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KS 2017/404

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att framtagandet av överenskommelse om fördjupad samverkan och
utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden,
delegeras till rektor/chef för VISA, och ska ske i samverkan med andra kommuner.
2. Kommunstyrelsen beslutar att en återrapport ska lämnas till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) har sedan december 2014 uppdraget att f rämja
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen vad gäller unga arbetslösa. Det huvudsakliga
redskapet i arbetet är lokala överenskommelser om samverkan som kommunerna kan ingå med
Arbetsförmedlingen. Duas arbete bedrivs i samråd med Arbetsförmedlingen och SKL.

Regeringen beslutade i februari 2017 att ge Dua ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan
berörda aktörer som har betydelse för nyanländs möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Ett
dokument/mall har tagits fram till stöd för framtagandet av en överenskommelse mellan parterna.
Dokumentet är också en handledning för utformande av den lokala modellen som
överenskommelsen avser. Den lokala modellen bygger på att parterna gör ett gemensamt
kartläggnings- och analysarbete och kommer överens om hur de fortsättningsvis ska organisera och
bedriva arbetet i lokala spår.

Gullspångs kommun bedriver idag, inom VISA, ett framgångsrikt arbete med Dua och samverkar
redan med AF samt andra viktiga aktörer. VISA ämnar, tillsammans med Arbetsförmedli ngen, arbeta
fram ovan nämnda överenskommelse om fördjupad samverkan samt utforma en lokal modell för
samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden
(002).docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §94).doc
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KS 2017/375

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalsskrivningen mellan kommunen och CSN enligt
regelverket:
För att få rätt till studiestartstöd ska personen:
• Vara 25-56 år
• Vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
• Ha kort tidigare utbildning
• Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
• Inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren
2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till verksamhetschef/rektor för VISA att fortsatt hantera
ärendet.

Bakgrund
Studiestartsstöd är ett nytt rekryterande studiestöd som regeringen föreslår ska införas i juli 2017.
Det nya studiestartsstödet är en del av kunskapslyftet, regeringens utbildningssatsning för vuxna.
Tanken med det nya stödet är att Arbetsförmedlingen och kommunerna ska få ett verktyg för att
rekrytera de personer som har störst utbildningsbehov, personer som annars inte skulle börja
studera. Det ska vara en ”startmotor” för att komma igång med studier på Komvux eller folkhögskola
och få gymnasiekompetens.
För att få rätt till studiestartsstöd ska personen:
• Vara 25-56 år
• Vara anmäld som arbetssökande hos AF
• Ha kort tidigare utbildning
• Ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
• Inte ha haft studiestöd under de senaste tre åren
Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Kommunen gör alltid
en individuell prövning av personen som tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån ålder,
tidigare utbildning och behov av utbildning.
För att kommunen ska kunna arbeta med studiestartsstödet skall ett anslutningsavtal mellan
kommunen och CSN skrivas. Genom undertecknandet av detta anslutningsavtal anmäler kommunen
till CSN sin avsikt att:
• Använda sig av studiestartsstödet i sitt rekryterande arbete för att verka för att vuxna deltar i
utbildning
• Bli ansluten till de tjänster som CSN tillhandahåller för hantering av ärenden om studiestartsstöd

Bilagor
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- Tjänsteskrivelse studiestartsstöd, skriven av Anita Thorsberg Ladinek.docx
- Anmälan om studiestartsstöd från CSN.pdf
- Avtal mellan CSN och kommun - om anslutning till tjänsterna för studiestartsstöd.pdf
- Brev från Regeringskansliet Utbildningsdepartementet angående proposition Studiestartsstöd - ett
nytt rekryterande studiestöd 2016 17.58.pdf
- Studiestartsstöd-ett nytt rekryterande studiestöd Regeringens proposition 2016 17.158.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §96).doc
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KS 2017/255

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Utbildningsdepartementets remiss genom bilagt brev.

