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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Komplettering av riktlinjer för föreningsbidrag

KS 2016/544

Föredragande: Lena Norrström
§5

Ansökan om höjning av bidrag till lokaler som är föreningsägda
avseende Södra Råda Bygdegård, Folkets Hus Otterbäcken,
Hantverkshuset Hova

KS 2017/5

Föredragande: Lena Norrström
§6

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF

KS 2017/615

Föredragande: Lena Norrström
§7

Utvärdering av seniorkortet

KS 2015/569

Föredragande: Lena Norrström
§8

Avgifter maxtaxa Barn- utbildning

KS 2017/408

Föredragande: Maria Andersson
§9

Maxtaxa äldreomsorg

KS 2017/408

Föredragande: Anna Sundström
§ 10

Taxa för avgifter inom äldreomsorgen

KS 2017/408

Föredragande: Anna Sundström
§ 11

Taxa för avgifter IFO/LSS

KS 2017/408

Föredragande: Anna Sundström
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§ 12

Taxa för strålskydd dnr 2017Ma1263 ifrån Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2017/624

§ 13

Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter, miljö- och
byggnadsnämnden dnr 2017Ma1264

KS 2017/625

§ 14

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljö- och
byggnadsnämnden dnr 2017Ma1084

KS 2017/626

§ 15

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018

KS 2017/633

§ 16

Riktlinje för förebyggande verksamheten-Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

KS 2017/647

§ 17

Avgifter för förebyggande verksamheten, sotningstaxa etc Räddningstjänsten Östra Skaraborg

KS 2017/648

§ 18

Budgetjustering fördelning av medel till inventarier 2017

KS 2016/39

§ 19

Policy och handlingsplan för att förebygga, upptäcka och åtgärda
kränkande särbehandling

KS 2017/662

§ 20

Vindbruksplan för Laxå kommun

KS 2016/803

§ 21

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete med östra
hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2018-2021

KS 2017/645

§ 22

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare

KS 2017/672

§ 23

Leveransåtagande 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

KS 2017/689

§ 24

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsen

KS 2017/511
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§ 25

Motion- Om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under
namnet ”Olssons hamn”

KS 2016/471

§ 26

Deltagande i SmåKoms höstmöte den 23-24 november

KS 2017/1

§ 27

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

§ 28

Delegationsbeslut

KS 2017/2

§ 29

Delgivningar

KS 2017/1

§ 30

Delgivning - Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
preliminärt utfall, år 2018

KS 2017/667

§ 31

Delgivning - Delårsrapport Samordningsförbundet Norra
Skaraborg

KS 2017/669

§ 32

Delgivning - Delårsrapport 2017 Tolkförmedling Väst

KS 2017/688

§ 33

Delgivning - Ny regional kraftsamling, klimat 2030 - Västra
Götaland ställer om strategiska vägval

KS 2016/468

§ 34

Delgivning - Beslut från Boverket enligt förordning (2015:552)
om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer
vid skolor, förskolor och fritidshem, dnr 2390/2016

KS 2014/509

§ 35

Delgivning - Beslut om budgetramar 2018 och medlemsavgift
2018 till Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/720
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Carina Gullberg (S) anmäler jäv under § 320 ansökan om höjning av bidrag till lokaler
som är föreningsägda avseende Södra Råda Bygdegård, Folkets Hus Otterbäcken,
Hantverkshuset.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Komplettering av riktlinjer för föreningsbidrag

KS 2016/544

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta det liggande förslaget på reviderade riktlinjer för
bidrag till bygdegårds- och folketshusföreningar.

Behandling i kommunstyrelsen
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Enligt beslut KS 2015/584, KS 2012/52 och KS 2011/44 har förvaltningen fått i
uppdrag att revidera olika delar av riktlinjerna för föreningsbidrag. Förvaltningen
presenterar här ett förslag på reviderade riktlinjer för bidrag till bygdegårds- och
folketshusföreningar.
Förslagets viktigaste förändringar sammanfattas här:
1. Allmänna bestämmelser. Förslaget innehåller generella krav och en värdegrund som
alla föreningar ska stå bakom för att vara berättigade att ansöka om föreningsbidrag.
2. Föreningskategori. Förslaget innehåller kriterier för vad en förening ska uppfylla för
att bli kategoriserad som bygdegårds- eller folketshusförening.
3. I förslaget vägs föreningarnas samhällsnytta och strävan efter mångfald in i
bedömningen.
4. Särskilda skäl. I förslaget finns för föreningarna möjlighet att ansöka om speciell
prövning av ansökan på grund av särskilda skäl. Bedömningen om särskilda skäl görs
från fall till fall och ska fånga upp eventuella föreningar som har ”fallit mellan
stolarna” i de nya riktlinjerna. Om förvaltningen gör bedömningen att särskilda skäl ska
tillämpas kan det t.ex. resultera i att föreningens bidrag regleras i ett avtal.
Lokalföreningarnas ekonomiska påverkan av förändringarna är något svåruppskattad
då vi idag har lite information om deras verksamhet. Enligt de reviderade riktlinjerna
ska det i bedömningen av lokalföreningarnas bidrag, tas hänsyn till storleken på förra
årets utbetalade bidrag. Det innebär att föreningarnas ekonomiska påverkan av de
reviderade riktlinjerna kan förväntas bli marginell.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för bidrag till bygdegårds-och
folketshusföreningar.docx
- Nuvarande regler för bidrag till lokalföreningar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §177).doc
- Förslag till Riktlinjer för lokalföreningar reviderad efter ksau 2017-10-16.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om höjning av bidrag till lokaler som är föreningsägda
avseende Södra Råda Bygdegård, Folkets Hus Otterbäcken,
Hantverkshuset Hova

KS 2017/5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Södra Råda bygdegård, Folkets hus
Otterbäcken och Hantverkshusets förfrågan om en höjning av föreningsbidraget, dock
enbart med 11 000 kr per förening och år, vilket utgör drygt 50 procent av det ansökta
beloppet. Höjningen blir då totalt 33 tkr för alla tre föreningarna. Finansieras ur
årets föreningsbidrag.
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) i handläggningen i detta ärende.

