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Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång

Kallelse
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KS 2016/375

Föredragande: Michael Nordin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt för tekniska
nämndens verksamheter i Gullspång.

Bakgrund
Verksamhet teknik har sammanställt en slutredovisning av investeringsprojekt i Gullspångs kommun
år 2017. Tekniska nämnden har 2018-02-13 § 28 godkänt slutredovisningen.

Bilagor
- Beslut-201800046-TN-§ 28.pdf
- Slutredovisade investeringsprojekt år 2017 i Gullspång.pdf
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Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018

Kallelse
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KS 2018/132

Föredragande: Michael Nordin, Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänna förslag till ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2017 till 2018
med totalt 26 542 tkr.

Bakgrund
Ärendet ombudgetering 2017-2018, drift och investeringsbudget för tekniska nämndens
verksamheter i Gullspång har behandlats av tekniska nämnden 2018-02-13 § 27.
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2017 till 56 132 tkr, inklusive ombudgeteringar
från föregående år. Under året har 29 149 tkr av dessa medel förbrukats. Av kvarvarande
investeringsmedel uppgående till 26 983 tkr föreslås 26 542 tkr ombudgeteras till år 2018.
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2017 från Tekniska nämnden –
Gullspång.

Bilagor
- Beslut-201800043-TN-§ 27.pdf
- Ombudgetering Gullspång 2017-2018.pdf
- Ombudgeteringar från teknisk nämnd.pdf
- Slutredovisning av investeringsprojekt från teknisk nämnd.pdf
- Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2017-2018.pdf
- Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2017-2018.pdf
- Tjänsteskrivelse - ombudgetering från 2017 till 2018 Gullspång, skriven av Anders Bernhall.docx
- Tjänsteskrivelse ombudgeteringar 2017 till 2018 - kommunstyrelsens verksamhet, skriven av
Elisabeth Olsson.docx
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Upplösning av ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur
E20

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/105

Föredragande: Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års räkenskaper upplösa ackumulerat bidrag till statlig
infrastruktur, 10 560 tkr, i sin helhet.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i september 2014 beslut om medfinansiering för utbyggnad av aktuella
etapper av E20 förbi Hova med ett sammanlagt belopp uppgående till 12 000 tkr. Bidraget redovisas i
balansräkningen och planerades initialt att upplösas på 25 år med ett årligt belopp uppgående till
480 tkr från och med år 2015. Efter ordinarie upplösning 2017 föreslås att kvarvarande ackumulerat
bidrag till statlig infrastruktur E20, 10 560 tkr, belastar årets resultat 2017 och upplöses i sin helhet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Förslag till upplösning av ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur E20, skriven
av Anders Bernhall.docx
- Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för utbyggnad på fem
etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.pdf

10/46

§7

Kommunstyrelsen

Kallelse
2018-03-07

Utbyggnad av parkering vid Södra Rådas kyrkplats

KS 2017/700

Föredragande: Lena Norrström, Johan Bengtsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 2, att ge verksamhet Teknik i uppdrag att bygga
parkeringen med avrop från ramavtalsentreprenör. Finansiering sker med ca 300 tkr ur
Kommunstyrelsens investeringsmedel 2018.

Bakgrund
Gullspångs kommun har utrett kostnaderna för att bygga en parkering vid Södra Råda kyrkplats. En
grov kalkyl på vad kostnaden för att bygga en parkering har tagits in från en lokal entreprenör 2016.
Under slutet av 2017 har även Verksamhet teknik räknat på tider och kostnader för att bygga en
parkering. Grovkalkylen och kostnadsberäkningen skiljer sig avsevärt i pris och utförande.

I verksamhet tekniks kostnadsberäkning ingår förutom en enkel grusparkering bla. kostnader för
vegetationsavtagning, borttransport av matjord, dikning, vägtrummor, parkeringsräcken och
skyltning. Dessutom finns det med poster för projektering, byggledning och oförutsett.

En enklare grusparkering byggd utan ritningar är troligen genomförbar och en tillräckligt bra lösning
för södra Råda kyrkplats i dagsläget.

Byggnation
En projektbudget på ca 200 tkr för att bygga en parkering innebär att två lösningar kan
rekommenderas.
Alternativ 1 är att Gullspångs kommun ger Södra Råda akademin medel att bygga parkeringen genom
förreningsstöd.

Alternativ 2 är att verksamhet teknik får i uppdrag att bygga en enkel grusparkering genom avrop
från upphandlad ramavtalsentreprenör.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse utbyggnad av parkering vid Södra Rådas Kyrkplats, skriven av Johan Bengtsson,
Lena Norrström.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §251).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §27).doc
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§8

Ansökan om bidrag till förstudie från Gullspång Arena
ekonomisk förening

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/784

Föredragande: Lena Norrström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge Gullspång Arena ekonomisk förening ett bidrag på 25 000 kr till en
förstudie kring byggandet av en allaktivitetshall i Gullspång, som tas ur kontot utvecklingsmedel.
Avtal ska upprättas mellan Gullspång Arena och Gullspångs kommun med kravet att föreningen
redogör för hur bidraget har använts och för det resultat som har uppnåtts.

