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KS 2017/163

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att friskvårdspeng skall utgå med 700 kr för personal som inte har
möjlighet att ta ut en friskvårdstimme. Friskvårdspengen gäller under 2017.
Friskvårdspengen skall användas till friskvårdsaktiviteter. En utvärdering av användandet av
friskvårdspeng ska ske senast halvårsskiftet 2017.

Bakgrund
Personalutskottet föreslog 2015-02-24 kommunfullmäktige att besluta om införande om
friskvårdspeng som ett alternativ för personal som inte kunde ta ut friskvård-stimmen. Förslaget
gjordes i samband med besvarandet av ett medborgarförslag om friskvårdspeng.
Eftersom friskvårdstimmen är en förmån som ska gälla för alla arbetstagare i vår kommun ska vi se
över möjligheten av att samtliga arbetstagare som önskar kan ta ut friskvårdstimmen. För vissa
grupper kan en lösning vara att schemalägga denna. I de fall där det inte är möjligt att ta ut
friskvårdstimmen kan verksamhetschefen besluta att en friskvårdspeng kan utgå. Detta skall endast
beviljas i undantagsfall. Arbetstagaren kan inte välja att ta ut friskvårdspeng istället för
friskvårdstimme. Denna kan högst uppgå till 700 kr per år och skall användas till en
friskvårdsaktivitet. Verksamheten betalar friskvårdspengen.
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-04-29 enligt nedan.
Under 2015 och 2016 kommer personalen i Gullspångs kommun att kunna välja mellan att ta ut en
friskvårdstimme eller att ta ut en friskvårdspeng om 600 kr för ett helt år. Friskvårdspengen skall
användas till friskvårdsaktiviteter. Kostnaden skall styrkas. Verksamheten betalar kostnaden för
friskvårdspengen. En utvärdering av användandet av friskvårdspeng skall genomföras innan det
eventuellt förlängs. Ett nytt beslut fattas därefter.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse- friskvårdspeng 2017, skriven av Arvo Niiholm.docx
- Personalutskott (2017-02-27 Pu §5).doc
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KS 2017/229