Behandling i kommunstyrelsen
Lena Norrström, samhällsplanerare informerar om ärendet,
Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Föreningarna Södra Råda bygdegård, Folkets hus Otterbäcken samt Hantverkshuset
inkom den 2 januari med en ansökan om förhöjt föreningsbidrag från dagens nivå på 24
tkr till 45 tkr. Sammanlagt skulle en sådan höjning för alla tre föreningar kosta 63 tkr
årligen.
Ansökan avslogs tidigare av kommunstyrelsen den 2017-03-22 i väntan på nya
riktlinjer för bidrag till folket hus- och bygdegårdsföreningar samt med hänvisning till
budgeten.

Föreningarna motiverar höjningen med allt högre driftkostnader för deras lokaler.
Dagens bidragsnivå är inte tillräcklig för att driva verksamheten. Övergripande
föreningsinformation kan läsas i bifogad fil.

Folkets hus och bygdegårdarna utgör viktiga mötesplatser i det lilla samhället och det
är därför av vikt att de hålls attraktiva och i gott skick. Den föreslagna höjningen på 11
000 kr till vardera föreningen ryms inom ramen för innevarande års budget för
föreningsbidrag. Ett årligt bidrag på 35 000 kr bedöms vara rimligt enligt föreslagna
riktlinjer, i vilka stort fokus ligger på föreningens samhällsnytta som bedömningsgrund
för bidragsnivån.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ansökan om höjning av bidrag till lokaler som är föreningsägda.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §62).doc
- Ansökan om höjning av bidrag till lokaler som är föreningsägda avseende Södra Råda
bygdegård, Folkets hus Otterbäcken, Hantverkshuset Hova.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §178).doc
- Förslag till Riktlinjer för lokalföreningar reviderad efter ksau 2017-10-16.pdf

Kopia till
Lena Norrström
Södra Råda bygdegård
Folkets hus Otterbäcken
Hantverkshuset, Hova
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF

KS 2017/615

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreningens ansökan och utbetala ett
investeringsbidrag om 14 395 kr. Finansieras ur årets föreningsbidrag/investeringsstöd.

Behandling i kommunstyrelsen
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunen mottog den 8 september en ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs
Idrottsförening. Ansökan avser kostnaderna för en redan genomförd investering i ny
belysning runt grusplanen vid Göta Holme. Föreningens största verksamhet är fotboll
och grusplanen används främst till träning.
Föreningen uppger att den gamla belysningen var i dåligt skick och i behov av att bytas
ut. Belysningen som nu monterats består av LED-armaturer om 236 W. Jämfört med
den gamla belysningen på 1000 W är detta en energibesparing på 75%.
Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag (KS 2016/543) får bidraget från kommunen
högst uppgå till 30 % av föreningens totala investering.
Föreningens totala kostnad för den nya belysningen uppgick till 47 983 kr och
föreningen söker bidrag för 30 % av investeringen, vilket utgör 14 395 kr.
Föreningen är en av kommunens största idrottsföreningar och dess verksamheter
engagerar och aktiverar ett stort antal av kommunens invånare. Det faktum att
investeringen medför sänkta elkostnader för föreningen i framtiden innebär att
investeringen får prioritering enligt riktlinjerna (KS 2016/543).
Förvaltningen gör bedömningen att föreningens bidragsansökan är fullständig och
korrekt enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag (KF § 24) samt att utgiften ryms
inom innevarande års budget för föreningsstöd. Budget 2017: 3 160’ kr Hittills bokfört
2017: 2 736’ kr
Bilagor
- Tjänsteskrivelse investeringsbidrag GIF rättad.docx
- GIF resultat- och balansrapport 2016.pdf
- Riktlinjer för investeringsbidrag.docx
- Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs IF.pdf
- Faktura nr FFB51868 från Vänerenergi.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §179).doc

Kopia till
Lena Norrström
Gullspångs IF
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Ärende

Ärendenummer

Utvärdering av seniorkortet

KS 2015/569

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.

Bakgrund
Kommunen beställde enligt beslut 2016-09-07 tillköpet seniorkortet av Västtrafik.
Tillköpet som började gälla 2017 innebär att alla personer i kommunen som är 75 år
eller äldre får åka gratis i kollektivtrafiken inom kommunens gränser.

Vid beslutet om tillköp beslutades även om en utvärdering av effekterna av tillköpet
skulle utvärderas. Utvärderingen ska ske i samband med att Västtrafik presenterar
resestatistiken för januari- juni.

Enligt uppgifter från Västtrafik (2017-09-20) har 200 personer registrerat sig för
seniorkortet. I december år 2014 fanns det totalt 641 personer i åldern 75 år eller äldre
registrerade i kommunen, och därmed berättigade till seniorkortet.
Då seniorkortets rabatt endast gäller för resor inom kommunen är dessa resor av störst
intresse för vår analys. Dock har värmlandstrafik låtit resenärer resa med kortet över
kommungränsen. Förvaltningen har därför jämfört antalet resor för linje 520 (Gårdsjö Hova - Gullspång) och Närtrafiken mellan januari - juni 2017 med antalet resor för
perioden juli - december 2016, samt antalet resor med linje 505 (Gullspång Kristinehamn) mellan januari till september 2016 respektive 2017. Förvaltningen
registrerar en ökning av antalet resor för linje 520 med 2 759 stycken (15 %) och för
närtrafiken en ökning med 28 stycken (112 %) resor. Antalet resenärer på flera av
turerna med 505 har minskat stort mellan 2016 och 2017, bortsett från tur 8, som har
ökat med 259 st (26 %). Tur 8 avgår dock inte från Gullspångs busstation. Den stora
minskningen i resande på sträckan sägs enligt Värmlandstrafik bero på att flera
flyktinganläggningar har lagts ner i området.
De av Västtrafiks linjer som visar den största ökningen av antalet resande är också de
linjerna med störst andel seniorkortsresenärer, särskilt vad gäller närtrafiken. De övriga
linjerna har fortfarande en mycket liten andel seniorkortsresenärer och ett eventuellt
ökat antal resor måste då anses ha en betydligt svagare koppling till införandet av
seniorkort. Värmlandstrafik för ingen statistik över specifika resekort och det går inte
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att utläsa något utökat resande på linje 505 sedan införandet av seniorkortet.
Sammanfattningsvis är det en rimlig slutsats att tillköpet av seniorkortet har haft en
positiv påverkan på reseutvecklingen inom kommunen, främst vad gäller närtrafiken.
Dock bör man ta i beaktning att denna första utvärdering är baserad på en jämförelse
mellan resestatistik från höst- och vårterminen, vilken eventuellt kan ha inverkat på
resultatet.
Bilagor
- Analys av reseutvecklingen för kollektivtrafik i Gullspångs kommun efter införandet
av seniorkortet.docx
- Tjänsteskrivelse_utvärdering av seniorkortet.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §180).doc
- Statisktik reseutveckling efter infört seniorkort+värmland.pdf
- Utvärdering av seniorkortet kompletterad efter ksau 20171016 .docx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Avgifter maxtaxa Barn- utbildning