Bakgrund
Gullspång Arena Ekonomisk förening inkom den 15 januari med en förfrågan om ett bidrag på 25 000
kr till en förstudie kring byggandet av en allaktivitetshall i Gullspång.
Det finns en vilja hos ett antal föreningar i Gullspångs kommun att bygga en allaktivitetshall då
befintliga lokaler inte möter dagens och framtidens behov. Allaktivitetshallen ska kunna användas till
bl.a. idrott, kultur (musik & teaterföreställningar), mässor
(företagsmässor/gymnasiemässor/äldremässor), aula för skolan mm. Syftet med förstudien är att ta
fram förslag på lämplig utformning av hallen, hur hallen kan nyttjas samt kalkyler för finansiering och
drift. Bidragssumman 25 000 kr är enligt föreningen baserad på ett uppskattat behov av 40
konsultimmar á 600 kr. Resultatet av förstudien är tänkt att utgöra ett underlag för föreningarna,
kommunen och övriga aktörer att kunna ta ställning till och avgöra huruvida man vill och har
möjlighet att satsa på projektet.
Gullspång Arena har även kontaktat Länsstyrelsen, Västragötalandsregionen, Leader Nordvästra
Skaraborg, Västra Götalands fotbollsförbund samt Allmänna arvsfonden för att höra om möjligheten
att erhålla ett bidrag till en förstudie av bygget. Av samtliga dessa har föreningen fått beskedet att
man enbart delar ut bidrag till fysiska projekt.
Förvaltningen bedömer att föreningens ansökan inte faller in under någon av de befintliga
kategorierna för kommunalt föreningsbidrag och därmed inte kan hanteras som ett sådant.
Förvaltningen lämnar därmed beslutet öppet angående huruvida Gullspång Arena ska få erhålla ett
ekonomiskt bidrag på 25 000 kr till en förstudie. Skulle kommunstyrelsen besluta att kommunen har
intresse av allaktivitetshallen och därmed vill medfinansiera en förstudie kring byggandet av
densamma, bör ett avtal upprättas mellan Gullspång Arena och Gullspångs kommun med kravet att
föreningen redogör för hur bidraget har använts och för det resultat som har uppnåtts.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ansökan om bidrag till förstudie från Gullspångs Arena ekonomisk förening, skriven
av Lena Norrström.docx
- Ansökan från Gullspång Arena ekonomisk förening om bidrag till förstudie.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §25).doc

13/46

Kommunstyrelsen

§9

Tillköp av kvällsturer i kollektivtrafiken

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/884

Föredragande: Lena Norrström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett tillköp av anropstyrda kvällsturer i kollektivtrafiken på
linje 502 och 512 till en uppskattad, ungefärlig kostnad av 106 000 kr samt att godkänna en av de
föreslagna tidtabellerna.
Kvällsturerna kan vid beslut före den 16 mars 2018 införas i tidtabellerna från den 20 augusti 2018.

Bakgrund
Den 9 oktober 2017 hölls ett dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling mellan Västtrafik,
Gullspångs kommun, Nobina och SJ. Under mötet diskuterades avsaknaden av kollektivtrafik under
kvällstid i Gullspångs kommun, främst avseende turer mellan Gullspång och Mariestad samt Hova
och Mariestad med fortsättning till Skövde. Ett tillköp av kvällsturer skulle möjliggöra för
kommuninvånare som idag inte kan eller vill köra bil att fortfarande kunna ta del av kultur- och
nöjesutbudet i Mariestad och Skövde på kvällstid. Insatsen skulle vara en del i arbetet med att utöka
serviceutbudet och friheten för kommuninvånarna i Gullspång samt att öka resandet med
kollektivtrafiken.

Västtrafik har lämnat en kostnadskalkyl på tillköpet baserat på en uppskattning av resandet med de
tillköpta turerna. Kommunen betalar i slutändan enbart kostnaden för det faktiska antalet
genomförda resor, tillsammans med en fast administrationskostnad på 6000 kr. Hur många som i
slutändan kommer att resa med de tillköpta turerna är svårt att fastställa i dagsläget.

Tidtabellsförslag finns med eller utan passning till linje 500 från Skövde. Kostnadskalkyl och tabeller
finns som bilagor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-02-14 § 26 Lena Norrström i uppdrag att komplettera
ärendet med passtider för tåg och buss i samråd med Mariestads kommun samt lyfta frågan om
medfinansiering för Mariestads del.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse tillköp busslinje 502, 512.docx
- Tidtabell utan passning.pdf
- Tidtabell med passning.pdf
- Kalkyl för anropsstyrda kvällsturer på linje 512 och 502 vers 2.docx
- Övrigt underlag, Öppettider Mariestad lördagar.docx
- Nuvarande tidtabell lördagar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §26).doc
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Remiss - Vissa farleds- och hamnfrågor,
N2017/03200/SUBT