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående remissvar:
Gullspångs kommuns ställningstagande
Ett viktigt område att lyfta fram är hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivnings-processen. Vårdens roll
i sjukförsäkringen behöver förtydligas. Läkarnas kunskaper om den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen behöver utvecklas. Stödet och insatser för de som är sjuka på grund av psykisk
ohälsa behöver förbättras. Detta mot bakgrund av att psykiatriska diagnoser utgör en dominerande
del av sjukskrivningarna. Tidiga insatser med hjälp till den sjukskrivne minskar behovet av långa
sjukskrivningar.
Funktionen med s.k. rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården för att underlätta för
patienten att återgå i eller vara kvar i arbete behöver ytterligare utvecklas och förtydligas.
Samverkan och insatserna mellan de olika resurserna såsom arbetsgivare, Försäkrings-kassan, hälsooch sjukvården och Arbetsförmedlingen behöver stärkas. Vi som arbetsgivare upplever många
gånger att samverkan mellan de olika resurserna är otydlig och att den sjukskrivne därmed inte får
det stöd som skulle leda till en snabbare återgång i arbete. En tydligare och snabbare bedömning av
arbetsförmågan för den sjukskrivne bör möjliggöras.
Arbetsgivaren har ett grundläggande ansvar för de anställdas arbetsmiljö och rehabilitering vid
sjukdom. Men arbetsgivaren är beroende av övriga resurser såsom Försäkringskassan, hälso- och
sjukvården och Arbetsförmedlingen. Försäkrings- kassans samordningsroll är en viktig del av
rehabiliteringen av den sjukskrivne. Som arbetsgivare upplever vi att denna samordningsroll har blivit
otydligare under de senaste åren. Detta medför försämringar i rehabiliteringsprocessen vilket
fördröjer återgången till arbete för den sjukskrivne antingen hos den nuvarande arbetsgivaren eller
till arbete hos annan arbetsgivare.
När det gäller förslagen som arbetsgruppen lägger fram ställer sig Gullspångs kommun positiv till
plan för återgång i arbete. En tydlig struktur för vad arbetsgivaren skall göra och när i tiden det skall
ske innebär att åtgärder för återgång i arbetet därmed kommer igång snabbare. Men det kräver
också att den medicinska informationen i form av läkarintyg är tydliga och att en kommunikation
med läkaren möjliggörs i ett tidigt stadium. Det kräver också en väsentligt snabbare och förbättrad
kommunikation med Försäkringskassan än vad som är fallet idag. Arbetsförmedlingen kan också
behöva medverka i ett tidigare skede än vad som är fallet idag. Det är givetvis viktigt att med det
utökade ansvaret för arbetsgivaren följer att kraven på att den anställde medverkar vid planering och
genomförande av rehabiliteringen.
Utredningens förslag om stöd till arbetsgivare förändras. Det nuvarande stödet utvidgas till att även
omfatta planering, genomförande och uppföljning. Det är positivt att utvidga möjligheten till
expertstöd för arbetsgivaren i planering och genomförande för att stödja det förebyggande arbete,
arbetsanpassning och rehabilitering. Det kommer att utgöra ett viktigt stöd för ansvariga chefer i
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dialogen med medarbetaren för att kunna undvika sjukskrivning eller att kunna återgå i arbete. Det
är avgörande att rutinerna blir enkla för arbetsgivaren när det gäller att få del av stödet.
Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats i den ekonomiska vårpropositionen för 2016. Regeringen avser att inleda
ett arbete för att se över hur rehabiliteringsinsatser för individen kan stärkas inom ramen för
rehabiliteringskedjan. Bakgrunden till översynen är att sjuk- frånvaron har ökat kraftigt under de
senaste fem åren. För att bryta den pågående uppgången har regeringen beslutat om ett
åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Målet är att sjukpenningtalet i december
2020 högst ska uppgå till 9.0 dagar.
Sjukfall med psykiatriska diagnoser har ökat kraftigt under de senaste åren och är idag den vanligaste
sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män. Ungefär 48 procent av kvinnors sjukfall har en
psykiatrisk diagnos. Motsvarande siffra för männen är 36 procent.

Nuvarande rehabiliteringsinsatser
Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser erbjuds idag främst genom företags- hälsovården. Inom
denna finns resurser med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och
arbetsorganisation.

Bidrag kan ges till arbetshjälpmedel. Försäkringskassan kan besluta om och betala ut bidrag för
arbetshjälpmedel som inte ingår i arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö.

Bidrag kan ges till arbetsplatsnära stöd. Arbetsgivaren kan få statligt bidrag för köp av utredande
insatser för arbetstagare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga. Denna kan utföras av
företagshälsovården.

Samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att förkorta tiden i sjukförsäkringen
och möjliggöra en återgång i arbete. Samordnade rehabiliteringsinsatser genom
samordningsförbund. En frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting
samt en eller flera kommuner. Det syftar till att ge individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser stöd så att de kommer i eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelsen syftar
till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla
sjukskrivningsprocessen. Landstingen ges stimulans- medel för att utveckla en funktion för
koordinering, s.k. rehabiliteringskoordinator, som syftar till att underlätta för patienten att återgå i
eller vara kvar i arbete.

Bakgrund
Regeringskansliet har skickat ut utredningsförslaget om ”Förstärkt rehabilitering för återgång i
arbete”, Ds 2017:9. Gullspångs kommun har getts möjlighet att som en av remissinstanserna ge
synpunkter på utredningsförslaget. Remissvar skall ges senast den 17 maj 2017. Föreslagen
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lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Personalchefen har fått i uppdrag att svara på
remissen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse remissvar Ds 2017.9 förstärk rehabilitering för återgång i arbete.docx
- Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017.9.pdf
- Justering Remiss Ds Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §82).doc
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KS 2017/28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan
inträffat och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatanpassning ska inte växlas ihop med de
åtgärder som tas till för att minska klimatförändringar, som exempelvis att reducera
växthusutsläppen. En klimatanpassad kommun innebär att den kan hantera de kommande
förändringarna såsom värmeböljor och översvämningar, utan att det får oacceptabla konsekvenser.

