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Carina Gullberg
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Britt-Marie Nilsson
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Justeringens
plats och tid:
Justeras

Jan Hassel

Gunnar Bohlin

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande
Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande
Jan Hassel (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Anja Nyström (S)
Roland Karlsson (C)
Eric Mellberg (M)
Gunnar Bohlin (M)
Lii Bergman (FI), kl 08:30-11:40
Bengt O Hansson (RV)
Victor Albertsson Tidestedt (M), Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sarah Johansson (FI)

Övriga

Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 42
Erik Söderström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 43-47
Lars Johansson, VD, Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB, § 55
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Begäran om månadsrapportering avseende
investeringsredovisning

KS 2016/375

Föredragande: Anders Bernhall
§5

Vindbruksplan för Laxå kommun

KS 2016/803

Föredragande: Peter Karnung
§6

Riktlinjer för investeringsbidrag, Gullspångs kommun

KS 2016/543

Föredragande: Erik Söderström
§7

Delgivning - Återrapport- Stöd till sommarlovsaktiviteter 2016
utbetalning från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

KS 2016/501

Föredragande: Erik Söderström
§8

Sommarlovsaktiviteter 2017

KS 2017/4

Föredragande: Erik Söderström
§9

Delgivning - Återrapport - Utökat föreningsstöd för integration år
2016

KS 2016/439

Föredragande: Erik Söderström
§ 10

Motion - Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624

§ 11

Ansökan om anslag för 2017 till Skaraborgs föreningsarkiv

KS 2016/789
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§ 12

Återremiss - Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434

§ 13

Internkontrollpunkter lönenämnden 2016

KS 2016/34

§ 14

Lönenämnden internkontrollpunkter för 2017

KS 2017/15

§ 15

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016

KS 2016/237

§ 16

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

§ 17

Information om Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB

KS 2017/101

Föredragande: Lars Johansson kl 10:30
§ 18

Delegationsbeslut

KS 2017/2

§ 19

Delgivningar

KS 2017/1

§ 20

Delgivning - Trafiksituationen kring kommunens skolor i
Gullspångs kommun

KS 2016/22

§ 21

Delgivning - Påträffad smitta av IPN på laxfisk i Vänern

KS 2017/58

§ 22

Delgivning - Dispens för att ta bort biotopskyddade diken på
fastigheten Hova 1:27 m.fl i Gullspångs kommun

KS 2017/61

§ 23

Delgivning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
informationssäkerheten i Sveriges kommuner

KS 2017/52

§ 24

Delgivning - Sveriges Kommuner och Landsting
överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025, dnr 17/0003

KS 2017/72

§ 25

Delgivning - Sveriges Kommuner och Landsting

KS 2017/67
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överenskommelse om män och jämställdhet
§ 26

Delgivning - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035

KS 2016/125

§ 27

Delgivning - Nu tar Naturvårdsverket och Havs och
vattenmyndigheten beslut om ytterligare områden för
riksintressen för friluftsliv

KS 2016/589

§ 28

Delgivning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - Remiss
av handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt
klimat, SGI dnr 1.1-1603-0231

KS 2016/774
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Begäran om månadsrapportering avseende
investeringsredovisning

KS 2016/375

Beslut
Kommunstyrelsen begär att Tekniska nämnden fr. o m januari 2017 avlämnar
månadsvis rapportering avseende investeringsredovisning enligt förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har fattat beslut om omfattande
investeringsprojekt under år 2017 och framåt. Dessa investeringsbeslut innebär att
långfristiga lån kommer att behövas tas upp under 2017. Med anledning av detta
upplåningsbehov behöver tekniska nämnden fortlöpande redovisa status på samtliga
aktuella investeringsprojekt (fastighet, gata, VA), i syfte att ekonomienheten ska kunna
göra relevanta bedömningar när upplåning behöver aktualiseras – dvs.
likviditetsplanering.