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/879

Föredragande: Lena Norrström
Bakgrund
Näringsdepartementet inkom den 22 december med en promemoria gällande förslag på införande av
en lag med kompletterande bestämmelser till hamnförordningen. Remissvaren ska ha inkommit till
näringsdepartementet den 21 mars 2018. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara. För
andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) kom den 15 februari 2017 överens om inrättande av
en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar
(hamnförordningen) som ska tillämpas från och med den 24 mars 2019. Förordningen kommer från
och med det datumet att gälla såsom lag i Sverige. Det övergripande syftet med förordningen är att
förenkla tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten och effektiviteten i de
tjänster som erbjuds de aktörer som nyttjar hamnen. I avsikt att komplettera hamnförordningen och
åtgärda oklarheter kring ansvarsfördelningen gällande underhåll föreslås en ny lag om allmänna
farleder och allmänna hamnar. Lagen är tänkt att ersätta den nuvarande lagen (1983:293) om
inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn. Vidare föreslås vissa
ändringar i sjötrafikförordningen (1986:300).

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-02-14 § 23 Lena Norrström i uppdrag att ta kontakt med
Vänerhamn AB för att få deras synpunkter på remissen och därefter lämna remissvar till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse remissvar kompletterande lag om allmänna farleder och allmänna hamnar, skriven
av Lena Norrström.docx
- Remissmissiv från Regeringskansliet gällande vissa farleds- och hamnfrågor.pdf
- PM vissa farleds- och hamnfrågor.PDF
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §23).doc
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Kvarboende

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/843

Föredragande: Katarina Widell
Förslag till beslut
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att om önskemål om kvarboende i hemmet medför ett större omsorgsbehov än vad vården på ett
särskilt boende kan erbjuda, kan kvarboende inte erbjudas.
Att beslutet inte gäller vård i livets slutskede.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-01-08 § 13.
En hörnsten i den svenska äldrepolitiken är att äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
Kvarboendeprincipen fastställdes 1957. Det kan uppstå problem i detta då det beror på vilken hjälp
den enskilde behöver och hur bostaden ser ut.
Kvarboendeprincipen innebär att äldre människor ska kunna få den hjälp de behöver i hemmet så att
de kan bo kvar livet ut. Hjälpen kan även innebära flytt till en annan bostad som är bättre anpassad.
Motsatsen till kvarboende är att tvingas flytta till särskilt boende eller bostad i ett område den äldre
själv inte valt.
Skillnad med att bo i hemmet och bo på ett särskilt boende är att på Särskilt boende finns tillgång till
personal på plats dygnet runt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-14 § 29 att ärendet gällande kvarboende ska
kompletteras med en konsekvensanalys till kommunstyrelsens sammanträde.
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, har 2018-02-28 lämnat följande konsekvensanalys:
Det antal personer som kan komma att beröras av att kommunen frångår principen om kvarboende
är begränsat. Uppskattningsvis handlar det om något ärende per år där kvarboende inte kan
erbjudas.
De personer som kan bli aktuella har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och bedöms ha behov
av tillgång till personal dygnet runt för att få sina basala behov tillgodosedda.
För den enskilda individen blir konsekvensen att man, mot sin vilja, tvingas flytta till ett särskilt
boende vilket innebär ett ingrepp i individens självbestämmande. Att komma till en ny miljö kan även
skapa oro hos den enskilda personen. För det mesta går det att skapa en förståelse hos vårdtagaren.
Bedömningen görs mot de risker som det innebär att inte ha personal tillgänglig på plats dygnet runt
utifrån vård- och omsorgsbehovet. Hemvård och hemsjukvård innebär, även om en person har täta
besök över dygnet, att det finns tider då personal inte är på plats för att snabbt kunna bistå den
enskilde vilket kan orsaka ett fysiskt lidande och/eller psykisk oro. Detta gäller särskilt i de fall
vårdtagaren bor på ett längre avstånd från Hova eller Gullspång.
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För Gullspångs kommun innebär kvarboende, i de fall där omsorgsbehovet är större än vad boende
på särskilt boende kan erbjuda, ökade kostnader för hemvården och hemsjukvården i form av
bemanning, reskostnader och anpassningar.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2018 (2018-01-08 VON §13).doc
- TS kvarboende.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §29).doc
- Tjänsteskrivelse konsekvensanalys kvarboende.docx
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§ 12

Överföring av medel från kommunstyrelsen till vård- och
omsorgsnämnden i bokslut 2017

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/172

Föredragande: Katarina Widell
Förslag till beslut

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 120.
Individ- och familjeomsorgen tog under 2017 över ansvaret för handläggningen och utbetalningen av
försörjningsstöd från VISA-enheten. Motiveringen var att handläggningen skulle ske rättssäkert och
inom ramarna för en verksamhet som bedriver myndighetsutövning.

Ansvarsförskjutningen genomfördes i praktiken, dock utan att regelrätta beslut fattats gällande hur
IFO skulle ersättas av VISA-enheten avseende kostnader för handläggning, tolkanvändning och själva
försörjningsstödet.