I Gullspångs översiktsplan från 2013 nämns att klimatanpassning är ett viktigt område och att en
analys av klimatförändringarnas potentiella effekter måste göras. I kommunens risk- och
sårbarhetsanalys från 2016 står det också att kommunen ska göra en fördjupad analys av
klimatförändringarnas konsekvenser. Det har därför funnits starka skäl att komma igång med ett
aktivt klimatanpassningsarbete.

Det går att beskriva klimatanpassningsarbete i ett antal steg.
1) Beskriv förväntade klimatförändringar i Gullspångsområdet. Exempelvis förväntad utveckling vad
gäller temperatur, nederbörd och hur det påverkar befintlig riskbild för exempelvis översvämning
och värmeböljor.
2) Analysera hur de mest berörda kommunala verksamhetsområdena påverkas av dessa
förändringar. Vad innebär det exempelvis för dricksvattenproduktionen att råvattnet blir varmare
och sannolikt av sämre kvalité? Hur påverkar ett ökat antal värmeböljor känsliga brukare som mottar
kommunal omsorg? Vad innebär den förväntat ökade mängden skyfall för dagvattensystemet?
3) Därefter tas lämpliga åtgärder fram för att minska de sårbarheter som identifierats. Det kan röra
sig både om ändrat arbetssätt, exempelvis nya rutiner för hantering av värmeböljor i äldreomsorgen,
och om mer fysiska åtgärder såsom att dimensionera dagvattensystemet efter ökade
nederbördsmängder. Föreslagna åtgärder vägs sedan mot varandra för att hitta en rimlig prioritering
av vad som är viktigast att göra först.
4) När en första plan för klimatanpassning tagits fram behöver den följas upp och hållas uppdaterad
allt eftersom ny forskning om klimatförändringar och anpassningsåtgärder kommer fram samt att
tidigare identifierade anpassningsåtgärder genomförts.

En första beskrivning av förväntade klimatförändringar har tagits fram och ligger som bilaga till detta
ärende. Därtill går det att via intranätet nå översvämningskartering som tar hänsyn till förväntade
klimatförändringar för Vänern och Gullspångsälven.
http://saapp83/mapserver2015/fusion/templates/mapguide/GSViewerFusion/index.html?Applicatio
nDefinition=Library://MTGKartan/Layout/Risk_Sarbarhetskarta.ApplicationDefinition

Deltagande i SMHI:s klimatanpassningsprojekt
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Som ett första steg i kommunens klimatanpassningsarbete ansökte vi i februari om att få delta i ett
av SMHI drivet klimatanpassningsprojekt. Tiotalet kommuner valdes ut. Däribland Gullspång
tillsammans med Mariestad och länsstyrelsen Västra Götaland som ska arbeta tillsammans i ett litet
kluster. Det som rent konkret ska göras inom projektet är att testa ett nytt webbaserat verktyg som
SMHI tar fram. Verktyget ska användas för att guida kommuner genom den
klimatanpassningsprocess i ett antal olika steg, ungefär i linje med vad som nämnts ovan i steg 1-4.

Säkerhetssamordnare Per Ahlström projektleder och har samlat ihop en projektgrupp med
representation från VA-avdelningen, fastighetsavdelningen, vård- och omsorgsområdet samt
samhällsbyggnadsområdet inklusive planfrågor. Tillsammans ska gruppen under 2017 testa SMHI:s
verktyg samt arbeta fram ett underlag som ska kunna tjäna som grund för klimatanpassningsarbetet i
Gullspångs kommun.

