkomma med denna grupp av elever.
- Tillgångar ca 120 tkr/år och elev. En beräkning på 30 elever ger totalt 3600 tkr/år.
Barn-, och utbildning och kulturnämnden har behandlat ärende 2017-05-30 § 95.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2017 (2017-05-30 BUK §95).doc
- TU Start av IM Språkintroduktion 170518.docx
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §18).doc
- IM Språkintroduktion i Gullspångs kommun redovisad vid budgetdialog 170419, skriven av Maria
Andersson, Anita Thorsberg Ladinek.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §134).doc
- Genomförandeplan Språkintroduktion utkast 170711.docx
- Tjänsteanteckning, Genomförandeplan IM Språkintroduktion 170718.docx
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§ 12

Motion - Ändring av sammanträdestiden för
kommunfullmäktige

Kallelse
2017-08-16

KS 2016/705

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund
Elis Öqvist Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) föreslår i en motion inlämnad 2016-10-31 att
kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 15:00. Detta för att underlätta för de som är i behov av
barnomsorg på kvälls- och nattid som inte finns i vår kommun.
Tidigare började kommunfullmäktiges möten kl 19.00 efter beslut i Kommunfullmäktige 2016-10-31
§ 170 börjar fullmäktiges möten numera kl 18.30.
Fördelar och nackdelar om mötena börjar kl 15:00
Fördelar
- Det underlättar för barnfamiljer som har behov av barnomsorg.

- Förtroendevalda och tjänstemän slipper sena kvällsmöten.
Nackdelar
- Kan eventuellt komma att bli en högre kostnad för kommunen för förlorad arbetsinkomst för de
förtroendevalda som arbetar dagtid.
- Kan eventuellt vara svårt att ta ledigt från arbete för de som förvärvsarbetar och arbetar dagtid,
men enligt Kommunallagen 4 kapitlet 11 § har förtroendevalda rätt till ledighet från sina
anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag.
- Eventuellt kan allmänheten ha svårt att närvara vid mötena om de förläggs till dagtid (dock kan man
ta del av webbsändningen).
Kommunfullmäktiges sammanträdestider varierar i kommunerna. Några exempel på kommuner som
har möten på dagtid är Malmö, Kalmar och Gävle.
Förvaltningen överlämnar motionen utan förslag till beslut.

Bilagor
- Svar på motion om ändring av sammanträdestiden för Kommunfullmäktige.docx
- Motion om ändring av sammanträdestiden för kommunfullmäktige .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §137).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Familjecentrum nämndstillhörighet

Kallelse
2017-08-16

KS 2016/710

Föredragande: Maria Andersson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att familjecentrum som för närvarande är
organiserad under vård- och omsorgsnämnden, från och med innevarande verksamhetsår 2017,
organiseras under barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Bakgrund
Familjecentrum är en organisation som har ett uppdrag att så tidigt som möjlighet fånga upp,
förbygga och skapa förtroendefulla relationer till de barn och unga samt föräldrar som ligger i riskzon
för normbrytande beteende. Enheten fungerar som en spindel i nätet mellan vårdnadshavare, skola,
socialtjänst och vårdcentralerna. För närvarande organiseras verksamheten under socialtjänsten
inom Vård och omsorgsnämnden, vilket innebär att det är socialtjänstlagen som styr verksamheten.
De två verksamheterna Vård och omsorg och Barn, utbildning, kultur ser vinster med att enheten
istället organiseras under Barn-, utbildning och kulturnämnden då enheten har sitt fokus på de yngre
barnen som ofta befinner sig i förskoleverksamhet. Socialtjänst/IFO ska fortsätta att ha en tydlig
samverkan med familjecentrum.
Ärendet har behandlats i Vård- och omsorgsnämnden (§ 64/2017) och barn- utbildning och
kulturnämnden (§ 86/2017).

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2017 (2017-05-30 BUK §86).doc
- TU Familjecentrum 170515.docx
- Risk- och konsekvensanalys inför förändringar.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2017 (2017-02-06 VON §64).doc
- VoO TU Familjecentrum.docx
- Vård- och omsorgsnämnden november 2016 (2016-11-09 VON §12).doc
- BUK. TU Familjecentrum.docx
- Familjecentralens tillhörighet tjänsteutlåtande.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §132).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Båten M/S Marianne

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/494

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 142 § beslut nedan:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunchefen får i uppdrag att undersöka
möjligheten för M/S Marianne att angöra vid bryggan i Badängsparken.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att ta
kontakt med M/S Mariannes ekonomiska förening i syfte att ordna en träff.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §142).doc
- Protokoll M.S ekonomiska förening extra årsmöte 14 juni.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 15

Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/7

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om sammanställningen av synpunkter, förslag och
klagomål.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål 2017
januari-juni.