Bakgrund
Utbildningsdepartementet har skickat ut Betänkande Ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundskolenivå (SOU 2017:20) på remiss till utvalda myndigheter och
kommuner.
Myndigheter under regeringen har en skyldighet att svara på remisser medan kommuner inbjuds att
lämna synpunkter.
Betänkandet är en utredning och översyn av hela systemet för tillträde till högskoleutbildning som
påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Syftet med utredningen är att ta fram
förslag på förändringar som förenklar systemet samtidigt som vägarna till studier på högskolan ska bli
fler. Utredarna lämnar många förslag till ett öppnare och enklare system vad gäller
tillträdesbestämmelserna (behörighet och urval) – naturligtvis med grundlig genomgång av för- och
nackdelar och anknytning till forskning.
Undertecknade ser mycket positivt på förslagen, som inte bara kommer förbättra och förenkla för
den enskilde individen utan också för berörda parter som hanterar administration kring
högskolestudier. Positivt är också att förbättringsförslagen gynnar en internationell
utbildningsmöjlighet.
Maria Andersson, verksamhetschef för barn- utbildning och kultur, och Anita Thorsberg Ladinek,
verksamhetschef för VISA, har formulerat ett svar till Utbildningsdepartementet enligt bilaga.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, svar på remiss betänkande Ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017.20) U2017 01213 UH.docx
- Yttrande ang Remiss gällande betänkandet ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017.20) U2017 01213 UH.docx
- Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU
2017.20), U2017.01213.UH.pdf
- Tillträde för nybörjare-ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning SOU
2017.20.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §98).doc
- Bilaga ksau § 98.pdf
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Översiktsplan för Mariestads kommun år 2017
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KS 2017/265

Föredragande: Thyra Bisi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.
Gullspångs kommun är en del av MTG och samarbetar med Mariestads kommun i flera frågor på
regional nivå. Gullspångs kommun ställer sig positiv till viljan att utveckla, och understryker vikten
av en god kollektivtrafik även mot Örebro och Värmlands län. Det är viktigt för studie - och
arbetspendling i båda kommuner med en väl fungerande kollektivtrafik och högre turtäthet.
Vi vill påpeka att den handlingsplanen för Vänersamarbetet som beskrivs i översiktsplanen är den
förra versionen och att en reviderad verksamhetsplan har tagits fram.
Vidare anser kommunen att översiktsplanen på ett bra sätt belyser och beaktar de delregionala
perspektiven.

Bakgrund
Mariestads kommun har sänt ut sitt förslag till ny översiktsplan på samråd.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Översiktsplan för Mariestads kommun år 2017, skriven av Thyra Bisi.docx
- Samrådsremiss ÖP.PDF
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §100).doc
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§8

Förfrågan från Hova IF om bidrag till anställning

KS 2017/109

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bidrag till anställning ingår i ramen för lokal- och anläggningsbidrag.

Bakgrund
Styrelsen för Hova IF har, genom Gunnar Hermansson, ställt en förfrågan om Gullspångs kommun
kan/vill bidra ekonomiskt till en anställning. Den eventuella anställningen gäller en tidigare
långtidsarbetslös person som under sex månader haft en praktikplats om 75 % på Hova IF. Hova IF
skulle, vid anställning, erhålla ersättning i form av lönebidrag (upp till 17400 kr) från
Arbetsförmedlingen. Utöver ersättningen från Arbetsförmedlingen kvarstår en kostnad på ca. 30-35
000 kr om året, vilken Hova IF önskar att Gullspångs kommun finansierar.
Att verka för att långtidsarbetslösa får en anställning är naturligtvis oerhört viktig för kommunen och
alldeles särskilt för VISA-enheten. Dock finns idag ingen policy eller några riktlinjer när det gäller
ekonomiskt bidrag till föreningar för anställningar. Avsaknaden av riktlinjer föranleder flertalet
frågor, exempelvis: Står kommunen beredd att ge samma ekonomiska stöd till (alla) andra
föreningar? Vilka kriterier skulle gälla för stödet? Vem har det administrativa ansvaret? Vem har
handledaransvaret? Vilken försäkring gäller? En tydlighet och likvärdighet gentemot alla föreningar
är av största vikt, varför riktlinjer kring ekonomiskt stöd bör tas fram. Innan dess bör kommunen inte
stötta föreningar ekonomiskt vid anställningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-19 § 73 att återremittera ärendet till
förvaltningen för komplettering av vilka godkända kostnader som ingår i anläggningsstödet för
ungdomsföreningar.
Erik Söderström, samhällsplanerare, har 2017-05-10 lämnat följande komplettering:
Godkända kostnader inom ramen för lokal- och anläggningsbidrag Enligt kommunens regelverk för
föreningsbidrag (dnr: KS 04/0172) ingår princip samtliga kostnader för att driva och underhålla
föreningens lokal eller anläggning. Som exempel omskrivs kostnader för el, olja, kapitalkostnader,
hyra och vaktmästare. Förvaltningens bedömning är att Hova IF:s förfrågan om ekonomisk stöttning
om 30 000- 35 000 kr årligen för anställning av personal, är ramen för godkända kostnader.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förfrågan från Hova IF om bidrag till anställning.docx
- Kompletterande tjänsteskrivelse förfrågan från Hova IF om bidrag till anställning Erik
Söderström.docx
- Regler för föreningsbidrag KS 04.0172.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-19 (2017-04-19 Ksau §73).doc
- Förfrågan från Hova IF om bidrag till anställning.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §99).doc
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KS 2017/127