29 augusti kommer projektledarna från SMHI och besöker Gullspång och/eller Mariestad. Under
åtminstone inledningen av dagen vore det mycket uppskattat om det fanns politisk representation
från Gullspångs kommun.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, information om påbörjat klimatanpassningsarbete och deltagande i SMHI-projekt,
skriven av Per Ahlström 2017-04-05.docx
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Säkerhetssamordnarna utses till den utpekade funktionen gentemot
Polismyndigheten.

Bakgrund
Polismyndigheten och Gullspångs kommun har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete i syftet
att öka tryggheten i Gullspång. Bland annat har såväl ett medborgarlöfte och
samverkansöverenskommelse upprättats som ett verktyg för att stärka det lokala arbetet.

Polismyndigheten på lokal nivå har inrättat och tillsatt kommunpoliser som en utpekad
nyckelfunktion. Deras arbete är att driva det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i
nära samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer. Regionspolischefen önskar nu att det
även skall utses en motsvarande funktion från kommunen. Funktionen kommer ha den närmaste
kontakten med polisen i det dagliga brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.
I dagsläget fungerar säkerhetssamordnarna som en indirekt kontaktperson mot polisen. I och med
detta blir nu säkerhetssamordnarna den utpekade funktionen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samverkan mellan polis och kommun, skriven av Rebecka Bergelin.docx
- Brev från regionspolischefen Carina Persson, dnr A120.042.2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §72).doc
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Vänerhamn AB - fortsatt ägardialog

KS 2017/280

Bakgrund
Föreligger Kristinehamns kommun anteckningar ägardialog Vänerhamn AB 2017-03-01 samt förslag
till ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-19 § 75 att ge förvaltningen i uppdrag att
komplettera ärendet till kommunstyrelsen med frågan om ärendet kommer att behandlas på
Vänerhamns Bolagsstämman den 17 maj samt att ta fram nu gällande ägardirektiv, bolagsordning,
aktieägaravtal samt stämma av med annan ägarrepresentant.

Bilagor
- Anteckningar ägardialog 2017-03-01.docx
- 070325 Ägdir Vhamn förslag.doc
- 070124 Bolordn Vhamn nu gällande m ändr förslag markup.doc
- 070124 Aäavtal Vhamn förslag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §75).doc
- Bolagsordning för Vänerhamn aktiebolag fastställd vid årsstämma 2008-05-14.pdf
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Bakgrund
MTG Skaraborgs styrgrupp beslutade den 28 oktober 2016 att rekommendera
kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna besluta att lägga ansvaret för drift och
underhåll av kretsloppsavloppshanteringen i Töreboda och Gullspångs kommuner på tekniska
nämnden.
Töreboda och Gullspångs kommuner har antagna planer för kretsloppsavloppslösning för
klosettvatten. Begreppet klosettvatten är det avfall som kommer från snålspolande vacuumtoaletter,
vilket leds till en sluten tank och hämtas till behandlingsanläggningen för att därefter spridas på
åkermark. Övrigt avloppsvatten så kallad BDT (bad, disk, tvätt) renas genom markfiltrering på
tomtmark. Kommunerna har ansvaret för hämtning, behandling genom hygienisering samt spridning.
MTG (Mariestads, Töreboda och Gullspångs) Va-avdelning har aktivt deltagit i planeringsprocessen
under cirka ett år.
Kommunstyrelsen har 2017-01-19 § 10 beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden för
synpunkter.
Tekniska nämnden har därefter behandlat ärendet 2017-03-14 § 58, enligt nedan:
Verksamhet teknik, som har haft representanter med i kretsloppsprojektet i Töreboda, ser det som
naturligt att ansvaret för drift, avtal och ekonomi ligger hos tekniska nämnden för de områden där
kommunen ansvarar för omhändertagandet av klosettvattnet i områden med kretsavloppslösningar.