KS 2017/408

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att följa Skolverkets rekommendationer, ökningen
träder i kraft år 2018, enligt nedan.
Förskola/pedagogiskt omsorg
Barn 1, avgiftstak 3%, dock högst 1 362 kr
Barn 2, avgiftstak 2%, dock högst 908 kr
Barn 3, avgiftstak 1%, dock högst 454 kr
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Barn 1, avgiftstak 2%, dock högst 908 kr
Barn 2, avgiftstak 1%, dock högst 454 kr
Barn 3, avgiftstak 1%, dock högst 454 kr

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2017-09-21 § 159.
Från den 1 januari, 2017 gäller nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem enligt
Skolverkets riktlinjer. Gullspångs kommun brukar följa Skolverkets rekommendation
för nivåer för 2017, och det finns ingen anledning att ändra det.
I år meddelar Skolverket nästa års avgifter för förskola och fritidshem senare än
vanligt. Normalt gör Skolverket det senast den 1 oktober. Förseningen beror på att
Pensionsmyndigheten, som beräknar inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag.
Inkomstindex styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Det här händer under hösten:
- Pensionsmyndigheten beräknar inkomstindex för 2018.
- Regeringen beslutar om inkomstindex i november.
- Skolverket beräknar avgiftsnivåerna utifrån inkomstindex.
- Skolverket meddelar kommunerna de nya avgiftsnivåerna så snart som det är möjligt.
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Bilagor
- TU Avgifter och maxtaxa 170906.docx
- Bilaga maxtaxa skolutveckling, pedagogisk-omsorg förskola.htm
- Barn- utbildning och kulturnämnden september 2017 (2017-09-21 BUK §159).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §188).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 324

Ärende

Ärendenummer

Maxtaxa äldreomsorg

KS 2017/408

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiftstaket för äldreomsorgsavgiften till 1897 kr
per månad, en höjning med 125 kr per månad.

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

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-11 § 324.
Bestämmelser om kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns reglerad
i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen
ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för
hemtjänst, dagverksamhet, boende i särskilt boende och för annan liknande socialtjänst.
Ändringen syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till
241 kronor per månad (år 2017) för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger
dagens avgiftstak. Det finns fortfarande de som bedöms som låginkomstpensionärer
men dessa berörs inte av höjningen.
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en
höjning av den totala avgift som kommunen får ta ut inom äldreomsorgen. Detta
regleras som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 §. Det nya beslutet innebär att den
enskildes avgifter får, för omvårdnadsavgiften tillsammans med avgifterna som avses i
26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå högst till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, jämfört med tidigare andel på 0,48 gånger
prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande avgiftstak (maxtaxa) på 1772
kr/månad till 2013 kr/månad för år 2017.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin
Inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av brisbasbeloppet och
För faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes
Förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det så kallade avgiftsutrymmet får
Kommunen ta ut avgift för omvårdnad.
Konsekvens av höjning av avgiftstaket
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En höjning av avgiftstaket berör vård- och omsorgstagare som idag betalar omsorgsavgift som uppgår till maxtaxa 1772 kr/månad. Dessa personer har alltså ett avgiftsutrymme på 1772 kr/månad eller mer.
Hur stor höjningen blir om avgiftstaket höjs är individuellt och storleken på höjningen
avgörs av den enskildes avgiftsutrymme.
Ensamstående brukare har rätt till ett minimibelopp på 5057 kr. För makar är beloppet
4273 per person. 10% högre för de som är under 65 år.
För varje vårdtagare görs individuella utredningar utifrån
- Aktuell inkomst efter skatt, vilka boende och levnadskostnader de har. Utifrån detta
räknas ett ”avgiftsutrymme” fram.
- Finns ett avgiftsutrymme när brukarens förbehållsbelopp (minimibelopp + hyra) är
avdraget från inkomsten, betalas avgift upp till maxtaxan.
- Saknas avgiftsutrymme, betalas ingen avgift.
Detta innebär att en vård- och omsorgstagaren med ett avgiftsutrymme på 2013
kr/månad eller mer får höjning på sin avgift. Avgiften för dessa höjs med max 241
kr/månad. En uppskattning är att höjningen berör c:a 60-65 personer vilket motsvarar
ungefär 185 tkr per år i ökade intäkter för kommunen. Detta är ett uppskattat belopp då
varje individs avgift beräknas på dennes inkomst.
Höjningen kommer att främst påverka hemtjänstavgiften för gifta par som får en
höjning på 241 kr per person. De som bor på särskilt boende av dessa påverkas ca 6
boenden. De har alla en hög pension. De som har eget boende och har hemtjänst
påverkas mycket olika. Har de låg pension får de ofta bostadstillägg - beroende på
tillgångar. Hemtjänstavgiften är i alla fall beroende av avgiftsutrymmet.
En kommun kan välja om man ska anpassa sig till lagändringen eller vara kvar på en
tidigare nivå. Utifrån omvärldsbevakning i Skaraborg har ingen av de övrig 14
kommunerna valt att avstå från höjning av avgiftstaket. Att höja avgiftstaket för
avgifter inom äldreomsorgen slår naturligtvis mot en grupp i samhället som ekonomiskt
har väldigt skiftande disponibel inkomst.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden sept 2017 (2017-09-11 VON §324).doc
- Uppdaterad TS höjd äldreomsrogsavgift.docx
- Uppdaterad avgifter Äldreomsorg 2018, rev efter beslut i KSAU 2017-10-16.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §189).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 325

Ärende

Ärendenummer

Taxa för avgifter inom äldreomsorgen

KS 2017/408

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter inom äldreomsorg 2018 enligt bifogat
förslag.