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreningens ansökan och utbetala ett investeringsbidrag om
10 110 kr.

Bakgrund
Kommunen mottog den 2 februari en ansökan om investeringsbidrag från Skagersviks fritidsförening
för renovering av badbryggan vid Skagersviks allmänna badplats.
Total kostnad förväntas uppgå till 33 700 kr. Föreningen kommer själv att svara för rivning och
bortforsling av det gamla trädäcket.
Enligt riktlinjer för investeringsbidrag (KS 2016/543) får bidraget från kommunen högst uppgå till 30
% av föreningens totala investering.
Föreningen har sedan 2014 skötselavtal för badplatsområdet (KS 2013/305) och erhåller 15 000 kr
årligen för skötsel av badplatsen.
Förvaltningen gör bedömningen att aktuell investering inte kan förväntas täckas av föreningens
skötselbidrag.
Badplatsen vid Skagersvik är välbesökt av både kommuninvånare och turister. Att utrustningen är hel
och välskött bör prioriteras.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Skagersviks fritidsförening.docx
- Riktlinjer för investeringsbidrag.pdf
- Ansökan om investeringsbidrag från Skagersviks fritidsförening för att renovera badbrygga på
Skagerviks badplats.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §101).doc
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Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag
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KS 2016/544

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det liggande förslaget på reviderade riktlinjer
för föreningsbidrag. Samt att delegera beslut om den årliga bidragsutbetalningen till kommunchefen.

Bakgrund
Enligt beslut KS 2015/584, KS 2012/52 och KS 2011/44 har förvaltningen fått i uppdrag att revidera
olika delar av riktlinjerna för föreningsbidrag. I nedanstående matris finns en övergripande
sammanställning av förvaltningens uppdrag samt dess status.
Figur 1. Sammanställning av klara riktlinjer och dem under utredning
- Riktlinjer för föreningsbidrag, under revidering. Färdig hösten 2017. Målgrupp: Ungdoms- och
handikappföreningar, pensionärsföreningar, kulturföreningar och övriga föreningar.
- Riktlinjer för s.k. sociala föreningar, klar. Målgrupp: Sociala föreningar.
- Riktlinjer för Investeringsbidrag, klar. Målgrupp: Ideella föreningar som bedriver
ungdomsverksamhet.
- Riktlinjer för bidrag till hembygdsgårdar och folketshusföreningar, under arbete. Klar hösten 2017.
Målgrupp: Gäller hembygdsgårdar och folketshusföreningar.
- Arrangörsstöd, klart. Målgrupp: Gäller alla föreningar.
- Riktlinjer för sommarlovsaktiviteter, klart. Målgrupp: Gäller föreningar, företag och kommunala
verksamheter.
Förvaltningen har i revideringen av riktlinjerna arbetat för att förenkla och förtydliga. Dagens
riktlinjer upplevs bitvis krångliga och tre föreningskategorier (kulturföreningar, övriga föreningar och
lokalföreningar) saknar kvantitativa bedömningsgrunder för hur mycket bidrag de ska få.
Förvaltningen föreslår en hopslagning av föreningskategorierna: kulturföreningar, övriga föreningar
och pensionärsföreningar. Föreningarna ska i det reviderade regelverket tillhöra samma kategori och
bidragsreglernas genom en summa per registrerad medlem. För föreningskategorin lokalföreningar
ska enligt politiskt beslut ett separat regelverk utarbetas.
Förvaltningen har analyserat de ekonomiska konsekvenserna av förslaget på nya riktlinjer (räknat på
2017 års medlemsnivåer och 20 kr per registrerad medlem). Då riktlinjerna föreslår en minimigräns
för utbetalat bidrag om 2 000 kr. kommer majoriteten av föreningarna inte påverkas ekonomiskt av
det reviderade förslaget. Undantaget är Gullspångs teaterförening och Gårdsjöbygdens förening som
får en rejäl minskning i bidraget. Separata avtal för föreningarnas bidragsreglering bör skrivas.