I en framtid kan det finnas exempel på områden där man även inom ett VA-verksamhetsområde
väljer detta som den tekniska lösningen och då är det VA-kollektivets ansvar att bedriva
verksamheten. Inom ett VA-verksamhetsområde är det kommunens VA-taxa som reglerar
finansieringen dock är det MTG-kommunernas VA-taxa i dagsläget inte anpassade för denna typ av
lösning. i områden där ett VA-verksamhetsområde inte är beslutat måste en särskild
finansieringsmodell upprättas mellan aktuell MTG-kommun och Tekniska nämnden. Finansiering ska i
sådana fall ske genom skattemedel.
Synpunkter
Tekniska nämnden anser att ett tillägg till reglementet inte är nödvändigt utan att det istället strå
MTG-kommunerna fritt att beställa denna tjänst från tekniska nämnden då behov uppstår.
I beaktande ska tas om aktuella kretsavloppsområden ska vare ett VA-verksamhetsområde eller inte.
I de fall ett verksamhetsområde behöver bildas beslutas detta i respektive kommunfullmäktige och
då träder Va-taxan in som finansieringsmodell. Ett behov uppstår då att konstruera VA-taxan så att
den är applicerbar i ett sådant område.
I de fall ett VA-verksamhetsområde inte behöver upprättas behöver finansieringsmodell utarbetas
mellan respektive kommun och Tekniska nämnden beroende på uppdragets storlek och omfattning.
Finansiering sker då genom skattemedel och inte genom VA-taxan.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-05-03

Bilagor
- Remiss - Begäran om synpunkter gällande tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsavlopp,
Tn § 58.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-01-19 (2017-01-19 KS §10).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §13).doc
- Tjänsteskrivelse, tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp, skriven av
Elisabeth Olsson.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-10-28.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §78).doc
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Kommunstyrelsen

§ 10

Förvärv av aktier i Inera AB

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/283

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet
med aktieöverlåtelseavtalet. Finansieras via kommunstyrelsens investeringsram 2017.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom
redovisat anslutningsavtal.

Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och
verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare
och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via
nätet.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under
många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som
innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning
till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets
kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och
regioner.

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns
15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt
tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det
breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel
skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan
föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som
delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
17/42

Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-05-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-04-19 § 79 behandlat ärendet och beslöt då att invänta
VäsKoms skrivelse och därefter överlämnas ärendet till kommunstyrelsen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förvärv av aktier i Inera AB, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Tjänsteskrivelse bakgrund, förvärv av aktier i Inera AB, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx
- Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx
- Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx
- Bilaga 4 - Bolagsordning.docx
- Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx
- Bilaga 6 - Inera årsrapport 2015.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §79).doc
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Kallelse
2017-05-03

Kommunstyrelsen

§ 11

Svar på - Revisionsrapport över årsredovisning 2016

KS 2017/228

Bakgrund
En revisionsrapport över årsredovisning 2016 daterad 2017-03-13 finns upprättad i
granskningsarbetet har revisorerna biträtts av KPMG.
Revisorerna har begärt att få kommunstyrelsens yttrande senast den 20 maj 2017.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse yttrande bokslut 2016.docx
- Revisionsrapport över årsredovisning 2016.pdf
- KPMG- Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2016-12-31 revisionsrapport.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §83).doc
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Kommunstyrelsen

§ 12

Svar på - Fördjupad revisionsgranskning av upphandling
och inköp

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/223

Bakgrund
En fördjupad revisionsgranskning av upphandling och inköp daterad 2017-03-13 finns framtagen i
granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. Revisorerna har begärt att få kommunstyrelsens
yttrande senast den 20 maj.
Revisor Matti Niiranen har lämnat en egen fördjupad revisionsgranskning av upphandling och inköp
daterad 2017-03-14. Svar önskas när bifogad revisionsrapport har behandlats.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse yttrande granskning upphandling.docx
- Fördjupad revisonsgranskning av upphandling och inköp.pdf
- KPMG- Granskning av upphandling revisionsrapport.pdf
- Fördjupad revisionsgranskning av upphandling och inköp.pdf
- Egen revisionsberättelse med anledning av granskningen av upphandling och inköp.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §84).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Samordningsförbundet Norra Skaraborg årsredovisning
och revisionsberättelse 2016

