Kommunstyrelsen

Datum:

2017-10-04 kl 13:00

Plats:

Nämndrummet

Ordförande
Carina Gullberg

Kallelse
2017-10-04

Sekreterare
Britt-Marie Nilsson

Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder
kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post info@gullspang.se
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§8
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Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236
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KS 2014/457

Föredragande: Anna Sundström
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§ 12

Svar motion Äldrestödjare

Kallelse
2017-10-04

KS 2014/498

Föredragande: Anna Sundström
§ 13

Motion - Shoppingresa för äldre

KS 2017/259

Föredragande: Anna Sundström
§ 14

Delårsrapport 2017

KS 2017/328

Föredragande: Anders Bernhall, Anna Sundström, Maria
Andersson, Elisabeth Olsson, Michael Nordin kl 14:00
§ 15

Information från barn-, utbildning och kulturnämndens
verksamhet

KS 2017/485

Föredragande: Maria Andersson
§ 16

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

§ 17

Valärende - Val till styrelsen för Hova utvecklingsbolag

KS 2014/560

§ 18

Delegationsbeslut

KS 2017/2

§ 19

Delgivningar

KS 2017/1

§ 20

Delgivning-Statsbidrag Skolverket 2017

KS 2017/35

§ 21

Delgivning- Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2016

KS 2017/614

§ 22

Delgivning- Budgetuppföljning tekniska nämnden
likviditetsprognos investeringar tekniska nämnden

KS 2017/328

§ 23

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband
med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun ifrån
tekniska nämnden

KS 2016/375

§ 24

Delgivning - Tekniska nämnden uppföljning av driftbudget 2017 i
samband med prognos 3 samt delårsrapport

KS 2017/328
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§ 25

Delgivning - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i
samband med prognos 3 och delårsrapport

KS 2016/321

§ 26

Delgivning - Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden 2017 i samband med prognos 3

KS 2017/144

§ 27

Delgivning - Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämnden TN
§ 177

KS 2017/511

§ 28

Delgivning - Internkontrollplan 2017 dnr 2017.Ma0015 för miljöoch byggnadsnämnden

KS 2017/627

§ 29

Delgivning - Uppföljning av avfallsplaner för kommunerna
Mariestad och Gullspång 2017

KS 2017/634

§ 30

Delgivning - Beslut om förordnande av borgerlig vigselförrättare
2017-09-08 dnr 214-23397-2017 ifrån Länsstyrelsen Västra
Götalands län

KS 2017/524

§ 31

Delgivning - Vattenförsörjning och avloppshantering för
fastigheterna i Ålösund, dnr 567-9398-2017

KS 2017/246
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Val av justerare
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§2
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Anmälan om eventuellt jäv
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§3
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Godkännande av dagordning
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§4

Nomiering till näringslivsråd

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/364

Föredragande: Anton Holgersson
Bakgrund
I riktlinjerna för näringslivsrådet antagen av kommunfullmäktige § 95, 2017-06-21 står det att rådet
ska bestå av två förtroendevalda, två tjänstemän från kommunen och 6-8 representanter för
näringslivet i Gullspångs kommun. Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen som därutöver också
fastställer näringslivsrådets storlek.

Bilagor
- Bilaga KF § 95.pdf
- Nomineringar.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §165).doc
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§5

Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018-2020, dnr 424-7325-2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/384

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka synpunkterna på förslaget till regional handlingsplan för
klimatanpassning via det elektroniska formulär som bifogades remissutskicket.

Bakgrund
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till ny regional handlingsplan för
klimatanpassning i länet. Handlingsplanen är en viktig del i Länsstyrelsens uppdrag att
samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Länsstyrelsen söker synpunkter på det
framtagna förslaget, helst via ett bifogat elektroniskt formulär.
Gullspångs kommun ingår under 2017 och 2018 i ett SMHI-projekt om klimatanpassning. Inom ramen
för det har kommunen stärkt sitt klimatanpassningsarbete samt kontakterna med Länsstyrelsen i
frågorna.