Det reviderade regelverket kommer inte kräva ett högre budgetanslag till föreningsbidraget, då
kostnaderna förväntas bli närmast oförändrade jämfört med i dag.
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De viktigaste förändringar i det reviderade regelverket sammanfattas punktvis:
1. Allmänna bestämmelser. Förslaget innehåller generella krav och en värdegrund som alla
föreningar ska stå bakom för att vara berättigade att ansöka om föreningsbidrag.
2. Sista ansökningsdagen för föreningar att skicka in sin ansökan till kommunen framflyttas från den 1
oktober till den 15 januari. Kommentar: framflyttningen kommer att möjliggöra för föreningar att
skicka in aktuella årsredovisningar till kommunen.
3. Förslaget innehåller kriterier för vad en förening ska uppfylla för att bli kategoriserad i en viss
föreningskategori.
4. De nya riktlinjerna slår ihop tre kategorier till en, vilket bantar ner antal föreningskategorier från
nuvarande sex stycken till fyra stycken (se figur 2). Det nya regelverket föreslår namnbyten på två
kategorier.
5. Särskilda skäl. I förslaget på reviderade föreningsbidrag finns för föreningarna möjlighet att ansöka
om speciell prövning av ansökan på grund av särskilda skäl. Bedömningen om särskilda skäl görs från
fall till fall och ska fånga upp eventuella föreningar som har ”fallit mellan stolarna” i de nya
riktlinjerna. Om förvaltningen gör bedömningen att särskilda skäl ska tillämpas kan det t.ex. resultera
i att föreningens bidrag regleras i ett avtal.
Figur 2. Matris för förtydligande av befintliga och nya föreningskategorier finns i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse.FB.170503.docx
- Ekonomiska konsekvenser .xlsx
- Regler för föreningsbidrag arbetsutskottet 2004-06-15, KS 04 172.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §102).doc
- Riktlinjer för föreningsbidrag, reviderad efter ksau 2017-05-23.docx
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Kommunstyrelsen

§ 11

Finansiering av bruksväg på grund av det pågående E20projektet

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/206

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 730 000 kr för byggnation av väg. Pengarna tas ur av
fullmäktige avsatta medel för utbyggnad av E20.

Bakgrund
På grund av det pågående E20-projektet fråntas fastighetsägaren till Hova Prästbol 3:3 sin tillfart till
sin jordbruksmark. I avsiktsförklaringen mellan kommunen och Trafikverket från 2014 står det att
kommunen skall bekosta denna. Finansiering av vägen uppskattas till 730 000 kr. Vid avstämning
med tekniska förvaltningen fanns dock en ny uppskattning där kostnaden kan komma att bli mindre.
För att projektet ska kunna påbörjas och få ett projektnummer måste pengar avsättas. Vidare bör en
diskussion föras om varifrån medel för andra E20-relaterade projekt skall tas från.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-22 § 66 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett avtalsförslag.
Peter Karnung, f.d. plan- och exploateringsansvarig, har upprättat en avsiktsförklaring mellan
Gullspångs kommun och Ulrik Larsson. Avsiktsförklaringen gäller till 30 januari 2019.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, finansiering av bruksväg, skriven av Peter Karnung, Erik Söderström.docx
- Avsiktsförklaring mellan Gullspångs kommun och Ulrik Larsson gäller till 30 januari 2019.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §66).doc
- Avsiktsförklaring E20 förbi Hova mellan Gullspångs kommun och Trafikverket.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §104).doc
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Kommunstyrelsen

§ 12

Bostadsförsörjningsprogram för Gullspångs kommun

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/192

Föredragande: Erik Söderström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det liggande förslaget till
bostadsförsörjningsprogram.