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

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-11 § 325.
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom
äldreomsorg i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Efter
omvärldsbevakning med närliggande kommuner föreslås förändring på några punkter.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden sept 2017 (2017-09-11 VON §325).doc
- Uppdaterad avgifter Äldreomsorg 2018, rev efter beslut i KSAU 2017-10-16.docx
- TS avgifter ÄO 2018.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §190).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 326

Ärende

Ärendenummer

Taxa för avgifter IFO/LSS

KS 2017/408

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att behålla 2017 års taxa för avgifter IFO och LSS även
2018 enligt bilaga.

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

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-09-11 § 326.
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS
i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Efter omvärldsbevakning med närliggande kommuner föreslås ingen höjning 2018.
Bilagor
- avgifter LSS 2016.docx
- TS avgifter IFO och LSS 2018.docx
- Vård- och omsorgsnämnden sept 2017 (2017-09-11 VON §326).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §191).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för strålskydd dnr 2017Ma1263 ifrån Miljö- och
byggnadsnämnden

KS 2017/624

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna ändringarna i strålskyddstaxan
och fastställer densamma.

Behandling i kommunstyrelsen

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-05, MBN § 99.
Taxan har redigerats för att hänvisa till rätt lagrum. Strålskyddsmyndigheten har gett ut
nya föreskrifter för solarier har sedan förra taxan beslutades år 2013.
Under arbetet med förändringar av miljöbalkstaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för strålskydd
inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets arbetsområde.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd anledning
ändrades inte timavgiften i strålskyddtaxan samtidigt som ny timavgift, 720 kr/tim
antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften. Timavgift i denna taxa är
densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd
handläggningstid i varje ärende.
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
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timavgiften.
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är
rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i hanteringen
av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i ”storstadssamarbetet” där de
största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet ingår. Verksamheten föreslår en
förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll
inom det område som klagomålet avser.
den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
obefogat.
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och följer
lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att det inte
finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte utrett
klagomålet korrekt och alltså inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för
handläggningstiden.
Den fasta avgiften för anmälan i 7 § ersätts med en avgift som refererar till ett fast
timantal för ett handlagt ärende. Antalet timmar är satta utefter en generell
behovsbedömning och i jämförelse med närliggande kommuner.
Bilagor
- Taxa för strålskydd dnr 2017Ma1263 ifrån Miljö- och byggnadsnämnden.pdf
- Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse Taxa för strålskydd.pdf
- Förslag på taxa enligt strålskyddslagen 2017.pdf
- Taxa med förändringar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §182).doc
- MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde 2017-10-25, se ärende nr 3.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter, miljö- och
byggnadsnämnden dnr 2017Ma1264

KS 2017/625

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna ändringarna i taxan för
animaliska biprodukter och fastställer densamma.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-05 MBN § 98.
Under arbetet med förändringar av miljötaxan utifrån den nya
miljöprövningsförordningen har verksamheten uppmärksammat att taxa för animaliska
biprodukter inte har uppdateras till gällande timavgift inom miljökontorets
arbetsområde.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd anledning
ändrades inte timavgiften i taxan för animaliska biprodukter samtidigt som ny
timavgift, 720 kr/tim. antogs för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 6 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken.
den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxan utgår 4 § om indexreglering av
timavgiften.
I 3 § föreslås en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är
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rimliga och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete, framförallt i hanteringen
av klagomålsärenden. Formuleringen har tagits fram i ”storstadssamarbetet” där de
största kommunala miljötillsynsmyndigheterna i landet ingår. Verksamheten föreslår en
förändring av § 3 till följande:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll
inom det område som klagomålet avser.
den nuvarande formuleringen är:
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
obefogat.
Den föreslagna formuleringen gynnar de verksamhetsutövare som är seriösa och följer
lagen. Har verksamhetsutövaren en bra utredning av klagomålet, som visar att det inte
finns någon olägenhet, tar vi ingen avgift. Har verksamhetsutövaren inte utrett
klagomålet korrekt och därmed inte följt lagen, så har vi skäl att ta ut avgift för
handläggningstiden.
Bilagor
- Taxa för offentlig kontroll animaliska biprodukter, miljö- och byggnadsnämnden dnr
2017Ma1264.pdf
- Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter.pdf
- Förslag på taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 2017.pdf
- Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, med förändringar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §183).doc
- MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde 2017-10-25, se ärende nr 3.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljö- och
byggnadsnämnden dnr 2017Ma1084

KS 2017/626

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, bilaga.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2017-09-05 § 97 samt
i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 184 som lämnat ärendet utan förslag
till beslut till kommunstyrelsen.
Vid årsskiftet 2016/2017 uppdaterades miljöprövningsförordningen vilket får betydelse
för utformningen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Det är
prövningsnivåer och behov som förändras genom förordningen. Grunden för
avgiftsuttaget i 27 kap. 1§ i miljöbalken har inte ändrats. Timtaxan föreslås till 795
kr/tim.
Verksamhet miljö och bygg har inväntat SKL:s nya underlag för bilaga 2, som
presenterades i slutet av maj och ligger till grund för de ändringar som nu föreslås.
SKL:s avsikt är att ge kommunernas fullmäktige förutsättningen att ta beslut under
hösten och att en ny taxa ska börja gälla fr.o.m. 2018-01-01.
Taxan ska anpassas till ändrade prövningsnivåer i miljöprövningsförordningen, nya
koder har tillkommit och en del har tagits bort. Behovsutredningen ska göras om med
utgångspunkt i den nya förordningen och detta görs genom ändringar i taxans bilaga
1och 2. Se bifogad taxa där ändringar redovisas.
Utöver SKL:s rekommendationer finns andra befogade ändringar i bilaga 2 som
verksamheten har uppmärksammat och de redovisas nedan
- Tillägg för kosmetiska produkter och tatueringsfärger för att kunna ta ut avgift vid
tillsyn av tatuerarsalonger och andra kosmetiskt-behandlande anläggningar. I dag
saknas möjlighet att ta betalt för denna tillsyn i taxan.
- Poster om avfallsdispenser ändras till gällande avfallsföreskrifter.
- Prövningsavgifter för avfallsdispenser likställs så att även förnyad ansökan efter 5 år
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debiteras hel avgift. Handläggningstiden är den samma vid båda typerna av ärende.
- Införa anmälningsavgift för matavfallskomposter. Nämnden har tidigare valt att
efterskänka denna avgift med anledning av att central matavfallsinsamling saknats i
kommunerna. Från årsskiftet 2017/18 är matavfallsinsamling införd i MTG och ses
som det bästa miljövalet varför avgiftsbefrielse inte längre är motiverat.
I taxans textdel föreslås också förändringar, se bifogad taxa med redovisade ändringar.
- § 3 få en ny lydelse för att bättre stämma överens med de avgiftsuttag som är rimliga
och behöver göras för verksamhetens nedlagda arbete i hanteringen av
klagomålsärenden. Ett tillägg görs i paragrafen om obefogade klagomål med
uppfyllande av egenkontroll. Formuleringen har tagits fram i ”storstadssamarbetet” där
de största kommunala miljötillsyns- myndigheterna i landet ingår.
- § 13 reglerar avgift för en ansökan som leder till avslag, här föreslås en ändring från
halv handläggningsavgift till avgift för nedlagd handläggningstid. Det är sällan mindre
arbete med ett avslag och det är motiverat att få ta betalt för inspektörernas nedlagda
arbetstid oavsett utgången i ett ärende.
Övriga ändringar i texten är av redaktionell karaktär.