Bilagor
- 170518 Remissyttrande regional klimatanpassningsplan.docx
- Missiv till remiss.pdf
- Formulär för remissvar Gullspångs kommun.pdf
- Remissversion maj HP klimatanpassning 2018_2020.pdf
- Bilaga åtgärdskort Länsstyrelsens åtgärder.pdf
- Formulär för remissvar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §136).doc
- 170927 Bilaga svar remiss regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018,
dnr 424-7325-2017.docx
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Taxor kostverksamheten 2018
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KS 2017/408

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande taxor 2018 enligt nedan.
Lunch i matsal Amnegårdens-/Mogårdens äldreboende 70: -, var tionde lunch ska vara gratis för
ålderspensionärer.
Pedagogiska luncher skola 320:-/månad
Pedagogiska luncher ÄO 320:-/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 35:Lunch på skolorna 60:Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 60:-

Bakgrund
Kostverksamheten föreslår en justering av taxorna 2018.
Utifrån kostverksamhetens budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att verksamheten ska bära
sina kostnader.
Kostchefen har lämnat nedanstående förslag till taxor för kostverksamheten 2018.
Lunch Amnegårdens matsal 70:Pedagogiska luncher skola 310:-/månad
Pedagogiska luncher ÄO 310:-/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 35:Lunch på skolorna 55:Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 60:-

Bilagor
- Tjänsteutlåtande taxor kostverksamheten 2018 .docx
- Taxa för kostverksamheten 2017, antagen av kf 2016-11-28 § 188.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §166).doc
- Taxa för kostverksamheten 2018.docx
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§7

Beslut om godkännande av erhållet partistöd för år 2016

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/415

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna partiernas inlämnade
redovisning gällande erhållet partistöd för år 2016 (utbetalt enligt beslut KF § 161/2016). Partistöd
för 2018 betalas ut i december i förskott när kommunfullmäktige beslutat om nivån.

Bakgrund
Den 1 februari 2014 inträdde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12 § §). De nya
reglerna innebär att:
Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna utser själva sin granskare.
Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 med anledning av ovanstående beslutat att partierna i
fullmäktige årligen ska lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Senast den 30 juni ska redovisningen inlämnas.
I SKL:s kommentar till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva propositionen om de
nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring redovisning, granskning och utbetalning.
Bland annat står det: Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som avser att lämna
partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som använts, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats
från tidigare år.
Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka partiets ställning i
den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar
gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka
motprestationer som i så fall erhållits. Har inte redovisning lämnats eller om det saknas
granskningsintyg ska fullmäktige besluta att stöd inte ska utbetalas.
Syftet med reglerna och redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala
partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur partierna väljer att presentera
hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti.
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Partistödet delas ut årligen i förskott i december månad efter förslag av arvodeskommittén och
slutligt beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade KF § 161/2016 att partistödet
för 2017 skulle vara oförändrat med ett grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd
på 5 700 kr per mandat och år.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2016.docx
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för år 2016 från Sverigedemokraterna Gullspång.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för år 2016 från Rätt Väg.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2016 från Centern.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från socialdemokraterna .pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från Moderaterna.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från Feministiskt initiativ .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §167).doc
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§8

Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör av webbaserad
utbildning i informationssäkerhet

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/618

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ingår personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören Junglemaps, för att kunna
genomföra utbildningsinsatsen.

Bakgrund
Kommunen har köpt en utbildning i informationssäkerhet för alla anställda och politiker. Den bygger
på 25 webbaserade lektioner som tar 2-3 minuter per lektion.

För att kunna skicka ut mail med länk till lektionerna samt för att kunna följa upp vilka som
genomgått lektionerna behöver leverantören få tillgång till namn och mailadress till personal och
politiker. Inga känsliga personuppgifter behandlas alltså och företagets behandling får ses som helt
oproblematisk, bland annat mot bakgrund av att anställningsregister är offentlig handling.