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/268

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja förbundsstyrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Bakgrund
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna
Mariestad, Töreboda, Gullspång, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen
en förbundschef på 0,5 tjänst. Förbundschefen är anställd av Gullspångs kommun och utlånad för
uppdraget i förbundet.
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2016 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
- Samordningsförbundet Norra Skaraborg årsredovisning med bilaga.pdf
- Revisionsberättelse för år 2016 Samordningsförbundet Norra Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §85).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättelse 2016

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/221

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja direktionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i
direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Bakgrund
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna
gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna.
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.

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 118 847 invånare och har en landyta av 3 100
km2.

Revisorerna har i revisionsberättelse för 2016 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
- Missiv helårsbokslut 2016.pdf
- Revisionsberättelse för år 2016.pdf
- Granskningsrapport PWC 2016.pdf
- RÖS slutlig årsredovisning.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 170223 ptk.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §86).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Avfallshantering Östra Skaraborg årsredovisning 2016

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/267

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja direktionen för
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i
direktionen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Bakgrund
Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala
renhållningsskyldigheten i de nio medlemskommunerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg,
Mariestad, Skövde, Skara, Tibro och Töreboda.

Den 1 januari 2016 blev Gullspångs och Mariestads kommuner medlemmar i Avfallshantering Östra
Skaraborg. I och med medlemskapet har personalstyrkan nästan fördubblats. Egen regiverksamheten
med sophämtning och återvinningscentraler har utökats i och med de båda nya kommunerna.
Faktureringen av renhållningstjänster startade för första gången i egen regi i kommunerna Gullspång,
Mariestad och Skövde.

Insamlingen av matavfall fortsätter med nya områden både bland villahushåll och i flerbostadshus.
Under året har insamling startat för villahushåll i Mariestad och flerbostadshus i Falköping, Karlsborg,
Tibro och Töreboda.

Revisorerna har revisionsberättelse 2016 beviljat ansvarsfrihet för direktionen och direktionens
enskilda ledamöter.

Bilagor
- Avfallshantering Östra Skaraborg årsredovisning 2016.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2017-03-27.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg granskningsrapport för 2016.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg revisionsberättelse för 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §87).doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Ansökan om tilläggsanslag för särskilda revisionsinsatser
för år 2017

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/301

Bakgrund
Revisionen har för år 2017 en budget på totalt 420 tkr.
Revisionen har till kommunfullmäktiges presidium ansökt om ett tilläggsanslag på 40 tkr. För
merkostnad till följd av den nya upphandlingen och ytterligare granskningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-04-10 § 88 överlämnat till ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag till beslut.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående ansökan om tilläggsanslag för
särskilda revisionsinsatser.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §88).doc
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Kommunstyrelsen

§ 17

Kallelse
2017-05-03

Föreningsbidrag 2017 - Ansökan om föreningsbidrag Logen KS 2016/141
Thor nykterhetsförening

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avslår Logen Thors ansökan om föreningsbidrag.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-14 § 108.
Logen Thors nykterhetsförening har ansökt om lokalbidrag för sin lokal i Skagersvik. Föreningen har
ingen hyreskostnad men betalar värme/elkostnad på 1500 kr per månad.
Föreningen har inga medlemmar i åldern 0-25 år och under 2015 redovisades 2 aktiviteter i
Gullspångs kommun. El-/värmekostnaden finns inte med i föreningens redovisning som lämnats i
ansökan för lokalbidrag för 2017.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2017 (2017-03-14 VON §108).doc
- TU ansökan föreningsbidrag från Logen Thor.docx
- Ansökan om föreningsbidrag från föreningen Logen Thor Nykterhetsförening.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §77).doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Leveransåtagande 2017 för kommunstyrelsen

