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Utvärdering feriearbeten 2017
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KS 2017/773

Föredragande: Katarina Keijser kl 13:00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Katarina Keijser, ungdomskonsulent, har lämnat nedanstående redovisning av feriepraktiken i
Gullspångs kommun 2017.
Summering av feriepraktiken i Gullspångs kommun 2017
Upplägget av feriepraktiken är likt tidigare år. Den riktar sig till ungdomar, folkbokförda i Gullspångs
kommun, i år födda 1999, 2000 samt 2001. Målgruppen kan även skrivas som efter 9:an, mellan 9:an
och 1:a året på gymnasiet samt efter 1:an. Praktiktiden har varit uppdelad på två omgångar; vecka
26, 27, 28 samt vecka 31, 32, 33. Ungdomarna tilldelas en av perioderna.
Under våren sändes en förfrågan om tillgängliga platser ut till ett antal arbetsplatser. På intranätet
fanns även en notering om att det nu var dags att anmäla arbetsplatsen. Det resulterade i 22
arbetsplatser som sa sig kunna ta emot varierat antal ungdomar. Utifrån detta så blev resultatet att
83 ungdomar kunde erbjudas en feriepraktikplats.
Anmäla sitt intresse för fp gör ungdomarna genom att fylla i blanketten för detta. Den har funnits
tillgänglig på Gullstensskolan, biblioteket i Hova, i gula huset där ungdomskonsulenten har sin
arbetsplats (Skagersvik) samt via kommunens hemsida. I Mariestads tidning fanns vid ett tillfälle en
annons om att blanketten nu var tillgänglig samt var man kunde hitta den.
I år fanns det två olika blanketter för intresseanmälan. I o m att de asylsökande ungdomarna inte får
ekonomisk ersättning för feriepraktiken behöver det framgå på blanketten. Skrivningen som hade
lagts till på blanketten var: Som asylsökande kommer du inte att få ersättning i pengar för
feriepraktiken. Den ger dig en möjlighet att träna svenska och att få prova på ett yrke/ett arbete.

Alla ungdomar som sökt en plats fick svar från ungdomskonsulenten. Av de 88 st som sökte en
feriepraktikplats fick 83 st ett erbjudande. Fördelningen av dessa var 46 tjejer och 37 killar.

Ekonomi: ungdomarnas lön är 50 kr/timme inkl semesterersättning. De arbetar 6 timmar/dag under
3 veckor (måndag-fredag). Är de på plats alla dagar får de 4.500 kr för tiden. Ingen tjänade över årets
fribelopp 18 951 kr för skatteavdrag.
Sammantaget har lön konterat ca 320 000 kr för ungdomarnas löner under juni, juli och augusti.
Något ytterligare kan tillkomma. Budgeterat utrymme är ca 400 000 kr.
Från några av ungdomarna kom en fundering över om man fick en högre lön om man passerat 18 år.
I dagsläget är det inte så.
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Lessons learned!
En del följer med sedan förra året. För några är rollen som kontaktperson ny och okänd och för andra
behöver vi kanhända tydliggöra än mer vad arbetsplatserna tar på sig.
De personer som står som kontaktpersoner ute på arbetsplatserna behöver finnas tillgängliga i
samband med att feriepraktiktiden startar. Om inte måste den som ersätter denna känna till
uppdraget.
Ungdomarnas tidrapport måste signeras av de själva samt närmaste arbetsledare. Onödig tid går åt
till att skicka tillbaks den till arbetsplatsen och att där söka efter någon som kan verifiera närvaron.
Det är av stort värde att lägga ner tid på hur fp har fungerat för ungdomarna. De har med sig en
”omdömesblankett” men själva blanketten är inte det viktigaste. Konstruktiv feedback över vad som
fungerat bra och vad de behöver tänka mer på är till stor nytta för dem framöver.
Ungdomarna gör i sin tur en enklare utvärdering av sin fp. De svarar på några frågor som vad har
varit bra, har du blivit bra omhändertagen eller om de skulle vilja ändra på något. I år hade ca 30 %
lämnat in blanketten. Några av svaren i år var: hade gärna arbetat en längre period, bra arbetsledare,
lite höga krav för att vara en feriepraktikant, få veta sin plats tidigare, kunde inte ha varit bättre,
maten borde ingå, mycket hjälpsamma på arbetsplatsen, jättebra-vill gärna återkomma hit. De flesta
skrev dock att allt varit bra!
Det behövs än mer att aktivt efterfråga tillgängliga arbetsplatser för ungdomarna även utanför
kommunens verksamheter. Utskick kan förslagsvis kompletteras med samtal och/eller brev till
företag i kommunen. Att visa upp sin arbetsplats och sitt arbete/yrke för ungdomarna kan ge positiva
effekter även för dem.
Behöver blanketten ses över? Något tas bort eller läggas till som t.ex. mailadress?
Av värde kan också vara att uppdatera arbetsplatserna om vad ungdomarna kan och får göra under
sin fp. Representanter från vård och omsorg samt förskola/skola träffades inför årets
feriepraktikplaceringar och perioder. Värdefulla möten!
Att fylla i uppgifterna noggrant kan ses som en självklarhet men behöver ändå poängteras. Ett sätt
att möta detta på är att ungdomskonsulenten besöker ungdomarna i skolan när årets målgrupp är
”utsedd” och intresseanmälan för 2018 finns tillgänglig.
Förtydliga arbetstiden, både för ungdomarna och för arbetsplatserna! De arbetar 6 timmar/dag vilket
är förutom lunchrasten. Riddarveckan har ett annat upplägg men summan är 90 timmar ändå.