När personuppgiftsbehandling görs av ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av
personuppgiftsansvarig måste dock ett personuppgiftsbiträdesavtal undertecknas. Det görs mellan
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet (i detta fall leverantören av utbildningen).
Personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter är kommunstyrelsen i egenskap av att vara
anställningsmyndighet.

Ett personuppgiftsbiträdesavtal ska enligt Datainspektionens reglera följande:
• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det gäller
behandlingen av personuppgifter,
• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder enligt 31 §
personuppgiftslagen,
• föreskriva att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter i enlighet med den
personuppgiftsansvariges instruktioner och därmed säkerställa att personuppgiftsbiträdet inte
behandlar personuppgifter för andra ändamål än dem som personuppgiftsbiträdet anlitats för,
• säkerställa att den personuppgiftsansvarige har kännedom om vilka andra personuppgiftsbiträden
som kan komma att behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter,
• säkerställa att den personuppgiftsansvarige på lämpligt sätt har möjlighet att följa upp att
personuppgiftsbiträden lever upp till den personuppgiftsansvariges krav på
personuppgiftsbehandlingen och verkligen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder,
• säkerställa att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda misstankar om att någon
hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft obehörig åtkomst till
personuppgifterna samt
• säkerställa att parterna vet vilka åtgärder som ska vidtas vid avtalets upphörande så att
personuppgiftsbiträdet inte har åtkomst till personuppgifterna därefter.
Dessa punkter är uppfyllda i avtalet som nu föreslås.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse ingå personuppgiftsbiträdesavtal Gullspångs kommun, skriven av Per
Ahlström.docx
- Personuppgiftsbiträdesavtal Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §169).doc
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§9

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/237

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.
1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier. Inlämnad av Wolfgang
Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/706 Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i Gullspång.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då förvaltningen gavs
i uppdrag att kontakta Fortum.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så kallade
medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för medborgarna att lämna
förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och klagomål.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2017, skriven av Britt-Marie
Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2017.pdf
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§ 10

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.

1. KS 2014/498 Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123 och vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10
§ 336. Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 § 181 att återremittera ärendet till vård- och
omsorgsnämnden. Behandlad i ksau 2017-09-20, behandlas på ks 2017-10-04.

2. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström (S)
2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 §
152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det
slutliga resultatet av den föreslagna lagändringen. Avvakta ytterligare med beslut i frågan till efter
den 1 juni 2017.

3. KS 2015/680 Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii Bergman (FI) 201511-13. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-08-22 § 197 som beslutat att
återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv
samt att diskussion även ska föras med kostchefen.

4. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M)
2016-01-20. Behandlad i ksau 2017-08-23 § 153, samt ks 2017-09-06 § 273. Återremitterad av kf
2017-09-25 § 129.

5. KS 2016/471 Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet ”Olssons
hamn”. Inlämnad av Sten-Olof Höijer (RV) 2016-06-13. Frågan skickad till MTG verksamhet teknik
2017-08-14.

6. KS 2017/48 Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap som finns
tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén, strandlinjen, lekplatsen,
rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-01-30.

7. KS 2017/131 Motion om att få någon del av en arbetsmarknadsutbildning till Gullspångs kommun.
Inlämnad av Bengt Hägerstrand (C) och Roland Karlsson (C) 2017-02-13.
8. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-0227. Behandlad i ks 2017-08-16 § 232 med önskan om komplettering från tekniska innan motionen
behandlas i kf.
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9. KS 2017/259 Motion shoppingresa för äldre. Inlämnad av Carina Gullberg (S) och Per-Arne
Brandberg (S) 2017-03-24. Behandlad på ksau 2017-09-20, behandlas på ks 2017-10-04.
10. KS 2017/329 Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter. Inlämnad av Gunnar
Bohlin (M) och Björn Thodenius (M) 2017-04-18.
11. KS 2017/443 Motion alternera kommunfullmäktiges sammanträde mellan Hova, Otterbäcken och
Södra Råda. Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV) 2017-05-29.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2017, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx
- Redovisning av motioner under beredning.pdf
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KS 2014/457