Bilagor
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljö- och byggnadsnämnden dnr
2017mMa1084 .pdf
- Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.pdf
- Taxa för prövning o tillsyn inom miljöbalkens område 2018-01-01.pdf
- bilaga 1-2 20170912.pdf
- Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område, med
ändringsmarkeringar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §184).doc
- MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde 2017-10-25, se ärende nr 3.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018

KS 2017/633

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar:
1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa med +35 procent fr.o.m.
2018-01-01
2. Brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +1,6 procent fr.o.m
2018-01-01 vilket medför att VA-kollektivet kan investera för ytterligare 7 100 tkr
(totalt 9 000 tkr) per år och finansiera kapitalkostnader för detta.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2017-09-12 Tn § 170.
VA-taxans anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till
det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna
VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 143 000 kr i
Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete
som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella och nyligen genomförda projekt inom MTG:
- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet
- Ny bostadsgata i kvarteret Hästen, Töreboda ca 180 tkr per fastighet
- Enstaka anslutningar inom MTG i genomsnitt ca 200 tkr per fastighet
I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora höjningar
som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar pekar mot
att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 % per år för att räknas som
skäligt och rättvist.
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Verksamhet teknik föreslog inför år 2017 därför att anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i
Gullspångs kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01
vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna höjningen
fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande
anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att VA-kollektivet fortsatt har fått eller
kommer att få subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VAkollektivet betalar.
Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.
I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna stegvis
(+35% per år under åren 2017-2019) höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr för en
genomsnittsvilla.
Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av
anläggningsavgifterna inför år 2018 görs med +35%.
VA-taxans brukningsavgifter
Under några års tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VAkollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Årligen har verksamheten
avskrivningskostnader på ca 1 900 tkr för historiska investeringar och de sista åren har
de årliga investeringsvolymerna anpassats till avskrivningsnivån för att inte öka
kapitalkostnaderna för verksamheten. Inför år 2017 justerades brukningsavgifterna
bland annat för att skapa ett utrymme att kunna öka den årliga investeringstakten vilket
också det prognostiserade resultatet för år 2017 bekräftar möjligheten till. För att hålla
en rimlig nivå på reinvesteringar i befintliga anläggningar föreslås i antagen VA-plan
en årlig investeringsvolym om 9 000 tkr. För att verksamheten ska klara att bära de
kapitalkostnader som dessa investeringsvolymer krävs en intäktsökning för
verksamheten motsvarande ca 3 % per år. I och med att verksamheten i nuläget visar
ett överskott finns redan ett utrymme att investera för ca 3 000 tkr år 2018. För att nå
investeringsvolym på 9 000 tkr krävs dock en taxeökning på 1,53 % givet att
verksamheten lyckas effektivisera i takt med de generella kostnadsökningarna likt
tidigare år vilket verksamheten bedömer är möjligt. Med bakgrund av detta föreslår
verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +1,6 %. Detta
förutsätter även att kommunfullmäktige beslutar tilldela VA-verksamheten ytterligare 7
100 tkr i investeringsmedel jämfört med liggande budgetförslag om 1 900 tkr till totalt
9 000 tkr.
Bilagor
- Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2018, beslut TN § 170.pdf
- Kalkyl för Förbrukningsavgifter år 2018 Gullspång.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §185).doc
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Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinje för förebyggande verksamheten-Räddningstjänsten
Östra Skaraborg

KS 2017/647

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), tillstånd enligt LBE
och rengöring (sotning).

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-0831 § 83.
Chefen förebyggande avdelningen har genomfört en grundlig översyn av förbundets
riktlinje för den förebyggande verksamheten.
Riktlinjen syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga hur arbetsuppgifterna vid den
förebyggande avdelningen ska bedrivas. Riktlinjen vänder sig till såväl egen personal
som utomstående.
Målet med riktlinjen är att bidra till att det förebyggande arbetet bedrivs likvärdigt i
samtliga medlemskommuner och av samtliga medarbetare. Slutligen ska riktlinjerna
även bidra till att den förebyggande verksamhetens säkerhets- och prestationsmål enligt
handlingsprogrammet uppfylls.
Riktlinjen beskriver arbetsuppgifter, regler för myndighetsutövning, kompetens och
bemanning. Vidare beskrivs hur tillsyn bedrivs och hur frister för denna sätts.
Motsvarande beskrivning görs för tillståndshanteringen och fristerna för givet tillstånd
sätts. Slutligen redovisas fristerna för sotning (rengöring) vilka har uppdaterats utifrån
de rekommendationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut.