Avseende kostnaderna för försörjningsstödet har en reglering/överföring skett över året
motsvarande drygt 1 mkr kronor. Kvar att reglera är kostnader för tjänster, handläggare och tolkar.
Beträffande kostnader för personal (handläggare av försörjningsstöd) och kostnader för tolkar har
IFO inte, bland annat på grund av brister i kontering, med exakt underlag kunna redovisa faktiska
kostnader.

IFO-chef Eva Mårdberg har uppskattat att personalresurserna motsvarar 80 % av en heltidstjänst, ca
555 tkr. Underlag finns för januari-juni med 105 tkr. Under andra halvåret ökade belastningen på IFO
utifrån gruppen nyanlända. Delvis på grund av ökat antal ärenden och delvis på grund av att
handläggningen utförts enligt gällande rutiner och riktlinjer. Besöken har tagit längre tid då tolk i de
flesta fall har behövts.

IFO har haft en ökning av tolkkostnader under 2017 som inte kan förklaras utifrån ett nämnvärt ökat
behov av tolk för icke nyanlända. Kostnaderna för tolkar har inte konterats särskilt under 2017 och
tolkförmedlingen skickar samlingsfakturor vilket i dagsläget innebär att kostnaden 84 tkr har
uppskattas utifrån att 80 % av årets totala kostnader.

Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att få ersättning av VISA för faktiska kostnader i enlighet
med den beräkning som bifogas.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2018-03-07

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, har 2018-02-28 lämnat nedanstående komplettering:
”Avseende kostnaderna för försörjningsstödet har en reglering/överföring skett över året
motsvarande drygt 1 mkr kronor. Kvar att reglera är kostnader för tjänster, handläggare och tolkar.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-02-04 att hemställa att kommunstyrelsen fattar beslut i
enlighet med bifogat underlag och kompletteringar med faktiska kostnader för försörjningsstöd som
IFO haft i förhållande till VISA.

Inför beslut i kommunstyrelsen har ordförande Carina Gullberg yrkat att ärendet ska kompletteras
med utbetalt försörjningsstöd enligt vård- och omsorgsnämndens beslut.

Gällande komplettering
Undertecknad gav ett uppdrag till IFO-chef Eva Mårdberg att ta fram ett underlag för faktiska
kostnader. Det har dock visat sig att det är komplicerat och tidskrävande att genomföra en total
genomlysning av utbetalningarna månad för månad. Undertecknad bedömer i samråd med IFO-chef
Eva Mårdberg att den reglering som skett under 2017 ligger i nivå med faktiska kostnader för
försörjningsstöd och att det som finns kvar att reglera är 640 tkr som avser kostnader för tjänster.

För 2018 har Eva Mårdberg tillsammans med controller arbetat fram en ny struktur så att
utbetalningarna av försörjningsstöd bokförs på ett sätt som gör det enkelt att identifiera
kostnaderna.”

Bilagor
- TS överföring av medel från VISA till IFO.docx
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §120).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §37).doc
- Underlag tjänster IFO migration.xlsx
- Tjänsteskrivelse överföring av medel från VISA till IFO i bokslut 2017- fråga komplettering, skriven
av Katarina Widell.docx
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Kommunstyrelsen

§ 13

Utdelning av Gåvomedel

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/713

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela gåvomedlen till Amnegården alla boendeformer samt
dagvård 16 000 kr Mogården alla boendeformer samt dagvård 12 000 kr Hemvården 16 000 kr LSS
alla verksamheter 5 843 kr
2. Kommunstyrelsen beslutar att dela ut totalt 25 tkr ur de stiftelser som barn-, utbildning- och
kulturnämnden har till förfogande, till de tre elevråden på Gullspångs grundskolor, för att användas
till trivselskapande åtgärder.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte i november om utdelning av gåvor till ett belopp om 74
843 kr ska fördelas till Barn-, utbildning och kulturnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. De
fick även i uppdrag att lämna förslag till kommunstyrelsen på fördelning av medlen, barn-, utbildning
och kulturnämnden 25 000 kr och Vård- och omsorgsnämnden 49 843 kr fördelningen ska ske senast
31 mars 2018. Förslagen ska vara trivselskapande åtgärder enligt intentionerna i gåvorna.
Ärendet har behandlats av Vård- och omsorgsnämnden 2018-01-08 § 8 och av barn-, utbildning- och
kulturnämnden 2018-01-25 § 27 som har lämnat förslag på utdelning av gåvomedel.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2018 (2018-01-08 VON §8).doc
- TS gåvomedel.docx
- TU Beslut gåvor 180111.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden januari 2018 (2018-01-25 BUK §27).doc
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §360).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §206).doc
- Tjänsteskrivelse, utdelning gåvomedel, skriven av Anders Bernhall.docx
- Gullspångs kommun - gåvor.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §28).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Projekt Studio Ludum Svenska ESF-rådet

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/26

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ansökan.

Bakgrund
Gullspångs kommun deltar i en ansökan till projektet Studio Ludum som rör utlysningen ökade
övergångar till arbete och studier för unga 15-24 år inom Europeiska socialfondens programområdet
2. Högskolan i Skövde är projektägare och projektets hemvist blir Institutionen för
informationsteknologi.
Om projektet blir beviljat/får medel så startar projektet den 1 augusti.