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ett nytt LSS-boende ska byggas.
Fastigheten ska innehålla ett gruppboende med sex lägenheter och minst sex servicelägenheter.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att
ta fram ett konkret förslag för boendeform och lokalisering i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden, personal och boende.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gullspångsbostäder AB ser på
möjligheten att i samma fastighet bygga ytterligare hyreslägenheter.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige tar slutligt beslut
när anbud har inkommit.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 230 som godkände svaret
gällande återremissen.
Kommunfullmäktige återremitterade 2017-04-26 ärende om nytt LSS-boende.
Återremissen vill ha klarläggande på
- Vårdbehoven ska preciseras, speciellt gruppboendet.
- Brukarundersökning ska göras och tas fram. - Personalens syn ska redovisas.
- Ta fram underlag för ytterligare alternativ som Strömmen i Karlsborg.
- Ägaralternativen ska redovisas med ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §230).doc
- rätt biståndsbedömning.docx
- 170807 återremiss LSS-boende.docx
- Kommunfullmäktige 2017-04-26 (2017-04-26 KF §55).doc
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §111).doc
- Tjänsteskrivelse, alternativa LSS-boenden, skriven av Elisabeth Olsson 170404.docx
- LSS-Gullspång översyn tänkbara befintliga fastigheter skriven av Lars Johansson 170404.docx
- Mariestads-alternativet.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §56).doc
- Tjänsteskrivelse LSS-boende, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Tjänsteskrivelse utredning LSS-boende Gullspång, skriven av Lars Johansson.doc
- Kalkyl.pdf
- Nytt LSS-boende i Gullspångs kommun skrivelse Gullspångsbostäder.doc
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- LSS, skriven av Jennie Lans, Siw Andersson.docx
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §20).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-04 (2016-05-04 KS §12).doc
- Socialstyrelsen senaste version av SOSFS 2002.9 bostad med särskild service för vuxna enlig 9 § 9
lagen (1993.387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-12-14 (2016-12-14 KS §17).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §11).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §31).doc
- Tjänsteskrivelse Karin Ahrle.docx
- Socialstyrelsen SOSFS 2001_9 bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §55).doc
- Vård- och omsorgsnämnden juni 2016 (2016-06-07 VON §28).doc
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §44).doc
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2016 (2016-02-23 VON §30).doc
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2016 (2016-01-26 VON §42).doc
- Vård- och omsorgsnämnden december 2015 (2015-12-01 VON §29).doc
- Nytt LSS-boende, GRANSKNINGSHANDLINGAR 2016-07-11.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden november 2015 (2015-11-10 VON §22).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §170).doc
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Kommunstyrelsen

§ 12

Svar motion Äldrestödjare

Kallelse
2017-10-04

KS 2014/498

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag
att tillsätta en Äldrestödjare på 30% (150 tkr) under 1 år.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att vård- och omsorgsnämnden tilldelas 150
tkr ur välfärdsmedlen som inte är ramhöjande.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 231.
Centerpartiet la i augusti 2014 en motion om att införa en Äldrestödjare i kommunen. Motion gick på
remiss till Vård- och omsorgsnämnden och ett svar gavs under hösten 2016. Det svar som nämnden
gav skickades dock tillbaka från Kommunfullmäktige för att utredas vidare.
En ytterligare utredning är nu gjort (se bilaga) där bl a synpunkter från det kommunala
pensionärsrådet har tagits in, en omvärldsbevakning är gjord, fysiskt placering, förslag till
arbetsuppgifter är framtagna mm. En jämförelse med nuvarande Fixartjänst är också gjord.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §231).doc
- TS svar motion om äldrestödjare.docx
- Kommunala Pensionärsrådet (2017-02-23 KPR §7).doc
- Kommunala Pensionärsrådet (2016-12-01 KPR §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §31).doc
- Kommunfullmäktige 2016-11-28 (2016-11-28 KF §7).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §18).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §21).doc
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §49).doc
- Svar på motion gällande behov av äldrestödjare Karin Ahrle.docx
- Tjänsteskrivelse gällande motion gällande behov av äldrestödjare, 2014-10-08, skriven av Maria G.
Wirtanen.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Motion - Behov av äldrestödjare.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §172).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Motion - Shoppingresa för äldre