Bakgrund
I juni 1993 upphörde den bostadsförsörjningslag som angav att kommunerna skulle upprätta
bostadsförsörjningsprogram. Frågan om bostadsförsörjningen har åter blivit aktualiserad som en
fråga av grundläggande betydelse för människors välfärd och för kommunernas möjligheter att
utvecklas. Från och med 1 januari 2001 gäller därför en ny lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Lagen definierar tre fokusområden som programmet minst ska behandla och redogöra:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-05 § 118 att skicka ut Bostadsförsörjningsprogrammet på
remiss. Remissen har skickats till närliggande kommuner, Länsstyrelsen, Skaraborgs
Kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen, remisstiden var 12 april - 19 maj 2017.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §118).doc
- Tjänsteskrivelse bostadsförsörjningsprogram, skriven av Erik Söderström och Peter Karnung.docx
- Bostadsförsörjningsprogram, riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2025, Gullspångs kommun.pdf
- Synpunktsredogörelse Bostadsförsörjningsprogram, Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §67).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Näringslivsråd

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/364

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för näringslivsråd

Bakgrund
I Gullspångs kommuns Värdegrund och framtidsberättelse 2020 står det; -Vi är en av Sveriges mest
företagsvänliga kommuner med goda förutsättningar för företagsutveckling och företagsetableringar.
Genom att bilda ett företagsråd kan Gullspångs kommun bidra till att skapa ett gott företagsklimat
för olika typer av företag och i kommunens alla delar. Samt vara en aktiv part och ha goda relationer
med det samlade näringslivet genom att en strukturerad form av dialog utvecklas. Näringslivsråd är
en vanlig samarbetsform med näringslivet för flertalet andra kommuner. Näringslivsrådet ska vara en
naturlig koppling mellan Gullspångs kommun och det lokala näringslivet för att stärka
näringslivsutvecklingen i hela kommunen.
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för samtal
mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade näringslivet.
Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan och dialog
och fokus på lösningar och framtiden.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Näringslivsråd.docx
- Riktlinjer för näringslivsrådet.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §105).doc
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Kommunstyrelsen

§ 14

Samordningsförbundet Norra Skaraborg förfrågan om
utökad tilldelning under 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/346

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå Samordningsförbundet Norra Skaraborgs förfrågan om
utökade medel om 11 500 kr, som tas ur kontot föreningsavgifter.

Bakgrund
Efter den statliga medelsfördelningen till samordningsförbunden för 2017 återstår drygt 14 miljoner
kronor hos staten. Förbund, där kommuner och landsting har möjlighet att matcha en ökad statlig
tilldelning har nu möjlighet att ansöka om ytterligare medel.
Samordningsförbundet Norra Skaraborg finansierar idag i huvudsak insatser ri ktade till personer som
står långt eller mycket långt från egen försörjning genom Pre-Rehab i Mariestads kommun, Töreboda
kommun och är på väg att startas upp i Gullspångs kommun inom kort. Redan vid första kvartalet
2017 ser förbundet en ökad efterfrågan på denna typ av insatser än tidigare år. Förbundet avser att
med en tillfällig utökning med 300 tkr skulle kunna finansiera ytterligare ett tiotal rehabplatser under
2017 vilket skulle kunna möta upp de behoven som idag finns.
Gullspångs matchning till en ökad statlig tilldelning skulle innebära 11 500 kr.

Bilagor
- tjänsteskrivelse ang förfrågan om utökad tilldelning (Samordningsförbundet Norra Skaraborg).docx
- Följebrev från Annica Bengtzing, förbundschef.docx
- Förfrågan om utökade tilldelning 2017.doc
- Ofördelade medel_FINSAM 2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §106).doc

20/57

Kallelse
2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 15

Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

KS 2017/366

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplanen för kommunens aktivitetsansvar.

Bakgrund
Kommunerna har enligt skollagen (2010:800) ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i
kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning.
För att tydliggöra ansvaret och arbetsgången i Gullspångs kommun har en handlingsplan för det
kommunala aktivitetsansvaret tagits fram. Planen klargör:
• Organisation och ansvarsfördelning
• Mål
• Informationsinhämtning
• Dokumentation
• Kontakten och insatsen med/för ungdomen
• Uppföljning och utvärdering

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret.docx
- Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i Gullspång, rev efter KSAU 2017-05-23.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §93).doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Budgetuppföljning januari-april 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/328

Föredragande: Kl 15:00, Anders Bernhall, Michael Nordin, Anna Sundström, Maria Andersson,
Elisabeth Olsson
Bakgrund
Årligen ska tertialuppföljningarna med prognos presenteras till kommunstyrelsen. Uppföljningarna
ska redovisas i samband med april, augusti, (delårsrapport) samt december månad (årsredovisning).
Prognos för 2017 visar på ett förväntat resultat uppgående till 11,7 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse på + 2,6 mnkr gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken till det prognostiserade
resultatet beror på en förväntad positiv utveckling av skatter och generella statsbidrag, inklusive
välfärdsmedel. Verksamheterna prognostiserar däremot ett förväntat underskott uppgående till - 7,0
mnkr.