Förslag till rapportering avseende investeringsredovisning
Månadsrapportering investeringsredovisning
MTG-teknik ska fr. o m januari 2017 övergå till att månadsvis avlämna rapporter
avseende investeringsbudget/investeringsredovisning samt månadsvisa framtida
prognoser för Gullspångs kommun till ekonomienheten. Rapporterna ska skickas till
Gullspångs kommuns diarium för registrering samt till ekonomikontoret (ekonomichef
samt redovisningsansvarig). Ekonomienheten ansvarar för återrapportering av MTGtekniks rapporter till kommunstyrelsen.
Investeringsrapportens innehåll
MTG-tekniks rapport ska redovisas per beslutat investeringsprojekt och
verksamhetsområde. De månadsvisa rapporterna ska innehålla beslutad budget
inklusive ombudgeteringar, redovisade investeringsutgifter för respektive månad samt
förväntade framtida investeringsutgifter de kommande 6 månaderna (rullande schema).
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Fokus från MTG-teknik ska främst läggas på när de framtida investeringsutgifterna
förväntas inträffa. Detta är nödvändigt för att kunna göra relevanta bedömningar när
upplåning behöver aktualiseras – likviditetsplanering.
MTG-teknik ansvarar också för att rapporterna kontinuerligt uppdateras och
kommenteras, exempelvis om de tidigare prognostiserade framtida
investeringsutgifterna förskjut tidsmässigt, samt eventuella orsaker till detta.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse investeringsbehov inom kostenheten 2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §22).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Anders Bernhall

9/43
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-02-08

Kommunstyrelsen

KS § 43

Ärende

Ärendenummer

Vindbruksplan för Laxå kommun

KS 2016/803

Beslut
Kommunstyrelsen är positiv till att Laxå kommun tar fram en vindbruksplan som i
mycket överensstämmer med ställningstaganden i Gullspångs kommun. I övrigt har
kommunstyrelsen ingen erinran mot planens utformning förutom att skydda unikt
naturområde med höga naturvärden viktiga för rekreation vid Högsåsens naturreservat.
Detta bör beaktas.

Reservation
Bo Hagström (C) och Roland Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Jan Hassel (S) yrkar följande tillägg till beslutet: Att skydda unikt naturområde med
höga naturvärden viktiga för rekreation vid Högsåsens naturreservat. Detta bör beaktas.
Bo Hagström (C) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag och Jan Hassels (S) ändringsyrkande till beslut och finner att
kommunstyrelsen tillstyrker ändringsyrkandet.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har 2016-12-14 yttrat sig till Gullspångs kommun om
Laxå kommuns vindbruksplan i samrådsfasen. Eventuellt samrådsyttrande från
Gullspångs kommun ska skickas in senast 16 februari 2017 till Laxå kommun.

I planen finns de utpekade vindkraftsområdena utpekade i en karta. Områdena som
pekats ut delas upp i A- och B- områden. A-områdena är att föredra eftersom de enligt
vindkartering är bättre för energiproduktion.

Gullspångs kommuns planering och utpekade allmänna intressen utgår från
översiktsplanen Vision 2020.
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Miljö- och byggnadsnämndens generella ståndpunkt är att förnyelsebara energikällor
ska premieras och ser positivt på att Laxå kommun visar markanvändningen för
lämpliga platser för vindkraftsetableringar. Det är bra för regional planering mellan
kommunerna i området och ger en grund för samarbete kring frågor som angår
vindkraftsetablering.

Planen såsom uttrycks i samrådshandlingarna bedöms inte inverka negativt på
Gullspångs kommuns intressen utifrån översiktsplanen. Exploateringsområdena vid
Otterberget och Åsebol har av Gullspångs kommun pekats ut som LIS-områden
(landsbygdsutveckling i sjönära läge). I kommunens antagna (år 2016) Vindbruksplan
har dessa lokaliseringar prioriterats för bebyggelse över vindkraftsetableringar.

Ett B-område finns i anslutning till kommungränsen mot Gullspångs kommun.
Avståndet till orten Gårdsjö är som närmast ca 3,5 km. Avståndet mellan Åsebol och
närmaste vindkraftsområdet (B-området) är också ca 3,5 km.

Gullspångs kommun har inte pekat ut några tysta områden i närheten av föreslagna
vindkraftsområden. En bullerridå (30 dBA) kring järnvägen möter nästan det
föreslagna vindkraftsområdet öster om Gårdsjö.