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/259

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta shoppingresor enligt nedanstående
förslag under 12 veckor för att sedan utvärderas:
- Starta en försöksverksamhet under 12 veckor med två turer per vecka, en för Hova och en för
Gullspång.
- Att kunna delta i försöksverksamheten är kommuninnevånare över 65 år.
- Bussturerna går på torgdagar.
- Ingen kostnad tas ut av resenären.
- Inom uppdraget som ”äldre stödjare” läggs arbetsuppgiften att hålla i bokningar.
- Kommunen gör en direktupphandling av bussresan som ett tillägg till upphandlingen av skolskjutsar.
- Kostnad för ”shoppingresorna” tillförs verksamheten för äldre stödjare med 50 000 kr. Finansieras
ur kontot kommunstyrelsen till förfogande.
- Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra shoppingresorna i dialog med handel
och servicenäringen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 233.
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att införa möjlighet för medborgarna att åka med buss
serviceinrättningar mm. Bakgrunden är att många äldre har svårt att ta sig till serviceinrättningar och
därför behöver hjälp av kommunens hemvård för att tex handla dagligvaror.
Idén kommer från Munkedals kommun där näringslivsutvecklaren för några år sedan startade ett
landsbygdsprojekt utifrån detta koncept. I Munkedal kunde då kommunens upphandlade
skolskjutsar användas för resorna.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §233).doc
- TS svar motion om shoppingresor.docx
- Motion - Shoppingresa för äldre.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §171).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Delårsrapport 2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/328

Föredragande: Anders Bernhall, Anna Sundström, Maria Andersson, Elisabeth Olsson, Michael Nordin
kl 14:00
Bakgrund
Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport januari - augusti 2017.

Bilagor
- Delårsrapport 2017 Gullspång, Kommunstyrelsen 2017-10-04.docx
- Bilaga till delårsrapport 2017 Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §173).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Information från barn-, utbildning och kulturnämndens
verksamhet

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/485

Föredragande: Maria Andersson
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Kommunstyrelsen

§ 16

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/1
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Kommunstyrelsen

§ 17

Valärende - Val till styrelsen för Hova utvecklingsbolag

Kallelse
2017-10-04

KS 2014/560

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-12-14 (2016-12-14 KS §14).doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-10-04

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 oktober månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivningar

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) SmåKom nyhetsbrev 31 augusti 2017
b) Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp 2017-09-01
c) Protokoll 2017-08-24 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen, FAS
d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-09-05
e) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-09-05
f) Räddningstjänsten protokoll 2017-08-31
g) Tekniska nämndens protokoll 2017-09-12
h) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2017-09-18

Bilagor
- Nyhetsbrev 31 augusti 2017 från SmåKom.htm
- Styrgrupp MTG anteckningar 2017-09-01.pdf
- Protokoll 2017-08-24 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen, FAS.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-09-05.pdf
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-09-05.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-08-31.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2017-09-12.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2017-09-18.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning-Statsbidrag Skolverket 2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/35