Bilagor
- Tertialrapport april 2017 - Gullspång.pdf
- Tertialrapport april 2017 - Bilaga.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §107).doc
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Kallelse
2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 17

Detaljbudget 2017 kommunstyrelsen

KS 2016/39

Föredragande: Elisabeth Olsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den detaljbudget enligt bifogat dokument.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 47 337 tkr att fördela enligt den rambudget som kommunfullmäktige beslutat.
Förslaget till fördelning följer kommunfullmäktiges beslut.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse detaljbudget 2017, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §108).doc
- Bilaga ksau § 108.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 18

Rapportering enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
kvartal 1 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2016/237

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden sänder kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten
avbrutits.

Bilagor
- Kallelse Vård- och omsorgsnämnden April 2017 (2017-04-10 VON §106).doc
- kvartal 1 ej-verkstallda-kvartalsrapport.pdf
- TU rapprot IVO kvartal 1.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §109).doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Remissyttrande uppdatering av bevarandeplan för Natura
2000 område Bete vid Storhultabäcken i Gullspångs
kommun, Länsstyrelsens dnr 511-9664-201, MBN dnr
2016.Ma0641

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/355

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: Gullspångs kommun äger ingen mark och har
inga övriga avtal eller rättigheter i området. Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv har Gullspångs
kommun ingen erinran.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har på remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland fått en
uppdaterad bevarandeplan för Natura 2000 området ”Bete vid Storhultabäcken” i Gullspångs
kommun.
Länsstyrelsen genomför f.n. en uppdatering av sedan tidigare beslutade bevarandeplaner för länets
Natura 2000 områden. Uppdateringen innebär ingen förändring av antalet Natura 2000 områden
eller av områdenas avgränsning.
I remissen ingående Natura 2000-områden:
- SE0540318 Bete vid Storhultabäcken är på 3,2 ha och syftar till att bevara betesmarker
(silikatgräsmarker och fuktängar). Området är biotopskydd sedan 1995. Nuvarande bevarandestatus
bedöms som icke gynnsamt. Som skötselåtgärder föreslås att:
- Området bör betas med ett lämpligt antal djur så att igenväxningen inte fortskrider.
- Sly och annan igenväxningsvegetation bör hållas efter vid behov, med hjälpslåtter eller röjningar.
- Möjligheterna att hävda en del av området med slåtter bör ses över.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtyperna ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Förslaget anger bl.a. utebliven hävd, gödsling och utdikning som exempel på åtgärder som kan skada
naturvärdena.
Gullspångs kommun äger ingen mark och har inga övriga avtal eller rättigheter i området. Ur ett
samhällsbyggnadsperspektiv har Gullspångs kommun ingen erinran.

Bilagor
- Remissyttrande uppdatering av bevarandeplan för Natura 200 område Bete vid Storhultabäcken i
Gullspångs kommun, skriven av Thyra Bisi.docx
- Remissyttrande uppdatering av bevarandeplan för Natura 2000 område Bete vid Storhultabäcken i
Gullspångs kommun, Länsstyrelsens dnr 511-9664-201.pdf
- Förslag på uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000- områden Länsstyrelsen dnr 511-14482014.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §110).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering
för fastigheterna i Ålösund, dnr 567-9398-2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/246