Bilagor
- Summering av feriepraktik 2017, skriven av Katarina Keijser.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §236).doc
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KS 2017/731

Föredragande: Lena Norrström ca kl 13:20
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna följande synpunkt på ny
zonstruktur för Västtrafik.
Gullspångs kommun delar Västtrafik uppfattning om att förslaget Tre zoner innebär den största
förenklingen för resenärerna och ställer sig därför positiva till att gå vidare med det
rekommenderade förslaget.

Bakgrund
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har gett Västtrafik i uppdrag att ta fram förslag på
möjliga zonstrukturer och sedan utvärdera förslagen baserat på framtagna utvärderingskriterier.
Målet har varit att ersätta dagens struktur för att skapa bättre förutsättningar för kunderna att
enkelt välja, köpa och resa med sin biljett. Under våren 2017 har Västtrafik därför genomfört ett
arbete med att ta fram förslag för en ny zonstruktur och nytt sortiment. Arbetet har resulterat i de
tre förslagen, Flexibla zoner, Tre zoner och En zon, varav förslaget Tre zoner rekommenderas utifrån
kriterierna kundupplevelse, ökat resande, bra lösning för västtrafik och partners samt politiska mål
(se bilaga). Skaraborgs kommunalförbund kommer att ta fram ett förslag till gemensamt svar från
kommunerna, vilket läggs fram till Skaraborgs kollektivtrafikråd i januari 2018. Synpunkterna från
kommunerna ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 14 december.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse synpunkt på ny zonstruktur.docx
- bilaga KTN beslutsunderlag ny zonstruktur.pdf
- Remiss- Ny zonstruktur för kollektivtrafiken.pdf
- bilaga bildspel ny zonstruktur DKR hösten 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §238).doc
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Reviderad riktlinje POSOM
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KS 2017/153

Föredragande: Anna Sundström ca kl 13:30
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att godkänna reviderad riktlinje för Posom.

Bakgrund
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas ska Gullspångs
kommun kunna säkerställa psykiskt och social omhändertagande (POSOM).
En riktlinje gemensam för MTG är framtaget 2011 som nu är reviderad.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §410).doc
- TS Posom.docx
- Riktlinjer psykosocialt krisstöd Gullspångs kommun, rev efter besut i KSAU 2017-11-29.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §228).doc
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Förslag på hantering av underskott och åtgärder för att få
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KS 2017/328

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att medge vård- och omsorgsnämnden att överskrida budgeten men att
fortsätta med genomgång för att få kontroll på kostnadsutvecklingen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat delårsrapporten till vård- och omsorgsnämnden och ber nämnden
att återkomma med förslag på hur man hanterar underskottet och åtgärder för att få en budget i
balans.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-11-06 § 413 enligt nedan:
Vård och omsorgsnämnden konstaterar att de inte kommer att uppnå en budget i balans utifrån
nedanstående analys.
Analys
En djupgående analys är gjord av Vård och omsorgs budget och nämnden kan konstatera att den inte
kommer att uppnå en budget i balans. Kommunens demografiska utveckling börjar få genomslag
inom Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Kommunens övergripande beslut att erbjuda
kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt gör att kostnaderna ökar mer än det som är
budgeterat.
Nämnden beslöt under våren om ett flertal åtgärder som kommer att ge resultat först 2018 men
åtgärderna kommer inte att fullt ut klara en budget i balans.
Då de flesta verksamheter är lagstadgade är det svårt att göra större nerdragningar. Följande
lagstadgade områden visar på ett underskott (171031) och det kommer inte att hämtas hem. Se även
bilaga på enheternas analys av delårsbokslutet.
Äldreomsorg, säbo, natten
Behov av mer personal på natten speciellt på demensboendet i Hova gör att budgeten inte kommer
att klaras.
Äldreomsorg hemvård
Är det konto som måste analyseras vidare. Vi kan konstatera att antalet vårdtagare och beviljade
timmar överstiger stort budget.
IFO
IFO:s verksamhet är mycket svår att budgetera då det är helt beroende på vad som händer i
kommunen runt barn och unga, vuxnas försörjningsstöd (arbetslöshet), missbruk mm.
Ledning, administration och lokalhyra
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Ledning och administration kan upplevas som kostnader som endast är belastade. Dock behövs båda
dessa delar för att planera och skapa en struktur samt kvalitet i verksamheten. Genom förändringen
av ledningen för verksamheten har en dubbel kostnad för ledningen funnits med del av året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-29 § 229 behandlat ärendet och beslutat att till
kommunstyrelsen ska det beräknade underskottet presenteras.

Bilagor
- TS Budget i balans.docx
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §413).doc
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §298).doc
- bilaga budget i balans.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §229).doc
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Alkoholhandläggning avgifter
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KS 2017/710

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

Kommunstyrelsen beslutar att ge Folkhälsorådet i uppdrag att ta fram förslag till alkohol- och
drogpolicy.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avgifter för alkoholtillstånd.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-11-06 § 407.
Skara kommun har sagt upp befintligt avtal gällande kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg, KAS.
Gullspångs kommun har av Lidköpings kommuns Social och arbetsmarknad avdelning
”Tillståndsenhet i samverkan (TIS)” erbjudits att teckna avtal med dem. För att få en rationell
verksamhet föreslås att avgifter för alkoholtillstånd samt delegationsordning för verksamheten görs
lika för alla kommuner som finns med i tillståndsenheten.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §407).doc
- TS avtal alkoholhandläggning.docx
- Gullspång.docx
- Tillsynsplan 2018-2020 inkl tjänsteskrivelse exkl tobak e-cig läkem.docx
- Riktlinjer 2018 TIS.docx
- Avgifter from 2018 exkl tobak e-cig läkem.docx
- Taxa för alkoholtillsyn enligt Alkohollagen beslutade i KF § 133 2014-09-29.doc
- Taxa för tillsyn enligt alkohollagen bilaga till kf § 133 2014-09-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §230).doc
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Yngve Hedins fond 2017
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KS 2017/803

Föredragande: Anna Sundström
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämndens nämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur Yngve Hedins fond med 15 767 enligt bilaga.