Nämnden vill i övrigt lämna som förslag att de olika områdena namnges. Det blir
enkelt att snabbt orientera sig och tydligt vilket område som avses i den fortsatta
planprocessen.

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden, Gullspångs kommun - Yttrande till kommunen
angående samrådshandling för Laxå kommuns vindbruksplan.pdf
- Brev från Laxå kommun om samådsförslag till vindbruksplan för Laxå kommun.docx
- Förslag till vindbruksplan för Laxå kommun, samråd.pdf
- Vindbruksplan samrådshandling för Laxå kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §13).doc

Kopia till
Laxå kommun
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för investeringsbidrag, Gullspångs kommun

KS 2016/543

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta det liggande förslaget på reviderade riktlinjer för
investeringsbidrag, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen

Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Nuvarande regelverk för investeringsbidrag har en sista ansökningsdag satt till den 31
mars. Det omöjliggör att utbetalningar göras efter datumet även om budgeterade medel
fortfarande finns kvar.

För att öka möjligheterna till flexibilitet föreslås att nedanstående paragraf läggs till.
”7. Finns det medel kvar i budgeten för föreningsbidrag efter den 31 mars kan
ansökningar hanteras löpande under året.”

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §18).doc
- Tjänsteskrivelse revidering av regelverk för investeringsbidrag, skriven av Erik
Söderström 2016-12-22.docx
- Kf § 139 2010-01-25. Riktlinjer för investeringsstöd.Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §7).doc
- Bilaga ksau § 7.pdf
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Återrapport- Stöd till sommarlovsaktiviteter 2016
utbetalning från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

KS 2016/501

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.

Bakgrund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) fick 2016 i uppdrag av
Regeringen att under 2016-2019 fördela ca 200 miljoner kronor årligen till kommuner
som arrangerar gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6- 15 år.
Fördelningen av pengarna görs med hjälp av en fördelningsnyckel baserad på statistik
över antal barn med försörjningsstöd i respektive kommun. Gullspångs kommun blev
2016 tillfördelade 156 tkr.

Återrapport
Kommunen mottog två stycken ansökningar om stöd för gratis sommarlovsaktiviteter
under 2016 för en total kostnad av 42 tkr.
- Hova IF arrangerade sommarfotbollsskola (11 tkr utbetalt)

- Gullspångs kommun Smältverket arrangerade öppen fritidsverksamhet samt gratis
simskola (31 tkr utbetalt)

Ej utbetalat belopp: 114 tkr. Beloppet återbetalas till MUCF.

Sammanlagt har 84 stycken barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år medverkat på någon
av de anordnade aktiviteterna som har omfattat bland annat simskola, fritidsverksamhet
och sommarfotboll. Utifrån den återkoppling som gjorts med respektive sökande har
aktiviteterna varit lyckade och på flera sätt främjat förutsättningar till nya kontaktytor
mellan barn med olika kulturella bakgrunder, från olika socioekonomiska grupper och
mellan pojkar och flickor.
2016 års handläggning av sommarlovsaktiviteterna överskuggades av en sen
rekvirering av tilldelade medel från MUCF, då informationen om möjligheten först
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kom till kommunen sent i maj månad. Tiden för att kommunicera informationen vidare
till berörda aktörer för att få in ansökningar var knapp. Inför 2017 kommer
förvaltningen att agera proaktivt med förhoppningen att i rimlig tid informera berörda
aktörer och få in fler ansökningar så hela det rekvirerade beloppet kan fördelas.
Bilagor
- Beslut om slutrapport för stöd till sommarlovsaktiviteter 2016 från MUCF.docx
- Återrapport- stöd till sommarlovsaktiviteter 2016.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §9).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Sommarlovsaktiviteter 2017

KS 2017/4

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande regler, som tillsammans med anvisningarna i
regeringsbeslut 2016-01-21 nr 11:3, ska reglera kommunens fördelning av stöd till
sommarlovsaktiviteter för åren 2017 -2019. Tilldelade medel från MUCF utgör ramen
för fördelningen.