Bilagor
- Synpunkter, förslag och klagomål till Gullspångs kommun 2017.xlsx
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Kommunstyrelsen

§ 16

Information från Skaraborgs kommunalförbund

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbunds
a) PM från styrelsemöte 2017-06-09 gällande:
Remiss åtgärdsvalsstudie väg 49 Skövde - Karlsborg
Revidering av Nationell och Regional plan för transportinfrastruktur
Naturbruksbildningarna
b) Protokoll 2017-06-09

Bilagor
- PM från Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte den 9 juni 2017.docx
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2017-06-09.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 17

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

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

Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti månad.doc
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Kallelse
2017-08-16

Kommunstyrelsen

§ 18

Delgivningar

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-06-01
b) Lönenämnden protokoll 2017-05-22
c) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2017-05-29
d) IT-nämnden protokoll 2017-05-29
e) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-06-07
f) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-06-13
g) Tekniska nämnden protokoll 2017-06-14
h) Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp 2017-05-22
i) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-06-29
j) Nyhetsbrev 30 juni från SmåKom
k) Skogsstyrelsen beslut om biotopskyddsområde på fastigheten Gullspång Årås 1:11

Bilagor
- Lönenämndens protokoll 2017-05-22.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-06-07.pdf
- Nämnden för ekonomiadministration - protokoll2017-05-29.pdf
- ITN Protokoll 2017-05-29.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-06-01.pdf
- Protokoll för miljö- och byggnadsnämndens möte 2917-06-13.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2017-06-14.pdf
- Anteckningar från MTG styrgrupps sammanträde 2017-05-22.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-06-29.pdf
- Nyhetsbrev 30 juni 2017 från SmåKom.htm
- Biotopskyddsområde på fastigheten Gullspång Årås 1.11, ärende SK 91-2017.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivning - Barn-, utbildning- och kulturnämndens
åtgärder för att hålla budget i balans

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/172

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2017-06-27 § 110 för att hålla
en budget i balans:
Åtgärder:
* Öka kontakten med barn och utbildningsverksamheten i Mariestad så att det inte dyker upp
kostnader för skola som vi ej räknat med.
* Skapa rutin för vikariehantering.
* Minska övriga små utlägg.

Bilagor
- TU Tertialuppföljning ekonomi 170613.docx
- Tertialrapport april 2017 BUK.pdf
- Barn- utbildning och kulturnämnden Juni (2017-06-27 BUK §110).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning - Svar från Post- och Telestyrelsen

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/106

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar från Post- och Telestyrelsen.

Bilagor
- Post- och Telestyrelsen har lämnat svar på inskickat brev.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivning - Synpunkter på åtgärdsvalsstudie för väg 3005
genom Otterbäcken, TRV 2017/26992

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/399

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges synpunkter på åtgärdsvalsstudie för väg 3005 genom Otterbäcken, TRV
2017/26992.

Bilagor
- Missiv åtgärdsvalsstudie för väg 3005 genom Otterbäcken TRV 2017 26992.docx
- Rapport åtgärdsvalsstudie väg 3005 Otterbäcken.pdf
- Synpunkter på Åtgärdsvalsstudie väg 3005, Otterbäcken.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning- Besked om avslag för ersättning enligt § 37
gällande insatsen Kulturvän

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/196

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges besked om avslag för ersättning enligt § 37 gällande insatsen Kulturvän.

Bilagor
- Beslut om avslag avseende ansökan om § 37a-medel från Länsstyrelsen i Jönköpings län, beteckning
851-1380-2017, Länsstyrelsen Västra Götalands län dnr 14680-2017.pdf

27/39

Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län
2017

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/484

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017.

Bilagor
- Västra Götalands län, Bostadsmarknadsanalys 2017, rapport nr 2017_32.pdf
- Brev om Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2017.docx
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Kallelse
2017-08-16

Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning- Protokoll fört vid årsstämma 2017-05-17
Vänerhamn AB

KS 2017/317

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll fört vid årsstämma 2017-05-17 Vänerhamn AB.