Bilagor
- Riktlinje för förebyggande verksamheten, D § 83, Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.pdf
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- Bakgrund - Riktlinje förebyggande verksamhet.pdf
- Riktlinjer för förebyggandeverksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.pptx
- Frister för tillsyn enligt LSO och LBE.pdf
- Kompletterande information till Direktionen gällande frister.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §186).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 332

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Avgifter för förebyggande verksamheten, sotningstaxa etc Räddningstjänsten Östra Skaraborg

KS 2017/648

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del anta taxor för
tillsyn, tillstånd, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017-0831 § 84.
Avgifter tas ur för myndighetsutövning, när stöd finns i lagstiftningen samt även för
vissa andra tjänster som inte utgör myndighetsutövning, exempelvis brandutbildning.
Självkostnadsprincipen är gällande innebärande att myndigheten inte får ta ut högre
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
myndigheten tillhandahåller.
Vidare gäller likställighetsprincipen innebärande att myndigheten ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Avgifter för
räddningstjänstens myndighetsutövning är lika i samtliga medlemskommuner. Avgiften
för rengöring (sotning) och brandskyddskontroller skiljer mellan de olika distrikten
(kommuner).
Avgiftstaxan bygger på årlig uppräkning av timavgiften för myndighetsutövning och
övriga tjänster utifrån ”Prisindex kommunal verksamhet”, framräknat av Sveriges
Kommuner och Landsting.
Timavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll räknas upp årligen efter
”Sotningsindex” som också tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting.
Uppräkning av taxorna enligt ovan hanteras genom beslut av Direktionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg.
Beslut om avsteg från fastställd avgift, i enstaka fall, fattas av räddningschefen eller
chefen förebyggande avdelningen.
Taxekonstruktionen för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd,
utgörs av fast grundavgift och rörlig timavgift. Den rörliga timavgiften debiteras per
halvtimme. Syftet med kombinationen fast grundavgift och rörlig timavgift är att de
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delar av ett ärende som är oberoende av den enskilde ska vara lika för alla och de delar
av ett ärende som är beroende av den enskilde ska skilja sig från fall till fall.
Taxekonstruktionerna följer anvisningar från Sveriges Kommuner och Landsting.
Taxekonstruktionen för räddningstjänstens utbildning av medlemskommunernas
medarbetare består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift. Den rörliga
timavgiften debiteras per påbörjad halvtimme.
Bilagor
- Avgifter för förebyggande verksamheten, D § 84, Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.pdf
- Avgifter för förebyggande verksamhet.pdf
- Avgifter för förebyggande verksamheten inom Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.pptx
- Sotningstaxa Gullspång.pdf
- Taxa för brandskyddskontroll Gullspång.pdf
- Kompletterign till beslut om avgifter och frister för förebyggande brandskydd.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §187).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KS § 333

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Budgetjustering fördelning av medel till inventarier 2017

KS 2016/39

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Barn- utbildning och kulturnämnd 500 tkr i extra
driftbidrag under 2017, dvs. ej ramhöjande. Driftbidraget finansieras via kvarvarande
välfärdsmedel.
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Vård- och omsorgsnämnd 250 tkr i extra
driftbidrag under 2017, dvs. ej ramhöjande. Driftbidraget finansieras via kvarvarande
välfärdsmedel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Barn-, utbildning- och kulturnämnd 2 000 tkr i
utökad investeringsbudget år 2017.

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Vård- och omsorgsnämnd 250 tkr i utökad
investeringsbudget år 2017.

Behandling i kommunstyrelsen

Carina Gullberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
tilldela Barn-, utbildning- och kulturnämnd 2 000 tkr i utökad investeringsbudget år
2017 samt att tilldela Vård- och omsorgsnämnd 250 tkr i extra driftbidrag under 2017,
dvs. ej ramhöjande. Driftbidraget finansieras via kvarvarande välfärdsmedel.
Ordföranden tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och eget
ändringsyrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-09-06 KS § 280 att tilldela Barnutbildning och kulturnämnd 2 500 tkr samt tilldela Vård- och omsorgsnämnd 500 tkr.
Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge ekonomichefen i uppdrag att till
kommunstyrelsen återkomma med förslag på vad som ska tillhöra driftbudget för år
2017 respektive investeringsbudget.
Efter samråd med barn- utbildning och kulturchef samt vård- och omsorgschef lämnas
förslag till fördelning mellan drift- och investeringsbudget enligt ovanstående förslag
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till beslut.
Bilagor
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §280).doc
- Tjänsteskrivelse, budgetjustering fördelning av medel till inventarier 2017.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
Gunnel Gottfridsson
Anna Sundström
Maria Andersson
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KS § 334

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Policy och handlingsplan för att förebygga, upptäcka och åtgärda
kränkande särbehandling

KS 2017/662

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget om policy och handlingsplan för att
förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande särbehandling antas.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att på sidan 3 stryks meningen ”Kränkande
särbehandling och diskriminering är en arbetsmiljöfråga och skall därför förebyggas”.
Sara Johansson (FI) yrkar att på sidan 4 sista punkten ändras ”handikapp” till
”funktionsvariation”.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, PerArne Brandbergs (S) och Sarah Johanssons (FI) ändringsyrkande till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som kom 2016 förtydligar kraven
gentemot arbetsgivaren att förebygga kränkande särbehandling. Begreppet kränkande
särbehandling används för att beteckna handlingar som riktas mot en eller flera
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller utanförskap på
arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga kränkande
särbehandling. I reglerna om kränkande särbehandling formuleras också krav på
sakliga och opartiska utredningar. Reglerna ställer också krav på att arbetsgivaren
måste se till att chefer och arbetsledare har de kunskaper som behövs för att förebygga
och hantera kränkande särbehandling. Policyn om kränkande särbehandling tydliggör
att Gullspångs kommun inte accepterar någon form av kränkande särbehandling, vad
som är kränkande särbehandling, hur man tidigt ser signaler på detta, hur man kan
förebygga och vad som skall göras om en kränkning har skett.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse policy och handlingsplan för att förebygga, upptäcka och åtgärda
kränkande särbehandling.docx
- Policy och handlingsplan för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande
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särbehandling.docx
- Personalutskott 2017-10-04 (2017-10-04 Pu §16).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 335

Ärende

Ärendenummer

Vindbruksplan för Laxå kommun

KS 2016/803

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar samma yttrande som tidigare, KS § 43/2017:
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.