Bilagor
- Ansökan_StudioLudum_20180108.pdf
- Underlag_budget.xlsx
- Underlag_inköpsbudget.pdf
- Tjänsteskrivelse Sudio Ludum ESF-ansökan, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Meddelande.htm
- Information projekt Studio Ludum.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §31).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Skaraborg

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/12

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Bakgrund
Med anledning av ny kommunallag (SFS 2017:725) har direktionen 2017-12-14 § 142 godkänt förslag
till ändring av förbundsordningen. Förslaget har därefter skickats till medlemskommunerna för
fastställande i kommunfullmäktige.

Följande ändringar föreslås i förbundsordningen:

” Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet.
I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kapitlet 3-5 § och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).
Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan ska innehålla
information enligt 8 kapitlet 10 § kommunallagen.
Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla.
Förbundsmedlem har rätta att utträda ur förbundet enligt 9 kapitlet 18 § kommunallagen.
Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen.

§ 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kommunalförbundets ledamöter, revisorer och
ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som tillämpas för Skövde kommun.
Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan medverkan av denne.
Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor eller ersättare med fast arvode hos den egna
kommunen.

§ 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning Allmänheten har rätt att ställa
frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid det sammanträde där direktionen behandlar
årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten och ska tillkännages på
kommunalförbundets anslagstavla. ”

Samråd har skett med förbundets jurist i ärendet (Skövde kommuns jurist).
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2018-03-07

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.docx
- Meddelande.htm
- Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §33).doc
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Kallelse
2018-03-07

Kommunstyrelsen

§ 16

Reglemente för revisorerna Gullspångs kommun

KS 2017/782

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till reglemente
för revisorerna.

Bakgrund
Nuvarande reglemente för revisorerna är antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27 kf § 111.
Ett nytt förslag till reglemente har tagits fram som bygger på Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation.
Revisorerna har tagit del av förslag till reviderat reglemente.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till reviderat reglemente för revisorerna.docx
- Förslag reviderat reglemente för revisorerna.docx
- Reglemente för revisorerna i Gullspångs kommun antaget 2006-11-27 kf § 111.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §34).doc
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Kommunstyrelsen

§ 17

Handlingsplan för jämställdhet i Gullspångs kommun

Kallelse
2018-03-07

KS 2014/170

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna handlingsplan för jämställdhet i Gullspångs kommun.

Bakgrund
Målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.
Jämställdhetspolitiken har fyra delmål: jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk
jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra. Den nationella strategin arbetar med jämställdhetsintegrering, det vill säga, ett
jämställdhetsperspektiv ska finnas med i beslutsfattande.
Jämställdhetsintegrering innebär att förslag, genomförande och utvärdering analyseras utifrån ett
jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig service, resurstilldelning och inflytande.
Västra Götaland har i sin tur tagit fram en regional strategi, Jämställt Västra Götaland, som
Gullspångs kommun anslutit sig till. Syftet med Jämställt Västra Götaland är att implementera de
nationella jämställdhetspolitiska målen på regional nivå. Västra Götaland har valt tre teman att
fokusera på:
1. Makt, inflytande och ekonomisk jämlikhet
2. Makt och hälsa
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Gullspångs kommun har ställt sig bakom denna länsstrategi för jämställdhetsintegrering och utifrån
detta nu tagit fram en lokal handlingsplan som utgår från dess teman.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 399 att återremittera ärendet för att tydliggöra
gränsdragningar mellan arbetet inom Gullspångs kommuns egna verksamheter och kommunens
utåtriktade jämställdhetsarbete och visa på hur kommunens egen jämställdhetspolicy vävts in i
handlingsplanen. Därefter har ett nytt förslag till handlingsplan tagits fram.

Bilagor
- HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET I GULLSPÅNGS KOMMUN, förslag nr 2, rev efter beslut i KS §
399.docx
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §399).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §35).doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Utveckling av samverkan inom MTG, MTGsamordnare/digitaliseringsledare

Kallelse
2018-03-07

KS 2016/608

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun avsätter 150 tkr som medfinansiering för 50 %
tjänst som digitaliseringsledare. Finanserias ur kontot utvecklingsmedel.

Bakgrund
I den avsiktsförklaring som ligger för antagande i de tre kommunerna finns angivet att en MTGsamordnare ska tillsättas och medel finns avsatta för detta. Av olika själ har tjänsten inte kunnat
tillsättas och en svårighet är deltidsformatet.

Nu finns behov av en gemensam tjänsteperson inom MTG som kan leda och samordna
digitaliseringsarbetet. Det finns stor potential inom området men samtidigt en oro att det blir alltför
många personer på samma boll. Genom en gemensam digitaliseringsledare är ambitionen att
samordna och styra digitaliseringen strategiskt mot de mest effektiva utvecklingsområdena och
metoderna. Förslaget är att denna tjänst är på 50 % och kombineras med MTG-samordnartjänsten.
Bedömningen är att det på så sätt blir en attraktiv och effektiviserande tjänst.