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/737

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna beställningar och leveransåtaganden för kommunstyrelsen
verksamheter för 2017, enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27, § 80, dnr 2011/192 att anta Värdegrund och
framtidsberättelse fram till 2020.
Kommunfullmäktige beslutade 206-06-20 om beställningar för 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-12-21 § 273 kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare
med leveransåtagande 2017 och ett förslag till beställningar och leveransåtagande 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter finns nu framtaget.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §16).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §80).doc
- Beställningar och leveransåtaganden för Kommunstyrelsens verksamheter, reviderad efter ksau
2017-04-19.docx

26/42

Kommunstyrelsen

§ 19

Leveransåtagande 2017 vård och omsorgsnämnden

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/737

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna vård- och omsorgsnämndens leveransåtagande och
styrmått för 2017 enligt bilaga.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-03-14 § 109.
Kommunfullmäktiges Beställning (mål) ska vara övergripande, långsiktiga, mätbara och tidsatta.
Målen beskriver vad som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda. Leveransåtagande beslutas
av kommunstyrelsen och beskriver en konkretisering av Beställningen riktad till varje specifik
verksamhet. Aktiviteter beskriver vad verksamheten tänker göra konkret för att Leveransåtagandet
ska utföras.
Uppföljning av Beställning, Leveransåtaganden och Styrmått görs i samband med delårsbokslut och
årsbokslut. Under året jobbar verksamheterna för en ökad måluppfyllelse genom ett kontinuerligt
arbete med Aktiviteter kopplade till Leveransåtaganden och Styrmått.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2017 (2017-03-14 VON §109).doc
- TU leveransåtaganden 2017.docx
- bilaga leveransåtagande 2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §81).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt
överenskommelse

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/458

Föredragande: Anna Sundström kl 14:30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt Hälso- och
Sjukvårdsavtal, att gälla från 2017-04-01.

Bakgrund
Ärendet har behandlat i vård- och omsorgsnämnden 2017-03-14 § 102.
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och gränssnitt mellan de 49
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Avtalet omfattar patientgrupper där
kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar (HSL §
18).
Till huvudavtalet finns underavtal exempelvis Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård
och Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2017 (2017-03-14 VON §102).doc
- Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdsavtal 2017.docx
- Hälso_och_sjukvårdsavtalet_2017_pdf.pdf
- Bilaga_Termer+och+begrepp.pdf
- ÖK_Psykiatri_Missbruk_2017pdf.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdr. § 96 Hälso- och sjukvårdsavtal.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §76).doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län
2017

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/343

Bakgrund
Länsstyrelsen skickade 2017-04-11 ut en inbjudan till kommunerna i länet att delta i årets insatser
mot langning av alkohol till minderåriga. Under 2016 deltog 44 av länets 49 kommuner, däribland
Gullspångs kommun.
Länsstyrelsen vill att kommunen anmäler sitt deltagande senast den 9 maj.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet 2017-04-18 § 23 och föreslår att kommunen deltar i ”insatser
mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2017”.

Bilagor
- Inbjudan insatser mot langning 2017.pdf
- Info ANDT-samordnare valborg 2017_SB_IQ_final.pdf
- Anmälningsblankett-langning-2017.pdf
- 2017 Södra försäjningsområdet.pdf
- Folkhälsorådet 2017-04-18 § 23 insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2017.docx
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-05-03

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 maj månad.doc
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Kallelse
2017-05-03

Kommunstyrelsen

§ 23

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbunds protokoll från 2017-03-31.

Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2017-03-31.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivningar

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-04-04
b) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-04-11
c) Skagerns fiskevårdsområdesförening protokoll från årsmöte 2017-03-29
d) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-03-23
e) Tekniska nämnden protokoll 2017-04-11
f) Anteckningar från MTG styrgrupps sammanträde 2017-01-24
g) Årsrapport Gullspångsälven 2016 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

Bilagor
- Skagerns fiskevårdsområdesförening årsmötesprotokoll 2017-03-29.docx
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-04-04.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-04-11.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-03-23.pdf
- Tekniska nämndens protokoll 170411.pdf
- Anteckningar från MTG styrgrupps sammanträde 2017-01-24.pdf
- Årsrapport Gullspångsälven 2016 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Tekniska nämndens likviditetsprognos
investeringsprojekt 2017

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/375

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges likviditetsprognos investeringsprojekt 2017 för Tekniska nämnden.

Bilagor
- Tekniska nämnden investeringsprojekt prognos 2 Gullspång 2017-04-30.pdf.pdf

33/42

Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning- Yttrande gällande förslag om indragning av
allmän väg 3005.1 till Otterbäckens f.d. järnvägsstation

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/226

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges yttrande gällande förslag om indragning av allmän väg 3005.1 till
Otterbäckens f.d. järnvägsstation

Bilagor
- Förslag om indragning av allmän väg 3005.01 till Otterbäckens f.d. järnvägsstation, Gullspångs
kommun. TRV 2017.22878.pdf
- Bilaga 1.pdf
- Yttrande till Trafikverket gällande förslag om indragning av allmän väg 3005.docx
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Kommunstyrelsen

§ 27

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

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/303

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 § lag om kommuners och
landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Bilagor
- Förhandsbesked - information om ersättning enligt 5 kap 1 § lag om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap dnr 2017-1561 från
MSB.doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Svar från Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten angående påträffad smitta av IPN på
laxfiske i Vänern

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/58

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar från Jordbruksverket och Havs och vattenmyndigheten angående
påträffad smitta av IPN på laxfiske i Vänern.

Bilagor
- Angående påträffad smitta av IPN på laxfisk i Vänern.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §59).doc
- Svar från Jordbruksverket.pdf
- Svar från Havs och vattenmyndigheten, dnr 219-2017 angående påträffad smitta av IPN på laxfisk i
Vänern.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning- Västtrafik AB årsredovisning 2016

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/284

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Västtrafik AB årsredovisning 2016.

Bilagor
- Följebrev till Västtrafik AB årsredovisning 2016.pdf
- Västtrafik årsredovisning 2016, 170310.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning- Dom mål nr 121-17 tillstånd för
vattenverksamhet och åtgärder i Natura 2000-område för
reparation av bro 16-670-1 över Gullspångsälven

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/459

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Dom mål nr 121-17 från Vänersborgs tingsrätt angående tillstånd för
vattenverksamhet och åtgärder i Natura 2000-område för reparation av bro 16-670-1 över
Gullspångsälven.

Bilagor
- Kungörelse 2017-04-13 dom mål nr M 121-17 tillstånd för vattenverksamhet och åtgärder i Natura
2000-område för reparation av bro 16-670-1 över Gullspångsälven vid Gullspång, väg 26.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2017 i samband
med prognos 1, tekniska nämnden

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/328

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, tekniska
nämnden, tn § 77.

Bilagor
- Prognos 1 2017 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun..pdf
- Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 1, Gullspångs kommun, Tn § 77.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 1, tekniska nämnden

Kallelse
2017-05-03

KS 2016/375

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 1, tekniska
nämnden, Tn § 78.

Bilagor
- Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2017..pdf
- Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 1, Gullspångs kommun, Tn §
78.docx
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Kallelse
2017-05-03

Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i
samband med prognos 1

KS 2016/321

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 1, Tn §
80.

Bilagor
- Tn § 80, uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 1.pdf
- Målprognos 1 2017 tekniska nämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan i samband
med prognos 1 tekniska nämnden

Kallelse
2017-05-03

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges uppföljning av internkontrollplan i samband med prognos 1 tekniska
nämnden, Tn § 82.

Bilagor
- Uppföljning av internkontroll 2017 Prognos 1.pdf
- Uppföljning av interkontrollplan i samband med prognos 1, Tn § 82.pdf
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