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges redovisning från barn-, utbildning- och kulturnämnden § 131:
Sökta och mottagna statsbidrag.
Sedan senaste nämndsmötet har följande beslut för statsbidrag kommit:
Fritidshemsatsning
265 846 kr
Lågstadiesatsning
2 014 066 kr
Bidrag mindre barngrupper
1 226 000 kr
Totalsumma:
3 505 912 kr

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden aug 2017 (2017-08-24 BUK §131).doc
- TU Delgivning Statsbidrag 170807.docx
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Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivning- Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument
2016

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/614

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
- Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2016

Bilagor
- Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2016, 170907.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning- Budgetuppföljning tekniska nämnden
likviditetsprognos investeringar tekniska nämnden

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/328

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Prognos 3 samt delår likviditetsprognos investeringar tekniska nämnden

Bilagor
- Prognos 3 samt delår 2017 Likviditetsprognos Gullspång 20170831 .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs
kommun ifrån tekniska nämnden

Kallelse
2017-10-04

KS 2016/375

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens beslut 2017-09-12 Tn § 162 om uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun.

Bilagor
- Prognos 3- delårsrapport 2017 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun.pdf
- Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs
kommun ifrån tekniska nämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Tekniska nämnden uppföljning av driftbudget
2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/328

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens beslut 2017-09-12 Tn § 161 om uppföljning av driftbudget 2017 i samband
med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun.

Bilagor
- Prognos 3- delårsrapport 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun..pdf
- Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun
ifrån tekniska nämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i
samband med prognos 3 och delårsrapport

Kallelse
2017-10-04

KS 2016/321

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport, beslut
TN § 172.

Bilagor
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport.pdf
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 3 och delårsrapport, beslut TN
§ 172.docx
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning - Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden 2017 i samband med prognos 3

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i samband med prognos 3, beslut TN
§ 171.

Bilagor
- Uppföljning av internkontroll 2017 halvårsbokslut Prognos 3.pdf
- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2017 i samband med prognos 3, beslut TN §
171.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Sammanträdesdagar 2018 för tekniska
nämnden TN § 177

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/511

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämnden, beslut TN § 177.

Bilagor
- Sammanträdesdagar 2018 för tekniska nämnden TN § 177.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Internkontrollplan 2017 dnr 2017.Ma0015 för
miljö- och byggnadsnämnden

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/627

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Internkontrollplan 2017 dnr 2017.Ma0015 för miljö- och byggnadsnämnden, beslut MBN § 13.

Bilagor
- Internkontrollplan 2017.pdf
- Internkontrollplan 2017 dnr 2017.Ma0015 för miljö- och byggnadsnämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Uppföljning av avfallsplaner för kommunerna
Mariestad och Gullspång 2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/634

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från Avfallshantering Östra Skaraborg 2017-09-18 § 19 gällande uppföljning av
avfallsplaner för kommunerna Mariestad och Gullspång 2017

Bilagor
- Uppföljning avfallsplan Mariestad och Gullspång - korrigerad.pdf
- 5.2.1 Bilaga 1 - Avfallsmängder från några verksamheter inom Mariestad och Gullspång
kommun.pdf
- 5.2.2 Bilaga 2 - Matsvinnundersökning på skolor i Mariestad och Gullspång.pdf
- Protokoll 2017-09-18 § 19 uppföljning av avfallsplaner, avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning - Beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare 2017-09-08 dnr 214-23397-2017 ifrån
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/524

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om att Mikael Fransson har fått ett förordnande som borgerlig vigselförrättare.

Bilagor
- Beslut om borgerlig vigselförrättare 2017-09-08 dnr 214-23397-2017 ifrån Länsstyrelsen Västra
Götalands län.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Vattenförsörjning och avloppshantering för
fastigheterna i Ålösund, dnr 567-9398-2017

Kallelse
2017-10-04

KS 2017/246

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i Ålösund, dnr 567-9398-2017

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-06-07 (2017-06-07 KS §199).doc
- BESLUT Vattentjänster Ålösund, 567-9398-2017.pdf

38/38