1. Stödet får sökas av föreningar, privata företag samt kommunala verksamheter.
2. Stöd till ideella föreningar ska prioriteras.
3. Ansökningar som bedöms ge störst samhällsnytta ska prioriteras.
4. Stöd kan sökas för hela genomförandekostnaden för aktiviteten/aktiviteterna.
5. Aktiviteterna ska riktas mot barn och unga mellan 6-15 år boendes i Gullspångs
kommun.
6. Ansökan samt redovisning ska göras på anvisad blankett.
7. Om aktiviteterna ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan kan
det innebära att delar av eller hela stödet återkrävs. Återbetalningsskyldighet gäller
även om det finns pengar kvar efter aktiviteternas slut.
8. Ansökan ska vara inskickad till kommunen senast den 31 mars.
9. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att efter antagna regler fördela
rekvirerade medel.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Lii Bergman (FI) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med instämmande
av Per-Arne Brandberg (S).
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) fick 2016 i uppdrag av
Regeringen att under 2016-2019 fördela ca 200 miljoner kronor årligen till kommuner
som arrangerar gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6- 15 år.
Fördelningen av pengarna görs med hjälp av en fördelningsnyckel baserad på statistik
över antal barn med försörjningsstöd i respektive kommun. Gullspångs kommun blev
2016 tillfördelade 156 tkr.

Som framgår i regeringsbeslut 2016-01-21 nr 11:3 s.2-4 finns det sammanfattningsvis
följande regler och krav från Regeringen gällande stödet.
Det statliga sommarlovsstödet ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att
delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
Rekvisition av medel avseende 2016, 2017, 2018 och 2019 ska ske till MUCF senast
den 1 juli varje år.
Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och
personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Stödet ska:
Användas till att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter. För att möjliggöra
möten över sociala gränser ska ingen särskild behovs-prövning göras för de enskilda
barnen.
Vara utöver vad kommunerna själva anslår för sommarlovsaktiviteter det budgetår
medel rekvireras.

Varje kommun ska lämna en redovisning till MUCF senast den 1 november 2016,
2017, 2018 och 2019. Varje kommun ska: Lämna en ekonomisk redovisning. Av denna
redovisning ska det framgå vad kommunen själv anslagit för sommarlovsaktiviteter
året innan medel rekvirerats och under det år medel rekvirerats samt om medel ska
återbetalas och i sådant fall hur mycket.

Redovisa vilka aktiviteter som genomförts och hur resultatet förhåller sig till de
ändamål som anges i ovanstående stycke.
Redovisa antalet pojkar och flickor som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.

Redovisa hur kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med hjälp av stödet och
i den mån det är möjligt, vilken effekt sommarlovssatsningen har haft för barns tillgång
till sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från ekonomiskt utsatta familjer.
De medel som inte använts i enlighet med de ändamål som anges ovan ska återbetalas
till MUCF.
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Bilagor
- Uppdrag att administrera fördela medel och- följa upp satsningen på stöd till
sommarlovsaktiviteter.pdf
- Tjänsteskrivelse fördelning av stöd till sommarlovsaktiviteter, skriven av Erik
Söderström, efter ändring i KSAU 2017-01-19.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §10).doc

Kopia till
Erik Söderström
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Återrapport - Utökat föreningsstöd för integration år
2016

KS 2016/439

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01 att avsätta 200 tkr från det tillfälliga statliga
stödet till utökat föreningsstöd med fokus på integration.

Återrapport
Kommunen mottog en ansökan från Gullspångs riksteaterförening som ansökte om 6
000 kr för att den 5 september anordna en storbandskonsert i Gullspång, med
asylsökande som uttalad målgrupp.

Enligt föreningens redovisning deltog 58 personer.

Bilagor
- Återrapport- Utökat föreningsstöd för integration år 2016 .docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §8).doc
- Bilaga till ksau § 117 riktlinjer för ekonomiskt stöd för integrationsfrämjande
projekt.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion - Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad enligt nedanstående.
Att banker lägger ner sina kontor i mindre orter är något vi ser händer i hela landet.
Under hösten 2016 har tjänstemän, politiker och andra organisationer varit i kontakt
med ett flertal banker, bl.a. Länsförsäkringar bank och Swedbank i försök att få till en
etablering av ett nytt bankkontor respektive en omvärdering av nedläggningen av
bankkontoret. Tyvärr utan framgång.