MTG styrgrupp har rekommenderat kommunerna att besluta att avsätta medel till en 50 % tjänst
enligt ovan. Kostnaden fördelas lika mellan kommunerna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utveckling av samverkan inom MTG, samordnare och digitaliseringsledare, skriven
av Elisabeth Olsson.docx
- Töreboda kommun, Ks § 9 2017-01-04 - Inrättande av en halvtidstjänst som MTG-samordnare.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §41).doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde
under 2018

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att om medfinansiering av lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde
under 2018 med 2,25 kr per invånare. Medfinansieringen inryms inom kommunstyrelsens ram.

Bakgrund
Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund föreslår 2017-12-08 § 106 att rekommendera
medlemskommunerna att fatta beslut om medfinansiering av lärarutbildningarna vid Högskolan i
Skövde under 2018 med 2,25 kr per invånare, enligt bakgrunden nedan.
Utbildningsverksamheterna hos Skaraborgs kommuner har stora problem att rekrytera behöriga
lärare. Vid närmare analyser har framkommit att behovet av lärare och följaktligen underskottet
kommer att öka. Framförallt vad gäller förskollärare och grundlärare F-3. Förbundsstyrelsen har
uppdragit till kansliet att försöka etablera lärarutbildningar till Skaraborg då det bedöms finnas större
möjligheter att de som utbildar sig lokalt också kommer att finnas tillgängliga för den lokala
arbetsmarknaden.
Kansliet har fört diskussioner med ett flertal utbildningsanordnare vilket har resulterat i en
konstruktion där Högskolan Borås, som huvudman, förlägger del av sin lärarutbildning vid Högskolan
i Skövde. Under de första diskussionerna med högskolorna framfördes att detta sätt att dela
utbildningarna på två utbildningsorter kommer att innebära merkostnader.
De båda högskolorna har under 2017 aktivt arbetat med förberedelser för etablering av
lärarutbildningar vid Högskolan i Skövde. I januari 2018 startar lärarutbildning vid Högskolan i Skövde
med Högskolan Borås som huvudman. Söktrycket har varit mycket högt och antalet
förstahandssökande överstiger antalet platser med råge. Planerna är att i ett första skede årligen ta
in ca 65 nya lärarstuderande. Ambitionen på några års sikt är att kunna öka antalet studerande.
Detta under förutsättning att god kvalitet på utbildningarna uppnås och att de ekonomiska
förutsättningarna har kunnat skapas. Vid förbundets möte med de båda högskolerektorerna den 17
oktober 2017 för de nu finansieringsfrågan på tal. Den bedömda merkostnaden för att under 2018
förlägga lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde bedöms till 1,8 mkr enligt presenterat underlag.
Vad gäller förutsättningarna för finansiering kommande år avser Högskolan Borås ansöka om ökad
resurstilldelning för den ökade verksamheten i Skövde. Vid efterföljande diskussioner har förbundet
framfört förslaget att vi bör se lärarutbildningarna som ett samverkansprojekt med tre parter, där vi
bör kunna dela på merkostnaderna. Detta medför att medlemskommunerna föreslås bidra med 600
tkr under 2018 och fördelas efter invånarantal, vilket blir 2,25 kr/invånare.

Bilagor
- Protokollsutdr§106 Medfinansiering lärarutbildn.pdf
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Kallelse
2018-03-07

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §42).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Redovisning av statsbidrag från Skolverket

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna om sökta och mottagna statsbidrag från Skolverket.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om sökta och mottagna statsbidrag från Skolverket.

Bilagor
- Statistik Statsbidrag Skolverket 2017 .pdf
- Statistik Statsbidrag Skolverket 2018 .pdf
- TU Delgivning Statsbidrag 180104.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden januari 2018 (2018-01-25 BUK §37).doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Information från Skaraborgs kommunalförbund

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/1

Bakgrund
Information från Skaraborgs kommunalförbund finns med som en stående punkt på dagordningen till
kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delegationsbeslut

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

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

Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen mars månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivningar

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Nyhetsbrev från SmåKom gällande Rikskonferens den 25-27 april på High Chaparral, Hillerstorp,
Gnosjö kommun.
b) Räddningstjänsten Östra Skaraborg sammanträdesprotokoll direktionen 2018-01-25
c) Anteckningar från MTG styrgrupp 2018-01-31
d) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-01-30
e) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-02-06
f) Tekniska nämnden protokoll 2018-02-13
g) Sveriges Kommuner och Landsting överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020
h) Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen 2018-01-25
i) Revisorerna sammanträdesprotokoll 2018-02-19
j) Lönenämnden protokoll 2018-02-12
k) Nyhetsbrev från SmåKom 28 februari

Bilagor
- Nyhetsbrev 31 januari 2018 från SmåKom.htm
- Protokoll från Räddningstjänstens direktionen 2018-01-125.docx
- Anteckningar från MTG styrgrupp 2018-01-31.pdf
- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-01-30.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-02-06.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2018-02-13.pdf
- Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet
på lokal och regional nivå 2018-2020.pdf
- Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen 2018-01-25.docx
- Revisorerna sammanträdesprotokoll 2018-02-19.pdf
- Lönenämnden protokoll 2018-02-12.pdf
- Nyhetsbrev 28 februari 2018 från SmåKom.htm
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Beslut från barn-, utbildning- och
kulturnämnden om införandet av pedagogiskt pris