Bakgrund
Kommunen förvaltar ett flertal stiftelser och fonder vars avkastning årligen ska delas ut.
Vård- och omsorgsverksamheten har tagit fram ett förslag på utdelning för 2017 för Yngve Hedins
fond.

Bilagor
- TS fond Yngve Hedins fond 2017.docx
- Vård- och omsorgsnämnden december 2017 (2017-12-04 VON §499).doc
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Gullspångs Arena ekonomisk förening
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KS 2017/784

Föredragande: Anton Holgersson ca kl 14:00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beviljar insatsen (100:-) samt årsmedlemsavgiften (200:-) för medlemskap i
Gullspångs Arena ekonomisk förening.

Bakgrund
Det finns en vilja hos ett antal föreningar i Gullspångs kommun att bygga en allaktivitetshall.
Gullspångs kommun har under ett antal år fått en inbjudan att lyssna till tankar och idéer från dessa
föreningar. Dessa tankar och idéer har nu lett fram till att en ny förening bildats med målsättningen
att bygga en allaktivitetshall. Den nya föreningen ser gärna att Gullspångs kommun fortsätter att
delta vid deras möten samt att kommunen blir medlem i den nya föreningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-29 § 232 att till kommunstyrelsen skulle ärendet
kompletteras med stadgar, ändamål och styrelse.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, Gullspång Arena ekonomisk förening, skriven av Anton Holgersson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §232).doc
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Elcykelprojekt
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KS 2017/775

Föredragande: Anton Holgersson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja elcykelprojekt stöd i form av totalt 15 000 kr (ur befintlig
budget) samt 100 timmars arbetstid (under tre år) för tjänstemän inom turismorganisationen.

Bakgrund
Totalt sex aktörer inom besöksnäringen i Gullspångs kommun har påbörjat en ansökan till Leader
gällande inköp av elcyklar. Elcyklarna ska hyras ut till turister som besöker Gullspångs kommun. De
sex aktörerna kommer att samarbeta så att de som hyr cyklarna kan ladda alternativt byta batteri
hos de olika aktörerna. I ansökan önskar aktörerna att Gullspångs kommun ska ingå, både med
ekonomi samt arbetstimmar under en treårsperiod.
Som motprestation kommer turismorganisationen begära att aktörerna delger övriga kollegor inom
besöksnäringen i Gullspångs kommun hur ansökan gått till samt att alla iblandade ska upp till
”Norden-nivå” enligt Turistrådets Västsveriges marknadsföringsinsatser (se bilaga 1).
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2017-11-29 § 233 beslutade att projektets offentliga
finansiering ska utredas.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, Elcykelprojekt, skriven av Anton Holgersson.docx
- Sverige-Norden-Världen 2017.pdf
- Meddelande.htm
- Poängbedömning av vårt Elcykel projekt.docx
- Projektorganisationsstruktur.docx
- Meddelande.htm
- Finansieringsplan, kostnader, likviditet m.m..docx
- Elcykelprojekt Leader.xlsx
- Leader budgetmall.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §233).doc
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KS 2017/464

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångsbostäder AB fakturerar Gullspångs kommun 985 388 kronor
avseende beviljat statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande.

Bakgrund
Gullspångsbostäders VD Magnus Persson har under 2017 fått en fullmakt från Gullspångskommun
för att åt kommunens räkning ansöka om stadsbidrag för ökat bostadsbyggande. Ansökan avsåg
startbesked för Åsterudsbacken och bidrag har fastställts till 985 388kr och kommer att utbetalas till
Gullspångskommun.

Boverket har 2017-11-15 beslutat, enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för
ökat bostadsbyggande, att Gullspångs kommun beviljas bidrag med 985 388 kronor. Ansökan avser
startbesked för byggnation av 24 lägenheter vid Åsterudsbacken.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 § 241 fick ekonomichefen i uppdrag att se
över hur bidraget från Boverket kan hanteras och därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Förslag till hantering av beviljat bidrag från Boverket:
Gullspångsbostäder AB fakturerar Gullspångs kommun 985 388 kronor avseende beviljat statsbidrag
från Boverket för ökat bostadsbyggande. Statsbidraget ska ses som ett investeringsbidrag till
Gullspångsbostäder AB för byggnation av lägenheter vid Åsterudsbacken.

Bilagor
- Beslut enligt förordningen 2016.364 om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande .pdf
- Boverket ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande (SFS 2016.364).pdf
- Statsbidrag från Boverket.doc
- Tjänsteskrivelse Statsbidrag från Boverket för ökat bostadsbyggande.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §241).doc
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KS 2017/163

Förslag till beslut
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ett friskvårdsbidrag på 1000 kr skall utgå för 2018. Medarbetarna kan
välja att antingen ta ut ett friskvårdsbidrag eller att använda sig av friskvårdstimmen. Endast ett av
dessa val kan göras under året. Uttag av friskvårdstimme skall registreras vid varje tillfälle som det
tas ut.