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

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden för Gullspångs, Töreboda och Mariestads kommuner har
givits möjligheten att yttra sig om granskningshandlingarna (september 2017) av Laxå
kommuns vindbruksplan. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare yttrat sig
(2016-12-14) i samrådsskedet då konstaterandet gjordes att planen inte påverkar
Gullspång kommun negativt. Tvärtom såg förvaltningen positivt på att planens
uppdaterande och utformning.
Bedömning
Sammanfattningsvis uttyds att Laxå kommun kraftigt reducerar den ytan som anses
lämplig för vindkraftsetablering. Laxå kommun rekommenderar att etableringar inte
tillåts närmare bebyggelse än 750 meter och 1000 meter för bostäder. Vidare så vill inte
Laxå kommun att vindkraft etableras närmare sjöarna Unden och Skagern än 1,5 km.
Miljö och byggnadsnämnden finner det inte helt klart med vad som menas med ”750
meter till bebyggelse (och 1000 meter till bostäder)”. I den bemärkelsen, hur definieras
”bebyggelse” om det inte avser bostäder? I stort är ställningstagandena Laxå kommun
gjort jämförbara med vad Gullspångs kommun också antagit i sin vindbruksplan. Det är
positivt att liknande ställningstaganden kan signaleras från området oavsett kommun.
Laxå har utgått från MIUU modellen som underlag för årsmedelvinden i likhet med
vad som använts i Gullspång och Töreboda kommuner. Jämförbara förhållanden
återspeglas därför förutsättningen för vindkraft (dvs. energimängden i vinden).
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Värdet av vindbruksplanen befästs idag tydligt av att kommunen måste tillstyrka en
tillståndspliktig vindkraftsetablering (miljöbalken 16 kap 4§). Kommunen kan
därigenom helt avstyra en etablering. Av Energimyndighetens handledning (ER
20015:05) framgår att kommunens tillstyrkas bör göras på principiella grunder (t.ex.
utifrån en vindbruksplan). Under hösten 2017 har Energimyndigheten remitterat
(energimyndighetens ärende EM 2016-4752) Gullspångs kommun angående ett förslag
om att ta bort kravet på kommunens tillstyrkan av tillståndspliktiga vindkraftsparker.
Miljö och byggnadsnämndens bedömning är att värdet av vindbruksplaner därmed
reduceras. Vindbruksplaner blir därefter enbart rekommendationer utan någon reell
möjlighet för kommunerna att kunna bevaka sitt planmonopol när det gäller
tillståndspliktig vindkraft. Vindbruksplaner är icke desto mindre ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen och därmed att betrakta av likvärd status.
Bilagor
- Yttrande om Laxå vindbruksplan, dnr 2016.Gu0513.pdf
- Följebrev från Laxå kommun angående förslag till granskning vindbruksplan.docx
- Försättsbrev granskning förslag till vindbruksplan för Laxå kommun.pdf
- Samrådsredogörelse vindbruksplan Laxå kommun.pdf
- Vindbruksplan granskningshandling Laxå kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §181).doc

Kopia till
Laxå kommun
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Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete med östra
hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2018-2021

KS 2017/645

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete för perioden 2018-2021.

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

Bakgrund
Västra Götalandsregionen, östra hälso- och sjukvårdsnämnden har 2017-09-21 § 67
beslutat att för sin del godkänna förslag till avtal om lokalt folkhälsoarbete.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet 2017-10-16 § 38 och föreslagit kommunstyrelsen
att godkänna samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal med samtliga kommuner i Skaraborg om
lokalt folkhälsoarbete. Nuvarande avtal gäller till och med 2017. Strategigruppen för
folkhälsoarbete (representanter för kommuncheferna och avdelning folkhälsa) har tagit
fram ett förslag till nytt avtal.

Skaraborgs Kommunalförbund har 2017-09-08 § 72 beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att teckna samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.docx
- Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21
september 2017 - Avtal om lokalt folkhälsoarbete.pdf
- Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun för perioden
2018-2021.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund protokollsutdrag § 72 beslut om förslag till reviderat
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.pdf
- Folkhälsa Avtalsförslag.pdf
- Folkhälsorådet § 30 rapport från strategigruppen för folkhälsoarbete i Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §192).doc
- Folkhälsoavtal, folkhälsorådet 2017-10-16 § 38.pdf
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Kopia till
Västra Götalandsregionen, Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Koncernkontoret
Joakim Wassén
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Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering för vissa
nyanlända invandrare

KS 2017/672

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna samverkansavtal gällande
Samhällsorientering i Skaraborg för perioden 2018-01-01-2020-12-31.

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

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund har 2017-09-08 § 65 beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att godkänna och skriva under samverkansavtal gällande
Samhällsorientering i Skaraborg för avtalsperioden 2018-01-01-2020-12-31. Tidigare
samverkansavtal löper ut 2017-12-31.
Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i
enligt med förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare, lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
samt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandare.
En arbetsgrupp bestående av tre rektorer och en samordnare inom Vux-Skaraborg har
arbetat fram det redigerade avtalsförslaget. Samverkansavtalet har godkänts av hela
rektorsgruppen Vux-Skaraborg vid 2017-05-19 och Skaraborgs skol- och
utbildningschefsgrupp vid möte 2017-06-02.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg.docx
- Skaraborgs Kommunalförbund protokollsutdrag § 65 förslag till reviderat
Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg.pdf
- Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 2018-2020.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §193).doc

Kopia till
Skaraborgs Kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Leveransåtagande 2018 för kommunstyrelsens verksamheter

KS 2017/689

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta leveransåtagande 2018 för kommunstyrelsens
verksamheter.

Behandling i kommunstyrelsen
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att punkt 4 tas ”typ miljöbil” bort och ändras till
”miljöbilsklassade”.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 84, om beställningar för 2018. Utifrån
dessa beställningar är förslag på nya leveransåtaganden för 2018 framtagna.

Leveransåtagande beskriver en konkretisering av beställningen riktad till
verksamheterna.

Beställningarna och leveransåtagandena är omarbetade under 2017 och är framtagna
utifrån vår värdegrund och framtidsberättelse 2020.