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom verksamhet tekniks VA-avdelnings yttrande enligt
nedan med tillägg av punkt 4:
Verksamhet tekniks VA-avdelning har tagit del av Länsstyrelsens begäran om yttrande gällande
Gullspångs kommuns ansvar att ordna med kommunala vattentjänster till Ålösund och har följande
att yttra:
1. Det finns ett behov av att försörja Ålösund med gemensamma VA-anordningar för vatten och
spillvatten. Dricksvatten och spillvatten bör lösas genom upprättande av kommunalt
verksamhetsområde. För dagvatten finns det bättre möjligheter att lösa dagvattenhanteringen
enskilt och kommunalt verksamhetsområde bör därför inte upprättas för dagvattentjänster. I bifogad
karta anges vilka fastigheter som bör ingå i ett framtida verksamhetsområde för vatten och
spillvatten utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Inom detta område ingår inte Lugnås.
2. Kommunen har upprättat en VA-plan, bifogas skrivelsen. I bilaga 5 till denna plan pekas Ålösund ut
som ett område som bör intas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Gullspångs kommun har ambitionen att upprätta verksamhetsområden i de områden där det är ett
kommunalt ansvar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och upprättade därför under
2016 VA-plan 2016-2026. I enlighet med denna har kommunen påbörjat arbetet med att förse
området Askevik med kommunala vattentjänster och efter detta ett stort område söder om
Skagersvik och områdena Delebäck och Delebäckstorp. Prioriteringsordningen för utbyggnad av
kommunala vattentjänster till olika områden grundar sig i vilka områden som en kommunal VAlösning skulle innebära störst nytta för människors hälsa och miljön. Kommunen har funnit det
nödvändigt att prioritera utbyggnaden av områdena i denna ordning för att samordna de
förberedelser som måste till för att klara av att förse områden med kommunala vattentjänster.
3. Fastigheterna kan förses med kommunala vattentjänster år 2026.
4. Gullspångs kommun vill se på möjligheten liknande kretsloppsanpassning Halna-Åsen.

Bakgrund
Länsstyrelsen har den 22 september 2016 fått en skrivelse från fastighetsägare i Lugnås vid
Ålösundsviken gällande Gullspångs kommuns ansvar att ordna vatten och avlopp för husen på aktuell
fastighet. Länsstyrelsen bedömer att området är aktuellt för tillsyn enligt lagen om allmänna
vattentjänster och har begärt in yttrande från Gullspångs kommun i ärendet.

Verksamhet teknik har 2017-04-24 lämnat ett svar på remissen. Tekniska nämnden har 2017-05-16 §
101 informerats om verksamhets tekniks yttrande.

Bilagor
- Yttrande- Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i
Ålösund,,dnr 567-9398-2017.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-06-07

- Karta kommunalt verksamhetsområde Ålösund.pdf
- Bilaga 5 till VA-planen.pdf
- REMISS Gullspångs kommun.pdf
- Information - Remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i Ålösund,
dnr 567-9398-2017 Beslut 2017 00170 TN § 101.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §111).doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016
Tolkförmedling Väst

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/351

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja Tolkförmedling Väst
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna Tolkförmedling Västs
årsredovisning 2016.

Bakgrund
Tolkförmedling Väst direktionen har 2017-04-07 § 275 godkänt årsredovisningen 2016 och översänt
densamma till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av
språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna
Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.
En direktion, med ledamöter från respektive medlem, leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska kommunalförbundets verksamhet.
Tolkförmedling Västs verksamhet har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem kontor samt
ett kansli med säte i Göteborg.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse årsredovisning och revisionsberättelse 2016 Tolkförmedling Väst.docx
- Beslut från Tolkförmedling Vöst 2017-04-07 § 275 årsredovisning 2016.pdf
- Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst.pdf
- Revisorernas bedömning av Årsredovisning.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §112).doc
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Kommunstyrelsen

§ 22

Informationssäkerhetspolicy för Gullspångs kommun

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/314

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta informationssäkerhetspolicyn.

Bakgrund
Att säkerställa tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle samt att säkerställa konfidential itet för
viss information är syftet med informationssäkerhetsarbete.
Sveriges kommuner hanterar en betydande del av de allra mest samhällsviktiga tjänsterna. Dessa är
beroende av en fungerande informationshantering i meningen att verksamheten har tillgån g till
korrekt information vid rätt tillfälle. Därmed blir kommunernas arbete med informationssäkerhet en
central förutsättning för hela samhällets funktionalitet.

Vidare är det så att den information kommunen samlar på sig för att kunna utföra dessa
samhällsviktiga tjänster inte sällan är av känslig karaktär. Det handlar exempelvis om information om
enskilda som är känslig av integritetsskäl, information om upphandlingar som är känslig av
ekonomiska orsaker, information om samhällsviktig infrastruktur som ökar samhällets sårbarhet om
de sprids. Dessa förhållanden gör att ett aktivt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt.
Skaraborgs kommuner uppdrog Högskolan i Skövde att utföra en kartläggning av befintligt arbete
med informationssäkerhet i jämförelse med rekommendationer i ISO-standarden på området.
Sammantaget sett visar kartläggningen på stora brister i informationssäkerhetsarbetet. Gullspångs
kommuns arbete fick 0,8 i betyg på en fyrgradig skala. En av de största bristerna var att det saknades
ett systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet. Frånvaron av styrning och vägledning på
området sades vara mycket bristfällig och mest akut att åtgärda.