Bakgrund
Personalchefen fick vid föregående sammanträde med personalutskottet i uppdrag att återkomma
med förslag kring friskvårdsbidraget.
Vid föregående möte med personalutskottet redovisades en utvärdering av friskvården i Gullspångs
kommun. I utvärderingen redovisades även en jämförelse av friskvårdsaktiviteter gentemot andra
kommuner.
Friskvårdstimmen har funnits länge i Gullspångs kommun och år 2016 infördes friskvårdsbidraget
som innebär att medarbetaren kan välja mellan att ta ut ett friskvårdsbidrag eller att använda sig av
friskvårdstimmen. För friskvårdsbidragets användande gäller skatteverkets regler. Bidraget 2016 var
600 kr, 2017 är bidraget 700 kr. För 2018 föreslås att friskvårdsbidraget höjs till 1000 kr.
Friskvårdstimmen behålls i dess nuvarande form. Varje medarbetare kan välja mellan att använda sig
av friskvårdstimmen eller att använda sig av friskvårdsbidraget. Det första val som medar-betaren gör
för året gäller för hela året. Det går inte att byta alternativ under året. Friskvårdsbidraget skall
användas till friskvårdsaktiviteter, enligt skatteverkets regler. Kostnaden skall styrkas. Verksamheten
betalar kostnaden för friskvårdsbidraget. Uttag av friskvårdstimme skall registreras vid varje tillfälle
som det tas ut.
Så här ser friskvården ut idag i Gullspångs kommun:
-Friskvårdstimme/friskvårdsbidrag
-Träningslokalen Friskus i Gullspång
-Sol och upplevelserum (personal inom området socialtjänst samt frivilliggrupperna gratis, för övrig
personal 50 kr) -Appen Pausit

Bilagor
- Tjänsteskrivelse- friskvårdspeng 2017, skriven av Arvo Niiholm.docx
- Personalutskott 2017-10-04 (2017-10-04 Pu §12).doc
- Personalutskott 2017-11-15 (2017-11-15 Pu §22).doc
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Medborgarlöfte 2018
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KS 2017/779

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till medborgarlöfte i Gullspångs kommun 2018.

Bakgrund
För att stärka samverkan mellan polisen och kommunen i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet har polisen och Gullspångs kommun sedan tidigare upprättat en
samverkansöverenskommelse. En viktig del av denna samverkansöverenskommelse är
medborgarlöftet. Medborgarlöftet bygger på att polisen och kommunen särskilt fokuserar på ett
gemensamt problemområde.
Syftet med medborgarlöftet är att polisen och kommunen ska samarbeta för att öka tryggheten och
minska brottsligheten i Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun och polismyndigheten har under 2017 särskilt fokuserat på ungdomar i riskzon
och unga med psykisk ohälsa. ”Ungdomar i riskzon” syftar här på ungdomar som riskerar att t.ex.
dras in i kriminella nätverk eller ett narkotikamissbruk. Det kan handla om ungdomar som umgås
med kriminella människor eller vistas i miljöer där narkotika förekommer. ”Psykisk ohälsa” syftar på
de ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet så att det påverkar
deras dagliga liv.
För att en långsiktighet med arbetet på bästa sätt skall kunna möjliggöras föreslås nu en förlängning
av detta fokusområde.

Utifrån en förändrad problembild gällande trafiksäkerhet i kommunen föreslås nu även ett fokus på
påverkade förare i trafiken. Med ett fokus på alkohol- och drogpåverkade förare i trafiken kan även
annan brottslighet uppdagas.

Medborgarlöfte för Gullspångs kommun 2018:
• Ungdomar i riskzon och ungdomar med psykisk ohälsa
• Påverkade förare i trafiken

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte Gullspång 2018.docx
- Polisen- Medborgarlöfte i Gullspång 2018-1 (3).docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §239).doc
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KS 2016/765

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att man tagit del av uppföljningen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att teckna avtal med Kooperativet Laxen gällande 2107-0401 – 2017-12-31. Förvaltningen fick i uppdrag att säkerställa att lokalen uppfyller verksamhetens
behov och aktuella lagkrav samt att göra en uppföljning och utvärdering.

Utifrån detta beslut fick AhlmKompetenstjänst uppdraget att följa upp samverkan med kooperativet,
nyttan, kommunens kostnader och åtaganden och jämföra detta med om motsvarande skulle
genomföras i kommunens regi, se hur andra kommuner samarbetar med kooperativ samt ge förslag
på åtgärder för att utveckla verksamheten. AhlmKompetenstjänst har inkommit med en uppföljning
enligt uppdraget.

Utredaren visar att kommunens stöd till Kooperativet Laxen har varierat över tid. Nuvarande stöd
består av att kommunen står för lokalkostnaden. Därutöver kan kommunens köp av olika tjänster av
kooperativet också sägas vara ett indirekt stöd. De olika skötseluppdragen skapar arbetstillfällen som
kooperativet kan använda sig av för sina deltagares sysselsättning och arbetsträning.

Utredningen påvisar att det finns en ömsesidig nytta mellan kommunen och kooperativet Laxen.
Kooperativet är en viktig part för att uppfylla kommunens mål om att alla kommuninvånare i
arbetsför ålder ska ha möjlighet till egen försörjning.

Ett uppskattat genomsnittligt antal deltagare för 2014 – 2016 ligger mellan 22 och 29 personer per
månad. Personer som står långt från arbetsmarknaden. Från januari 2014 till och med september
2017 har 30 av Laxens deltagare gått vidare till arbete, åtta till studier och sju har gått i pension.

Utredaren har gjort en jämförelse om kommunen skulle bedriva motsvarande verksamhet för tio
deltagare. För detta behövs minst två handledare. Kooperativet bedriver dessutom kommersiell
verksamhet som kommunen inte skulle kunna tillhandahålla, vilket skulle innebära ett begränsat och
mindre varierat utbud av arbetsuppgifter. Även andra köp av tjänster skulle sannolikt bli mer
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kostsamt. Sammantaget bedömer utredaren att kostnaden för motsvarande verksamhet skulle bli
nästan dubbelt så dyrt.