Bilagor
- Protokoll fört vid årsstämma Vänerhamn AB 2017-05-17.pdf
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Kallelse
2017-08-16

Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning- Förteckning över personuppgiftsbehandling
inom kommunstyrelsens verksamhet 2017

KS 2017/374

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Personuppgiftsombud för Gullspångs kommun är Axel Danielsson Konsult AB. Årligen skickas in en
förteckning över personuppgiftsbehandlingar till ombudet.
Följande personuppgiftsbehandling har rapporterats in till kommunens personuppgiftsombud Axel
Danielsson Konsult AB.
• IST Education Platsform gällande det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förteckning över personuppgiftsbehandlingar inom kommunstyrelsens verksamhet
2017.docx

30/39

Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning- Rapport Turismstrategi Skaraborg 2009-2016

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/503

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges rapport Turismstrategi Skaraborg 2009-2016.

Bilagor
- Skaraborgs Kommunalförbund angående Rapport turismstrategi Skaraborg 2009-2017.pdf
- Följebrev Rapport Turismstrategi Skaraborg 2009-2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Regeringskansliet svar på skrivelse angående
Kinnekullebanan

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/476

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Regeringskansliet svar på skrivelse angående Kinnekullebanan.

Bilagor
- Skrivelse ang Kinnekullebanan undertecknad av Ks ordförande i Gullspång, Mariestad, Götene,
Lidköping och Vara170302.pdf
- Svar från Regeringskansliet angående skrivelse Kinnekullebanan.pdf
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Kallelse
2017-08-16

Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Beslut från Boverket om bidrag till Södra Råda
Bygdegård

KS 2016/631

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Boverket om bidrag till Södra Råda Bygdegård.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §6).doc
- Beslut från Boverket om bidrag till Södra Råda Bygdegård, dnr 4944 2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Förstudie investeringsfrämjande åtgärder,
kraftsamling för ökade investeringar i besöksnäringen

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/517

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges förstudie investeringsfrämjande åtgärder, kraftsamling för ökade
investeringar i besöksnäringen.

Bilagor
- Invest aktör besök.pdf
- Förstudie kraftsamling för ökade investeringar i besöksnäringen.pdf
- Deltagare i processen Gullspång.xlsx
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 2

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med
prognos 2,T n § 120.

Bilagor
- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2 dnr 2017.
00014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Svar på förnyad remiss angående översyn
och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i
Västra Götalands län, dnr 500-100188-16

Kallelse
2017-08-16

KS 2016/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts svar på förnyad remiss angående
översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län, dnr 500100188-16.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förnyad remiss angående översyn och revidering av vissa riksintresseområden för
friluftslivet i Västra Götalands län, skriven av Thyra Bisi.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §129).doc
- Förnyad remiss angående översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i
Västra Götalands län (6265823).pdf
- Förnyad remiss av RI friluftsliv.pdf
- Samrådsredogörelse avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv.pdf
- Riktlinjer 130204.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §27).doc
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning- Beslut 31-2017:1018 att skolinspektionen
avslår ansökan om godkännande av Oasen
Utbildningscenter AB som huvudman för grundskola
årskurserna 6-9 vid Humana skolan i Gullspångs kommun

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/155

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut 31-2017:1018 att skolinspektionen avslår ansökan om godkännande
av Oasen Utbildningscenter AB som huvudman för grundskola årskurserna 6-9 vid Humana skolan i
Gullspångs kommun.

Bilagor
- Beslut 31-2017.1018 att skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Oasen
Utbildningscenter AB som huvudman för grundskola årskurserna 6-9 vid Humana skolan i Gullspångs
kommun .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Statlig medfinansiering till smärre miljö-,
trafiksäkerhets-, och cykelåtgärder i Västra Götaland år
2018 omgestaltning Gullspångs centrum

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/516

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges statlig medfinansiering på 600 tkr till smärre miljö-, trafiksäkerhets-, och
cykelåtgärder i Västra Götaland år 2018 gällande omgestaltning Gullspångs centrum.

Bilagor
- TRV2017.667, Beslut smärre trafiksäkerhetsåtgärder-, miljö-cykelåtgärder VGR 2018.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning- Svar från Länsstyrelsen angående skrivelse
från Gullspångs kommun gällande fynd av IPN i Vänern

Kallelse
2017-08-16

KS 2017/58

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar från Länsstyrelsen angående skrivelse från Gullspångs kommun
gällande fynd av IPN i Vänern.

Bilagor
- Yttrande från Länsstyrelsen gällande frågor rörande fynd av IPN i Vänern, dnr 623-2512-2017.pdf
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