Uppföljning av beställningar och leveransåtaganden görs i samband med delårsbokslut
och årsbokslut. Under året jobbar verksamheterna med aktiviteter för att uppfylla
leveransåtagandena.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse leveransåtagande 2018 för kommunstyrelsens verksamheter.docx
- Förslag på leveransåtaganden för kommunstyrelsens verksamheter 2018.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §195).doc
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Kopia till
Elisabeth Olsson
Elin Asp
Tomas Karlsson
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Ärende

Ärendenummer

Sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsen

KS 2017/511

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:
Kommunstyrelsen onsdagar normalt kl 13.00
17 januari
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
23 maj (budgetmöte)
13 juni
29 augusti ev heldag
3 oktober
7 november
21 november
12 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott onsdagar normalt kl 13.00
17 januari kl 8.30
14 februari
21 mars
17 april tisdag
16 maj
20 juni
15 augusti
19 september
17 oktober
7 november kl 8.30
28 november
19 december

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen finns framtaget. Förslaget har utgått ifrån lagda sammanträdesdagar
2017.
Bilagor
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §196).doc
- Sammanträdesdagar ksau, ks, kf 2018.docx

Kopia till
Kommunstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Motion- Om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under
namnet ”Olssons hamn”

KS 2016/471

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att piren röjs och
besiktigas fortlöpande.

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

Bakgrund
Kommunen mottog 2016-06-16 en motion inskickad av Sten-Olof Höijer. Motionen
uppmanar kommunen att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet
”Olssons hamn”.
Kommunen är fastighetsägare för Otterbäcken 10:2 där piren är belägen.
Tjänstepersoner har besökt piren och konstaterat att den i första hand behöver röjas från
sly. Tekniska förvaltningen föreslår att piren fortsättningsvis besiktigas vår och höst
och vid behov röjs från sly.
Förvaltningen tackar för motionen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, motion-bevara stenpiren vid Otterbäcken, Olssons hamn.docx
- Motion - Om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet _Olssons
hamn.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §198).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

49/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 341

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Deltagande i SmåKoms höstmöte den 23-24 november

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) att
delta i SmåKoms höstmöte.
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet.

Bakgrund
SmåKoms höstmöte äger rum den 23-24 november i Järfälla.
På mötet kommer bland annat följande tas upp:
- Tema digitalisering
- Glesbygdsmedicin
- SmåKoms budget och verksamhetsplan 2018 samt övriga interna frågor
- Utbildning/undervisning på distans (inkl. fjärrundervisning)
Bilagor
- Nyhetsbrev 29 september 2017 från SmåKOm.htm

Kopia till
Akt

50/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 342

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll från Skaraborgs Kommunalförbund 2017-09-08.

Bilagor
- Skaraborgs Kommunalförbund protokoll-2017-09-08.pdf

Kopia till
Akt

51/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 343

Protokoll
2017-11-01

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 november månad.doc

Kopia till
Akt

52/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 344

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Cirkulär 17:47 från Sveriges Kommuner och Landsting budgetförutsättningar för
åren 2017-2021
b) Folkhälsorådet protokoll 2017-09-11
c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-10-03
d) Amnehärads Båtklubb protokoll fört vid båtrådssammanträde 2017-09-07
e) IT-nämnden protokoll 2017-09-14
f) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-09-28
g) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-10-10
h) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2017-09-14
i) Lönenämnden protokoll 2017-09-25
j) Tekniska nämnden protokoll 2017-10-17

Bilagor
- Cirkulär 17.47 från Sveriges Kommuner och Landsting budgetförutsättningar för åren
2017-2021.pdf
- Folkhälsorådet protokoll 2017-09-11.pdf
- Protokoll MBN 2017-10-03.pdf
- Amnehärads Båtklubb protokoll fört vid båtrådssammanträde 2017-09-07.pdf
- IT-Nämndens protokoll 2017-09-14.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-09-28.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-10-10.pdf
- Nämnden för ekonomiadministration 2017-09-14- protokoll.pdf
- Lönenämnden protokoll 2017-09-25.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2017-10-17.pdf

Kopia till
Akt

53/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 345

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
preliminärt utfall, år 2018

KS 2017/667

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2018.
Bilagor
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2018, prelimnärt utfall.xlsx
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2018, dnr 2017
1199.docx

Kopia till
Akt

54/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-11-01

Kommunstyrelsen

KS § 346

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Delårsrapport Samordningsförbundet Norra
Skaraborg

KS 2017/669

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delårsrapport Samordningsförbundet Norra Skaraborg 201708-31.
Bilagor
- Delårsredovisning 2017 Samordningsförbundet Norra Skaraborg.pdf

Kopia till
Akt

55/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 347

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Delårsrapport 2017 Tolkförmedling Väst

KS 2017/688

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delårsrapport 2017 Tolkförmedling Väst.
Bilagor
- 17-0347-3.pdf
- TFV p3 Delårsrapport 2017.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige (delgivning)

56/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 348

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ny regional kraftsamling, klimat 2030 - Västra
Götaland ställer om strategiska vägval

KS 2016/468

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Ny regional kraftsamling, klimat 2030 - Västra Götaland ställer om strategiska
vägval
Bilagor
- Brev_Klimatstrategi Västra Götaland.pdf
- Klimat 2030 Strategiska vagval.pdf

Kopia till
Akt

57/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 349

Protokoll
2017-11-01

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut från Boverket enligt förordning (2015:552)
om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer
vid skolor, förskolor och fritidshem, dnr 2390/2016

KS 2014/509

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges
a) Beslut från Boverket enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, dnr 2390/2016.
Bilagor
- Beslut från Boverket enligt förordning (2015.552) om statsbidrag för upprustning av
skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, dnr 2390.2016.pdf

Kopia till
Akt

58/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-11-01

Kommunstyrelsen

KS § 350

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut om budgetramar 2018 och medlemsavgift
2018 till Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/720

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsens delges:
Beslut om budgetramar 2018 och medlemsavgift 2018 till Skaraborgs
Kommunalförbund, förbundsfullmäktige 2017-09-26 § 22.
Bilagor
- Beslut om förslag till budgetramar 2018 och medlemsavgift 2018 till Skaraborgs
Kommunalförbund, 2017-09-26 § 22.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-11-01
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