Utredaren har tittat på hur två kommuner i vår närhet stödjer sina kooperativ och man kan
konstatera att det skiljer sig åt. I Töreboda innebär avtalet att Kanalslussen ska tillhandahålla
maximalt fem heltidsplatser. För detta ersätts Kanalslussen med 22 000 kr/månad, 264 000 kronor på
årsbasis). I Tidaholm består stödet i ett verksamhetsstöd som för 2016 var 1,8 mnkr (2,4 mnkr på
årsbasis) och 2,3 mnkr för 2017. Att verksamhetsstödets sänkts motiveras med att föreningen
successivt ska stå på egna ben. För detta åtar sig kooperativet att ha sysselsättning/arbete för
motsvarande 14 personer på minst halvtid samt vid behov tillhandahålla minst fem platser för
praktik/rehabilitering åt kommunen. Dessa kan jämföras med den ersättning Gullspångs kommun
betalar för 10 platser, 189 – 378 tkr, beroende av hur många platser kommunen nyttjar.

Slutligen har utredaren ett antal förslag till åtgärder som pekar på att det behövs bättre information
och samarbete kring kommunens deltagare och vad som gäller. Utredaren föreslår en arbetsgång,
tydliga regler för frånvaro och att handledning ges.

Utredaren pekar också på behovet av en annan ersättningsmodell. En ersättningsmodell som
garanterar kooperativet ett jämnare bidrag som inte är kopplat till fyllda deltagarplatser vore ett
bättre alternativ. Hur ersättningsmodellen ska se ut i detalj bör kommunen utreda vidare. Viktigt är
dock att kommunen och kooperativet är överens om vilken ersättningsmodell som skulle fungera
bäst för båda parter.

Gällande om lokalen uppfyller verksamhetens behov och aktuella lagkrav så sker en ständig dialog
mellan Kooperativet Laxen och kommunens fastighetsansvarige. Lokalerna är inte i ”toppskick” men
passar väl för verksamhetens behov av flexibilitet både vad gäller verksamhet och deltagare.
Byggnadens grundstruktur motsvarar den ”belastning” som verksamheten har idag och motsvarar
lagens krav. Men det är kooperativets ansvar att utforma verksamheten inom byggnadens
möjligheter och begränsningar och att ta emot deltagare i lämplig form och omfattning.

Förvaltningen menar att det utifrån uppföljningen kan konstateras att det finns en gemensam nytta
mellan kommun, samhälle och kooperativ och föreslår att kommunen utifrån uppföljningens
slutsatser arbetar vidare med att:
• ta fram ett nytt huvudavtal som tillgodoser både kommunens och kooperativets behov
• se över samarbetsformerna mellan kommun och kooperativ
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-29 § 234 att ge kommunchefen i uppdrag att kontrollera hur
ingångna överenskommelser stämmer överens med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Bilagor
- Tjänsteskrivelse uppföljning av avtal och överenskommelse mellan Gullspångs kommun och
Kooperativet Laxen.docx
- Rapport uppföljning av avtal och överenskommelser mellan Gullspångs kommun och Kooperativet
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Laxen 20171106.docx
- Huvudavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen.pdf
- Tilläggsavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen gällande deltagare i kooperativets
verksamhet.pdf
- Upphandlingsmyndigheten - Sociala tjänster och reserverade kontrakt.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §234).doc
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KS 2017/780

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande avtal till 2018-02-28 i avvaktan på nytt avtal.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att teckna avtal med Kooperativet Laxen gällande 2107-0401 – 2017-12-31. Förvaltningen fick i uppdrag att säkerställa att lokalen uppfyller verksamhetens
behov och aktuella lagkrav samt att göra en uppföljning och utvärdering.
Utifrån detta beslut fick AhlmKompetenstjänst uppdraget att följa upp samverkan med kooperativet,
nyttan, kommunens kostnader och åtaganden och jämföra detta med om motsvarande skulle
genomföras i kommunens regi, se hur andra kommuner samarbetar med kooperativ samt ge förslag
på åtgärder för att utveckla verksamheten.
AhlmKompetenstjänst har inkommit med en uppföljning enligt uppdraget. Sammanfattningsvis ger
utredaren en bakgrund till kooperativets historia, verksamhet och resultat. Kommunens nuvarande
stöd till kooperativet Laxen består av att kommunen står för lokalkostnaden. Därutöver kan
kommunens köp av olika tjänster av kooperativet också sägas vara ett stöd – ett indirekt stöd. De
olika skötseluppdragen skapar arbetstillfällen som kooperativet kan använda sig av för sina
deltagares sysselsättning och arbetsträning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-29 § 235 att nytt avtal med Kooperativet Laxen
tas fram till kommunstyrelsens i januari 2018 men med avtalsstart 2018-03-01, baserat på
uppföljning av avtal och överenskommelser mellan Gullspångs kommun och kooperativet Laxen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse nytt avtal med Kooperativet Laxen 2018.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §235).doc
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KS 2017/736

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Birger Gustavsson till Vänerstipendiet med motiveringen att
Birger Gustavsson genom många års observationer av flyttfåglar och genom sin entusiasm och
kunnighet bidragit till att öka kunskapen om fåglarnas beteende.