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/4

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna beslutet att införa ett Pedagogiskt Pris som tilldelas en
person i verksamheten utifrån fastställda kriterier.
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna beslutet att vid granskning är nomineringarna
avidentifierade, skolchef inte är med vid uttagningen av pristagare av pedagogiskt pris.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges barn-, utbildning- och kulturnämndens beslut 2018-01-25 § 30.
Att barn och elever möter engagerad personal, som vill utvecklas och vill sprida goda idéer är viktigt.
Vi tror att vi med detta pris kan uppmärksamma vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt och att vi
får glädjen att synliggöra någon persons gärning.
Följande kriterier kommer att ligga till grund för utnämnandet:
Hen skapar trygghet i lärmiljön, och bemöter alla barn/elever med respekt.
Hen inspirerar med engagemang och lust.
Hen utvecklar och provar nya arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande enligt aktuell
forskning.
Hen vill samarbeta och sprida tankar om pedagogik bland sina kollegor.
Nominering sker under mars. Alla kommuninvånare kan nominera.
Priset är 5000 kr som kan användas till egen kompetensutveckling. Priset innebär dessutom att
pristagaren på sitt eget sätt får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för
nämnd och kollegor.
Juryn består av presidiet, samt skolchef.

Bilagor
- TU Pedagogiskt Pris 180104.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden januari 2018 (2018-01-25 BUK §30).doc
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
Mariestads kommun

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/112

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges antaget Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 för Mariestads kommun.

Bilagor
- Meddelande från Erik Söderström, planarkitekt, Mariestads kommun.htm
- Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 Mariestads kommun.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning - Beslut från Länsstyrelsen om föreskrifter för
naturreservatet Harsholmarna

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/723

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Länsstyrelsen, 14 FS 2018:3, om föreskrifter för naturreservatet
Harsholmarna.
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning - Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr
5057-17, 5058-17 överklagat avgörande Kammarrätten i
Jönköping mål nr 2003-16 och 2004-16, högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Kallelse
2018-03-07

KS 2015/131

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5057-17, 5058-17 överklagat
avgörande Kammarrätten i Jönköping mål nr 2003-16 och 2004-16, högsta förvaltningsdomstolen
meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Bilagor
- Beslut Kammarrätten i Jönköping Mål nr 2003-16 2004-16.pdf
- Högsta förvaltningsdomstolens beslut mål nr 5057-17, 5058-17 överklagat avgörande
Kammarrätten i Jönköping mål nr 2003-16 och 2004-16, högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.pdf
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Kallelse
2018-03-07

Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott
angående samrådsförslag till ny översiktsplan
Kristinehamns kommun dnr Ks/2015:100

KS 2017/847

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-14 § 21:
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande yttrande enligt nedan.
Gullspångs kommun vill understryka vikten av att eftersträva en god mellankommunal samverkan
över länsgränser där ett förtydligande gällande de sydgående intentionerna bör framgå.
Kollektivtrafiken bör belysas i sydlig riktning mot Gullspångs kommun och Västra Götalands län som
är av betydelse för arbets- och studiependling. För övrigt har Gullspångs kommun inget att erinra.

Bakgrund
Kristinehamns kommun har sänt ut sitt förslag till ny översiktsplan för samråd.

Bilagor
- Samrådsförslag till ny översiktsplan Kristinehamns kommun dnr Ks.2015-100.pdf
- Översiktsplan för Kristinehamns kommun samrådsförslag.pdf
- Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan Kristinehamns kommun samrådsversion.pdf
- Tjänsteskrivelse, samrådsförslag till ny översiktsplan Kristinehamns kommun, skriven av Niklas
Fallgren.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §21).doc
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Kallelse
2018-03-07

Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 26 i Västra Götalands län,
TRV 2017/119858

KS 2018/45

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-14 § 24:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att följande kommentar lämnas till
Trafikverket gällande en ändring av hastighetsföreskrifterna längs riksväg 26 i Västra Götalands län:
Gullspångs kommun delar trafikverkets uppfattning om att det är viktigt att systematiskt fortsätta
anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert
transportsystem och samtidigt verka för regeringens beslut om en nollvision. Gullspångs kommun
ställer sig positiva till att nuvarande hastighetsbegränsningar på delsträcka 5 genom kommunen
kvarstår efter ändringarna i föreskrifterna. Riksväg 26 är en viktig väg för personresor,
godstransporter och kollektivtrafik och kopplar samman flera LA-områden i Skaraborg. Därmed är
Gullspångs kommun även positiv till att hastighetsföreskriften på delsträcka 3 genom Skövde
anpassas uppåt för en effektiv arbetspendling.