Konsekvensen av bankens nedläggning blir stor, både för de privatpersoner som av
olika anledningar valt att inte utföra sina bankärenden online, men även för våra
företag och föreningar som har stora problem att lämna dagskassan. Utan tillgång till
servicebox innebär kontanthanteringen både ökade risker och kostnader.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Oavsett var i landet man bor eller är
verksam ska man ha tillgång till tjänster som man kan använda för att betala med och
för att ta ut kontanter. Företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på
bankkonto. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.

Kommunens näringslivsansvarig har en tät kontakt med Länsstyrelsen som har ett
nationellt uppdrag bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar
samhällets behov. Länsstyrelsen har även ett utökat uppdrag att titta på vad som kan
göras i områden där marknaden inte klarar att fylla samhällets behov. Det kan röra sig
om att både ge stöd till investeringar i ny teknik eller mer övergripande
utvecklingsprojekt.

Länsstyrelsen har Gullspångs kommun på sin bevakningslista då vi är första kommun i
länet som står helt utan bank. Tyvärr kan de inte påverka bankerna i deras val av
etableringsorter. I Gullspångs fall har de nu en dialog med en av ortens större
näringsidkare för att försöka säkerställa att betaltjänsterna, främst i form av bankomat
och servicebox för dagskassor inte också försvinner från orten.

Detta är naturligtvis en mycket prioriterad fråga som rör kommunens konkurrens- och
attraktionskraft, och som vi fortsätter att bevaka.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-02-08

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV) och Sten-Olof Höijer (RV) föreslår
i en motion, inlämnad vid Kommunfullmäktige 2016-09-26, att Gullspångs kommun
omgående tar kontakter med olika bankinrättningar för att få en ny etablering till stånd.
Det finns idag flera lämpliga lokaler för en etablering. Rätt Väg önskar att kommunen
skyndsamt behandlar vår motion, så att beslutet om en ny etablering är fattat före den
15 november då Swedbank stänger sitt kontor i Gullspång.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, svar på motion om etablering av nytt bankkontor i Gullspångs
kommun, skriven av Camilla McQurie.docx
- Motion- Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §5).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-02-08

Kommunstyrelsen

KS § 49

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om anslag för 2017 till Skaraborgs föreningsarkiv

KS 2016/789

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag
om 8 900 kronor för 2017. Kostnaden tas ur kontot föreningsavgifter.

Behandling i kommunstyrelsen

Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att
bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria.
Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2016-12-08 om ett verksamhetsanslag
enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för Gullspångs kommun innebär 8
900 kr.
Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att lämna
stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en förutsättning för
föreningsarkivets verksamhet.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag 2017 till Skaraborgs Föreningsarkiv,
skriven av Britt-Marie Nilsson.docx
- Ansökan om anslag för år 2017 till Skaraborgs föreningsarkiv.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §16).doc

Kopia till
Skaraborgs Föreningsarkiv
Ekonomikontoret
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 50

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Återremiss - Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kulturpriser i Gullspångs kommun
enligt bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
I januari 2016 reviderade Kommunfullmäktige i Gullspång riktlinjerna för kulturpris
KF § 12/2016. En tidsplan behöver nu fastställas för utdelning av priserna. Skolchef
och nämndsekreterare annonserar i lokalpress, och inbjuder till ansökningar av
kulturpris.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 § 321 att återremittera ärendet till barn-,
utbildning och kulturnämnden.

Därefter har barn-, utbildning och kulturnämnden återigen behandlat ärendet 2016-1215 § 266.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden 2016-12-15 (2016-12-15 BUK §14).doc
- BUK Riktlinjer för kulturpriser i Gullspångs kommun antagen av KF § 79_14 rev KF
§ 12_16, rev.docx
- BUK TU kulturpris 2016.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §5).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §20).doc
- Bilaga till ksau § 202.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §18).doc
- Bilaga ksau § 18.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-02-08

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 51

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Internkontrollpunkter lönenämnden 2016

KS 2016/34

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens uppföljning av internkontrollen
för 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2016 haft uppe frågan, § 7 om
internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under 2016.

Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret genomfört under 2016 med
internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för 2016 har ansvariga löneadministratörer gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder som har genomförts.
Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom internkontrollen utifrån
ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda rutiner inom
löneadministrationen. Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med
lönenämnden och har tagit del av uppföljningen av internkontrollen.
Lönenämnden godkänner redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen
och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2016 som har genomförts vid
lönekontoret.
Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens
verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret
för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret

Bilagor
- Lönenämnden § 7 internkontroll 2016, uppföljning.pdf
- Internkontroll återrapportering 20161201.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-02-08

- Tjänsteskrivelse internkontroll 2016, uppföljning, skriven av Arvo Niiholm 2017-0103.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §19).doc

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 52

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Lönenämnden internkontrollpunkter för 2017

KS 2017/15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta lönenämndens förslag till kontrollmoment för 2017.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2016 haft uppe frågan, § 8, om en
planering för 2017. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för 2017.
Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med lönenämnden och har tagit
del av förslag på kontrollmoment för 2017.
Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som skall gälla
för 2017. En rapportering av resultatet från föregående periods granskning och
redovisade kontrollmoment för 2017 skall rapporteras till kommunstyrelsen i
Gullspångs kommun.
Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2016 och fastställda
kontrollmoment för 2017 bifogas.
Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens
verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret
för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse internkontrollpunkter för 2017, skriven av Arvo Niiholm 2017-0103.docx
- Internkontrollpunkter 2017.pdf
- Lönenämnden § 8 internkontrollpunkter för 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §20).doc
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-02-08

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-02-08

Kommunstyrelsen

KS § 53

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016

KS 2016/237

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar rapporten till
kommunfullmäktige.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten
gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
(Statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige. Rapportering
har gjorts till IVO).

Period gällande kvartal 4 2016.

Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol 0.
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS 0.
Bilagor
- IVO kvartalsrapport-SOL och LSS .pdf
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §29).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 54

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen

Carina Gullberg (S) informerar om Skaraborgsdagen i Vara den 26 januari 2017 där
alla 15 Skaraborgs kommuner deltog med både politiker och tjänstemän samt
representanter från näringslivet. Temat var Skaraborgs tillväxt det handlar både om
infrastruktur och utveckling som boende och framtida kompetensförsörjning.

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 55

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Information om Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB

KS 2017/101

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Lars Johansson VD för Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB informerar
bland annat om bolagens ekonomi, lånesituation, pågående arbeten, nya eventuella
projekt och ombyggnationer.

Bakgrund
Till dagens kommunstyrelsemöte har VD Lars Johansson inbjudits för att informera om
Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB.

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 56

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2017/2

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 februari månad (14) (1).doc

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 57

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-01-17
b) MTG styrgrupp anteckningar 2017-01-24
c) Nyhetsbrev från SmåKom om rikskonferens i Arvidsjaur den 26-28 april
d) Nyhetsbrev från SmåKom 31 januari
e) Länsstyrelsen - Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Hova 61:1 med
villkor om arkeologisk undersökning, inom fastigheten Hova 5:7 i Gullspångs
kommun, Västra Götalands län, dnr 431-1127-2017
Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-01-17.pdf
- Anteckningar från MTG styrgrupps sammanträde 2017-01-24.pdf
- Nyhetsbrev från SmåKom om rikskonferens i Arvidsjaour den 26 -28 april.docx
- Nyhetsbrev från SmåKom 31 januari 2017.docx
- Länsstyrelsens beslut 27 januari 2017 i ärende dnr 431-1127-2017, Gullspångs
kommun om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Hova 61.1 med villkor om
arkeologisk undersökning, inom fastigheten Hova 5.7 i Gullspångs kommun, Västra
Götalands län.pdf
- Bilaga 1 kartbild.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 58

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Trafiksituationen kring kommunens skolor i
Gullspångs kommun

KS 2016/22

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden, Tn § 12, 2017-01-24, att tekniska nämnden har beslutat att ge
verksamhet teknik i uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslås.
Bilagor
- Trafiksituation kring kommunens skolor i Gullspång, Tn § 12 2017-01-24.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 59

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Påträffad smitta av IPN på laxfisk i Vänern