Bakgrund
I samband med Karlstads 400-årsjubileum grundade övriga kommuner runt Vänern en fond kallad
”Jubileumsfond för Vänern”. Syftet med fonden var bland annat att belöna gärningar som främjar
kunskaperna om Vänern. Avkastningen från fonden har tidigare delats ut vid det så kallade
Vänertinget som enligt en fastställd turordningslista hållits varje höst av en värdkommun.
Av olika skäl kommer stipendiet ur Vänerfonden i fortsättningen att delas ut under lite andra former.
Bakgrunden är bland annat att en ny sammanslutning kring Vänern tagit form (Vänersamarbetet)
samt att jubileumsfonden som sådan har permuterats av Kammarkollegiet.
Den nya sammanslutningen Vänersamarbetet bildades 2015 för att stärka medlemmarnas
utvecklingsarbete och driva strategiska Vänerfrågor offensivt och effektivt. Arbetet leds av en
styrelse bestående av politiker från de tretton medlemskommunerna, som överensstämmer med de
tretton kommuner som skänkte 400-årsgåvan till Karlstad.
För att effektivisera och samordna resurserna kommer stipendiet ur Jubileumsfonden för Vänern i
fortsättningen att hanteras och delas ut i samverkan mellan Karlstads kommun och
Vänersamarbetet, enligt följande hållpunkter:
• Vänersamarbetets 13 kommuner nominerar kandidater till stipendiet ur Jubileumsfonden för
Vänern.
• Beslut om stipendiat fattas av Karlstads kommun, enligt villkor i donationsbrev för Jubileumsfonden
för Vänern.
• Stipendiet delas ut vid någon av Vänersamarbetets sammankomster.
• Priset delas ut av en av Karlstads kommun utsedd representant, tillsammans med representant från
Vänersamarbetet.
• Prissumman höjs till 20 000 kronor.

Nomineringar 2017
Detta första år kommer nomineringsbrevet att sändas ut enligt såväl tidigare sändlista, som genom
Vänersamarbetets försorg. Förslag på stipendiater ska skickas/mailas direkt till Karlstads
kommun, nomineringarna behöver vara inne senast den 31 december 2017. Stipendiaten kommer
sedan att få sitt stipendium vid Vänersamarbetets sammankomst (Vänertinget) som äger rum i mars
2018.
Vänerstipendiet utdelas årligen och Gullspångs kommun har möjlighet att nominera en kandidat till
stipendiet. Birger Gustavsson har föreslagits som kandidat 2017.

24/40

Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-12-13

Birger Gustavsson är en entusiast med stor kunskap om fågellivet vid Vänern. Han har i snart 40 år
räknat flyttfåglar inom Gullspångsområdet och rapporterat till Artportalen som drivs av
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket.
Birger Gustavsson har genom många års observationer av flyttfåglar och genom sin entusiasm och
kunnighet bidragit till att öka kunskapen om fåglarnas beteende.
Birger Gustavsson föreslås som kandidat till Vänerstipendiet då han i enlighet med kriteriet ”utfört
gärningar vilka befrämjat kunskaperna om Vänern samt ökat känslan för de värden denna vår
gemensamma tillgång utgör”.
För att beskriva Birger Gustavssons gedigna arbete infogas nedan en artikel från Nya
Kristinehamnsposten 2016-04-14:
”Birger räknar flyttfåglarna vid Stranden
Sångsvanarna är de första fåglarna som kommer på våren och de sista som flyttar när isen lägger sig.
Det vet Birger Gustavsson, som började räkna flyttfåglar redan 1978. Aprilsolen är skarp och det är
nästan vindstilla vid Stranden. Kolstrandsviken breder ut sig mot norr och Värmlands Säbys
naturreservat skymtas tvärs över viken. Birger Gustavsson har sin kikare riktad mot söder, varifrån
flyttfåglarna kommer. – Det är för bra väder, säger han, fåglarna flyger för högt. Trots det har han
efter några timmar hunnit räkna in 1 400 skrattmåsar, ett hundratal ringduvor, en storlom, 1 300
finkar, två sparvhökar, fyra skogssnäppor, sju ormvråkar och två tranor. Turistvädret, som han kallar
en solig dag, är inte det bästa för en fågelräknare, han vill inte heller ha regn men gärna nordostlig
vind. Då får flyttfåglarna motvind och flyger lägre. De är då lättare att se och räkna. Sjöfåglar brukar
alltid flyga lågt, tranorna däremot gillar termiken och kan flyga riktigt högt. Myggtranor kallar Birger
de som flyger så högt att man knappast ser dem. Om vinden är gynnsam kan han se både 1 000 och 2
000 tranor en bra dag. Birger Gustavsson har varit sträckräknare sedan 1978. Det var grannar som
inspirerade honom till att börja räkna fåglar. Han ser det som ett jobb, med semester de regniga
dagarna. Men det är ett oavlönat arbete, han gör det för att rapportera in sina observationer till
Artportalen. – Jag hade ett uppehåll på tio år när jag inte räknade, säger Birger men sedan några år är
han i gång igen. Han brukar byta plats varje år, ett år var det hemma i trädgården i Råglanda,
favoriten är Lugnåsberget i Gullspång där man kan få se ejder. Det viktigaste är att det är inom
Gullspångsområdet. Birger har en personlig 500-lista för varje flyttfågelart, en 25-bästalista och i en
bok en 8-bästa lista. Med hjälp av dem kan han enkelt ta fram datum och år när det varit toppdagar
för varje art. – Det blir mera meningsfullt på så sätt, säger Birger. När de första svanarna kommer i
februari börjar han räkna. Hans rekord ligger på 17 timmars räkning på en dag. Men snart är det slut
med fågelräknandet på vardagar för i dag börjar han sitt vanliga säsongsjobb som
naturvårdsarbetare. Det blir i år 19:e säsongen som han målar fågeltorn, röjer sly och kör ner
starrtuvor, i år anställd via länsstyrelsen. Att vara sträckräknare kan vara en ensam tillvaro men vid
Stranden har han ibland sällskap av markägaren Sven Svensson och hans son Janne Härö. De
förbereder sig för en fisketur på Kolstrandsviken. De ska lägga ut gäddryssjor. Janne flyttar en snok
som solar på fel ställe och Sven lagar en ryssja. Vinden har ökat och vridit sig till västlig, det kommer
små krusningar på vattnet och Birger skymtar ett sträck med tranor i sin kikare som förstorar 32
gånger. – Kom och titta, säger han. I kikaren räknar han snabbt till 74 tranor som kommer i en fin
plog över Panken och in mot Värmlands Säbys naturreservat.
Varför gör du det här? Är det enbart en hobby? – Nej, jag ser det som ett arbete med
sjudagarsvecka. Det är mitt liv, säger han. Att påta i trädgården däremot, det är en äkta hobby. Birger
kunde räkna in 430 tranor innan han packade ihop sin kikare just den här dagen. Artportalen är en
webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera
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vilka arter de sett i naturen. Den drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag
av Naturvårdsverket.”