Bakgrund
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 26 i Västra Götalands län och befintlig
föreskrift VVFS 2008:216 kommer då att upphävas. Väg 26 sträcker sig från Jönköpings län till
Värmlands län. Vägen sträcker sig igenom kommunerna Tidaholm, Falköping, Skövde, Mariestad och
Gullspång. Väg 26 är gästväg på väg E20 mellan trafikplats Haggården, Mariestad och Hasslerör.
Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är att delsträcka 3 förbi Skövde föreslås få ny
hastighet. Delsträcka 3 i förslaget har sedan den byggdes haft bashastighet men är dimensionerad för
80 km/tim.
Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens
standard. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 2018-05-08. Eventuella synpunkter ska ha kommit
in skriftligen till Trafikverket senast den 28 februari 2018.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §24).doc
- Tjänsteskrivelse ändrade hastighetsföreskrifter på riksväg 26, skriven av Lena Norrström.docx
- Missiv - Remissomgång 1.pdf
- Trafikföreskrift - förslag.pdf
- Trafikföreskrift - infor beslut.pdf
- Konsekvensutredning - 20170814 Konsekvensutredning till förslag om hastighetsforeskrifter på väg
26.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning - Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut angående Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
öppnar upp för nya medlemmar samt ny förbundsordning

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/721

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Förbundsordningen har inte arbetats om sedan förbundets start 2013. Inför årsskiftet 2014/2015 då
förbundet senast tog in nya medlemmar, gjordes inga övriga ändringar än att de nya medlemmarna
skrevs in i texten.
Tolkförmedling Väst har nu arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning med anledning av den nya
kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 och att direktionen i september 2017 beslutade att
öppna upp för nya medlemmar i förbundet. Medlemmarna i förbundet ges nu möjlighet att yttra sig
över förslaget innan det går ut till samtliga fullmäktige för beslut.

Yttrande över förslaget önskas senast den 16 februari 2018.

Direktionen kommer därefter att yttra sig och godkänna ett förslag till ny förbundsordning på
sammanträdet den 9 mars. Därefter skickas ett slutligt förslag ut till förbundets medlemmar och
ansökande medlemmar. Beslut i respektive fullmäktige ska tas innan sommaren.

Förvaltningen har inga synpunkter på den nya förbundsordningen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samråd gällande förslag ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.docx
- Meddelande.htm
- Förslag till förbundsordning Tolkförmedling Väst.pdf
- Samråd om ny förbundsordning.pdf
- Tolkförmedling Väst § 290 nya medlemmar i förbundet.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §32).doc
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Omvärldsanalys budget 2019

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/603

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges omvärldsanalys budget 2019.

Bilagor
- Omvärldsanalys-Budget 2019 Gullspång.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §40).doc
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning - Projektet Ojämlikhetens geografier

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/147

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges att medel har beviljats från Formas för projektet ”Ojämlikhetens geografier:
Mot socialt hållbar regional utveckling”.

Bilagor
- Beviljat forskningsprojekt om Ojämn geografisk utveckling.htm
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Ändrad sträckning av väg 3063 gällande
vägnummerändring med anledning av projekt E20 förbi
Hova

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/149

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges ändrad sträckning av väg 3063 gällande vägnummerändring med anledning
av projekt E20 förbi Hova.

Bilagor
- Översikt trafikplats.pdf
- Cirkulationsplats 3063 3001.pdf
- Cirkulationsplats rampväg E20 3063.pdf
- Vägnummerändring 3063.pdf
- Svar från Lena Norrström angående vägnummerändring vid E20 förbi Hova.htm
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning Tekniska nämndens mål 2017 i samband med
bokslut

Kallelse
2018-03-07

KS 2016/321

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-02-13 § 29 uppföljning av tekniska
nämndens mål 2017 i samband med bokslut.

Bilagor
- Beslut-201600018-TN-§ 29.pdf
- Mal arsredovisning 2017 (Teknisk namnd).pdf
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017

Kallelse
2018-03-07

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-02-13 § 30 internkontrollplan för tekniska
nämnden 2017.

Bilagor
- Beslut-201700014-TN-§ 30.pdf
- Uppföljning av plan för internkontroll 2017 i samband med bokslut..pdf
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning - Internkontroll 2018 för teknisk nämnden

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/133

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-02-13 § 31 plan för internkontroll 2018 för
tekniska nämnden.

Bilagor
- Beslut-201700561-TN-§ 31.pdf
- Förslag plan för internkontroll 2018 för tekniska nämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning - Verksamhetsplan år 2018 för miljö-och
byggnadsnämnden Dnr. 2018MBN16

Kallelse
2018-03-07

KS 2018/130

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-01-30 § 13 verksamhetsplan år
2018 för miljö-och byggnadsnämnden Dnr. 2018MBN16.

Bilagor
- Verksamhetsplan år 2018 för miljö-och byggnadsnämnden Dnr. 2018MBN16.pdf
- Tillsyns- och kontrollpln för miljö- och byggnadsnämnden 2018- behovsutredning och planering av
tillgängliga resurser.pdf
- Verksamhetsplan med behovsutredning 2018, 2018-01-22.docx
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