KS 2017/58

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Med anledning av inkomna rapport om påträffad smitta av IPN på laxfisk i Vänern
har frågor skickats till Jordbruksverket, Länsstyrelsen Västra Götaland, Havs- och
vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs
kommun har gett verksamhet miljö- och bygg att bevaka frågan om IPN-smitta i
Vänern för kommunens räkning.
Bilagor
- Angående påträffad smitta av IPN på laxfisk i Vänern.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 60

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Dispens för att ta bort biotopskyddade diken på
fastigheten Hova 1:27 m.fl i Gullspångs kommun

KS 2017/61

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut från Länsstyrelsen, dnr 521-39885-2016, dispens för att ta bort
biotopskyddade diken på fastigheten Hova 1:27 m.fl. i Gullspångs kommun.
Bilagor
- 521_39885_2016 Diken E20 Hova 1.27 mf Gullspång Beslut bifall m villkor.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 61

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
informationssäkerheten i Sveriges kommuner

KS 2017/52

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Missiv från Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskap
informationssäkerheten i Sveriges kommuner analys och rekommendationer utifrån
MSB:s kommunenkät 2015, dnr 2016-6779.
Bilagor
- MSB stärkt informationssäkerhet i kommunerna - några av MSB.s rekommendationer
i korthet.pdf
- Missiv informationssäkerheten i Sveriges kommuner analys och rekommendationer
utifrån MB.s kommunenkät 2015, Dnr 2016-6779.pdf
- MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informationssäkerheten i
Sveriges kommuner analys och rekommendationer utifrån MSB.s kommunenkät
2015.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 62

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Sveriges Kommuner och Landsting
överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025, dnr 17/0003

KS 2017/72

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Sveriges Kommuner och Landsting överenskommelse om handlingsplan för
samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025, dnr 17/0003.
Bilagor
- Överenskommelse om handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision ehälsa 2025 dnr 17.00003.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 63

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Sveriges Kommuner och Landsting
överenskommelse om män och jämställdhet

KS 2017/67

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Att styrelsen Sveriges Kommuner och Landsting, 2017-01-20, dnr 16/0677, beslutat
att godkänna förslaget till överenskommelse med regeringen om en satsning under
2017 på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och
maskulinitetsfrågor.
Bilagor
- 05-2017-SIGN-Överenskommelse Jämställdhetsarbetet inriktning mot män, pojkar o
maskulinitetsfrågor.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 64

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra
Götaland 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035

KS 2016/125

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med långsiktig
utblick till 2035.
Bilagor
- Regionalt Trafikförsörjningsprogram Västra Götaland programperiod 2017-2020 med
långsiktig utblick till 2035.pdf
- Följebrev från VGR om nytt trafikförsörjningsprogram 2017-2020.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 65

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Nu tar Naturvårdsverket och Havs och
vattenmyndigheten beslut om ytterligare områden för
riksintressen för friluftsliv

KS 2016/589

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Naturvårdsverket - Nu tar Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten beslut
om ytterligare områden för riksintressen för friluftsliv.
Bilagor
- Nu tar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beslut om ytterligare 142
nya eller reviderde områden för riksintresse för friluftsliv.docx

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 66

Protokoll
2017-02-08

Ärende

Ärendenummer

Delgivning av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - Remiss
av handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt
klimat, SGI dnr 1.1-1603-0231

KS 2016/774

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-19, § 11, remissvar av
handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, SGI dnr 1.1-16030231.
Bilagor
- Remiss av Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
161201.pdf
- Statens geotekniska institut-hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett
föränderlig klimat remissversion 2016-12-01, arbetsmaterial.pdf
- Följebrev från Statens geotekniska institut.docx
- Tjänsteskrivelse - Remissyttrande SGI.s handlingsplan för hållbart markbyggande i
ett föränderligt klimat, dnr 1.1. 1603-0231.pdf
- Tjänsteskrivelse. remissyttrande, SGI.s handlingsplan för hållbart markbyggande, dnr
1.1.-1603-0231.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §11).doc
- Kompletterande remissyttrande från Gullspångs kommun .docx

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-02-08

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-02-08

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