Bilagor
- Brev nomineringar Va¨nerstipendiet_171114.docx
- Sammansta¨llning mottagare Va¨nerstipendiet.docx
- Donationsbrev Va¨nerstipendiet.pdf
- Vänerstipendiet - nomineringar 2017 och nya rutiner dnr KS-2017-527.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §237).doc
- Tjänsteskrivelse nominering till Vänerstipendiet 2018.docx
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KS 2017/729

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Samordningsförbunden inge följande svar på de tre frågorna:
1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens arbete fortsatt ska vara
organiserade utifrån?
Gullspångs kommun föreslår att Samordningsförbunden fortsatt är organiserade så som det är idag i
tre separata Samordningsförbund alternativt i ett gemensamt men med en stark lokal anknytning.
2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?
Gullspångs kommun föreslår att en mindre, relativt centralt placerad kommun blir säteskommun.
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Gullspångs kommun föreslår att…

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-11-08 § 222 kommunchef Elisabeth Olsson att ta fram ett
förslag till remissvar.
Samordningsförbunden i Skaraborg har gjort en utredning för att belysa för- och nackdelar med en
sammanslagning av nuvarande tre samordningsförbund i Skaraborg till ett eller två förbund, då en
tydlig nationell utveckling är att samordningsförbunden blir större. De vanligaste skälen har varit att
större förbund ger ökade utvecklingsmöjlighet, mer kvalificerad verksamhet, minimerar geografiska
gränshinder och minskad administrativ överbyggnad. Samtidigt har det i samband med
sammanslagningar funnits en oro bland framförallt mindre förbund att det lokala perspektivet och
inflytandet skall minska om ett samordningsförbund blir allt för stort. Frågor som effektivitet,
metodutveckling, professionalitet och uppföljning vägs mot lokala perspektiv och inflytande.
Samordningsförbunden vill nu utifrån utredningen få svar från kommunerna på tre frågor:
1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens arbete fortsatt ska vara
organiserade utifrån? a. Fortsatt vara organiserad så som det är idag, tre separata
Samordningsförbund.
b. Gå samman i två Samordningsförbund och i så fall vilka?
c. Gå samman i ett Samordningsförbund.
2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Förvaltningens syn på frågorna
Förvaltningen ser, precis som utredningen visar på, både för och nackdelar med små och stora
förbund. Samordningsförbundet i Norra Skaraborg har utvecklats genom åren och fungerat mycket
väl genom att stödja verksamhet och utveckling med fokus på sårbara grupper som ligger långt från
arbetsmarknaden. Dessa grupper är särskilt känsliga för motstånd i form av resor, nya miljöer och
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främmande personer. För dem är den nära och kända omgivningen viktigare än metod. Ett nära
förtroende- och relationsskapande är porten till förändring. Det handlar oftast inte om några få
specialistbesök utan om en långvarig kontakt med många möten. Att hitta den specifika insatsen för
varje unik individ är viktigt. Detta genomförs bäst lokalt. Farhågan med större Samordningsförbund
är att en, i och för sig mer kvalificerad organisation, blir mer otillgänglig för individen. Samtidigt som
den större organisationen öppna för en större variation av insatser. Ett ökat utbud är inte till nytta
för dem som aldrig tagit sig dit men mycket värt för mer lättrörliga personer.
Man kan argumentera för att tre små förbund kan samarbeta och skapa samma förutsättningar som
ett stort men med större lokalkännedom och individanpassning. Man kan också argumentera
tvärtemot att ett stort gemensamt förbund kan vara lika lokalanpassat som tre små om man har det
tydliga uppdraget. Två- förbundslösningen blir varken eller.
Förvaltningen lutar åt försiktighetsprincipen och förordar att nuvarande treförbundsorganisation
bibehålls men med ett tydligt uppdrag att samarbeta enligt de två första principer som utredningen
tar fram.
• Samordningsförbundet ska erbjuda verksamheter i alla kommuner men att all verksamhet inte kaneller skall finnas överallt.
• Främja rörlighet bland deltagarna och mobilitet bland verksamheterna i de fall närhetsprincipen är
väsentlig.
Gällande förbundets geografiska placering har förvaltningen inga andra synpunkter än att då det
endast är en administrativ enhet i grunden så borde den kunna vara placerad varsomhelst.
Samarbete med alla kommuner och delar av Skaraborg ligger i uppdraget och kan utföras oavsett
lokalisering. I digitaliseringens tid borde detta kunna lösas. Att sedan specifika aktiviteter ska ligga
spridda är en annan fråga men den administrativa delen kanske man skull kunna lägga i någon lite
mindre kommun även om restiderna ökar lite. Närhet till de statliga samarbetsparterna kan vara ett
plus i övervägandet om placeringsort. Var styrelsemötena hålls är en sekundär fråga.
Utredningen ger olika alternativ till både styrelsen och beredningsgruppens sammansättning vid ett
eventuellt gemensamt skaraborgsförbund. Det är att säkerställa det lokala perspektivet och
möjligheten till delaktighet samtidigt som styrelsen och beredningsgruppen kan upprätthålla
effektiva arbetsformer.
Förvaltningen har inga synpunkter på styrelsens sammansättning annat än vikten av att det är
representanter med förmåga och mandat att både ta tillvara det lokala och det regionala
perspektivet.
Förvaltningens förslag till svar
1. Vilket av följande tre alternativ förordar ni att Samordningsförbundens arbete fortsatt ska vara
organiserade utifrån? Förvaltningen föreslår att Samordningsförbunden fortsatt är organiserade så
som det är idag i tre separata Samordningsförbund alternativt i ett gemensamt men med en stark
lokal anknytning.
2. Vilken säteskommun förordar ni om en sammanslagning blir av?
Förvaltningen föreslår att en mindre, relativt centralt placerad kommun blir säteskommun.
3. Hur ska styrelsens sammansättning vara om en sammanslagning blir av?
Förvaltningen har inget förslag men betonar åter den lokala förankringen.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-12-13

Bilagor
- Remissutskick till Samordningsförbundens medlemsparter gällande utredningen om en eventuell
sammanslagning. 171027.pdf
- Rapport om sammanslagning 170930.pdf
- Kallelse till medlemssamråd med Samordningsförbunden i Skaraborg 22 november.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §222).doc
- Tjänsteskrivelse, yttrande analys kring för- och nackdelar med sammanslagningen av de tre
Samordningsförbunden i Skaraborg, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Utvärderarens presentationsbilder 2017-11-22 SWOT.pptx
- Förlängd remisstid.htm
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Kommunstyrelsen

§ 19

Handlingsplan för jämställdhet i Gullspångs kommun

Kallelse
2017-12-13

KS 2014/170

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ”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.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse handlingsplan för jämställdhet i Gullspångs kommun.docx
- HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET I GULLSPÅNGS KOMMUN.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §240).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

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

Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen december månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivningar

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Mörtestads Invallningsföretags styrelsemöte 2017-11-09
b) Tekniska nämnden protokoll 2017-11-14
c) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2017-11-27

Bilagor
- Mörtestads Invallningsföretags styrelsemöte 2017-11-09.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2017-11-14.pdf
- Protokoll direktionsmöte 2017-11-27.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning- Beslut från Länsstyrelsen, dnr 214-349102017, förordnande som borgerlig vigselförrättare

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/716

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Länsstyrelsen, dnr 214-34910-2017, att Elin Asp har förordnats
som borgerlig vigselförrättare.

Bilagor
- Beslut om förordnande av vigselförrättare(7180836).pdf
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning - Beslut enligt förordningen (2016:364) om
statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/464

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Boverkets beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande att Gullspångs kommun har beviljats bidrag med 985 388
kronor.

Bilagor
- Beslut enligt förordningen 2016.364 om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2017 i samband
med prognos 4, Gullspångs kommun dnr 2017/00005

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/328

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut Tn § 221 uppföljning av driftbudget 2017 i
samband med prognos 4, Gullspångs kommun dnr 2017/00005.

Bilagor
- Uppföljning prognos 4 driftbudget 2017, Gullspångs kommun.pdf
- Uppföljning av driftbudget 2017 i samband med prognos 4, Gullspångs kommun dnr 201700005.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2017 i
samband med prognos 4, Gullspångs kommun dnr
2017/00006

Kallelse
2017-12-13

KS 2016/375

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut Tn § 222 uppföljning av investeringsbudget 2017
i samband med prognos 4, Gullspångs kommun dnr 2017/00006.

Bilagor
- Beslut-201700006-TN-§ 222.pdf
- Uppföljning av investeringsbudget 2017 i samband med prognos 4, Gullspångs kommun.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 4 dnr 2017/00014

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut Tn § 223 Uppföljning av internkontrollplan för
tekniska nämnden i samband med prognos 4 dnr 2017/00014

Bilagor
- Beslut-201700014-TN-§ 223.pdf
- Uppföljning av intern kontroll i samband med prognos 4, 2017.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i
samband med prognos 4 dnr 2016/00018

Kallelse
2017-12-13

KS 2016/321

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut Tn § 224 uppföljning av tekniska nämndens mål
2017 i samband med prognos 4 dnr 2016/00018

Bilagor
- Målprognos 4 2017 Teknisk nämnd.pdf
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2017 i samband med prognos 4 dnr 2016- 00018.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Inlaga gällande prospekteringstillstånd i
Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden

Kallelse
2017-12-13

KS 2017/817

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges inlämnad inlaga till Bergsstaten, i Luleå.

Bakgrund
Kommunen har fått kännedom om Laxås kommuns överklagande av Bergsstatens beslut Dnr BS 200425-2017 angående undersökningstillstånd för området dagbrott Havsmon nr 1 i Karlsborgs
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-29 § 242 att ge kommunchefen i uppdrag att
lämna in en inlaga gällande undersökningstillstånd för området dagbrott Havsmon nr 1.

Bilagor
- Inlaga angående prospekteringstillstånd i Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Kallelse
2017-12-13

Delgivning statsbidrag barn-, utbildning- och kulturnämnden KS 2017/35

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges statsbidrag barn-, utbildning- och kulturnämnden:
Vid varje nämndmöte med barn-, utbildning- och kulturnämnden delges nämnden sökta och
mottagna statsbidrag.
Följande statsbidrag har ej redovisats i nämnd:
Läslyftet 111 tkr (varav 27 tkr 2018) Bidrag papperslösa elever 83 tkr.
Inför 2018 har följande beslut kommit: Maxtaxa 828 tkr

Bilagor
- TU Delgivning Statsbidrag 171106.docx
- Statistik Statsbidrag Skolverket 2017 .xlsx
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