Mot bakgrund av det har föreliggande policy tagits fram. Parallellt sker arbete med att ta fram
riktlinjer för informationssäkerhetsarbetet samt förberedande arbete med att implementera det
kommande regelverket.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy för Gullspångs kommun, skriven av Per Ahlström
2017-04-12.docx
- Informationssäkerhetspolicy Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §113).doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Dokumenthanteringsplan 2017-2020 för Gullspångs
kommun

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/161

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan 2017–2020.

Bakgrund
För att uppnå nämnders och utskotts behov har den äldre planen anpassats till gäl lande lagar och
förordningar vilka omnämns i det nya arkivreglementet.
Den nya planen upptar riktlinjer för huvudsakligen pappershandlingar men upptar även vägledning
för digitalt information beträffande gallring och bevarande.
Vård- och omsorgsnämnden (§ 115/17) och Barn-, utbildning- och kulturnämnden (§ 80/17) har
behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen att anta deras del av dokumenthanteringsplan
2017-2020.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan 2017-2020 VON skriven av Anne-Marie Bystedt
(002).docx
- DOKUMENTHANTERINGSPLAN Redigerad.2017.docx
- Kallelse Vård- och omsorgsnämnden April 2017 (2017-04-10 VON §115).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden (2017-04-27 BUK §80).doc
- Tjänsteskrivelse, dokumenthanterings plan 2017-2020, skriven av Ann-Marie Bystedt.docx
- Tjänsteskrivelse, dokumenthanteringsplan 2017-2020 VON, skriven av Anne-Marie Bystedt.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §114).doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Arkivreglemente för Gullspångs kommun

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/160

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arkivreglementet.

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett arkivreglemente som inte har förnyats se dan 1997 och behöver en
anpassning till dagens behov gällande nya krav och lagar. Efter en jämförelse med ett antal svenska
kommuner i samma storlek har ett förslag tagits fram för beslut För att uppnå nämnders och
utskotts behov har reglementet anpassats till gällande lagar och förordningar vilka omnämns i
Reglementet.
Vård- och omsorgsnämnden (§ 114/17) och Barn-, utbildning- och kulturnämnden (§ 79) har
behandlat ärendet och föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
arkivreglementet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, arkivreglemente, skriven av Ann-Marie Bystedt.docx
- Arkivreglemente för Gullspångs kommun.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden (2017-04-27 BUK §79).doc
- Kallelse Vård- och omsorgsnämnden April 2017 (2017-04-10 VON §114).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §115).doc
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Kommunstyrelsen

§ 25

Medborgarförslag om vänort

Kallelse
2017-06-07

KS 2014/679

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget om vänort anses
besvarad enligt nedan.
Förvaltningen anser att det finns bättre sätt att skapa internationellt utbyte.
Kommunen anser att det internationella utbytet är viktigt. Fler och fler kommuner går idag ifrån
vänortssamarbeten. Utbytet kan uppnås på flera sätt och kommunen har valt att arbeta med andra
medel än genom en vänort för att ta del, och vara en del, av den internationella arenan. Turistrådet
Västsverige är ett exempel på detta.

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-11-27 inskickat av Wolfgang Brauer. Brauer föreslår
att kommunen borde ha en vänort i Europa, för att skapa ett kulturellt och ekonomiskt utbyte.
Förslaget är en vänort som liknar Gullspångs kommun till struktur och storlek, alternativt en större
stad. Tyskland, Holland, Schweiz, samt Österrike nämns som alternativa områden att söka efter en
vänort till Gullspångs kommun.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Varför har inte kommunen någon vänort.docx
- Medborgarförslag om vänort.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §116).doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Motion - Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en
skulptur) av Sven ”Esso” Johansson placerad på Göta
Holme

Kallelse
2017-06-07

KS 2015/81

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om uppförande av byst
vid Göta Holme.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en kartläggning görs för hur man uppmärksammar
personer som gjort viktiga insatser.

Bakgrund
En motion har inkommit till nämnden angående uppförandet av en byst eller minnestavla vid Göta
Holme över Sven Johansson. Sven Johansson deltog, enligt motionen, i räddningsaktioner under
andra världskriget.
Tanken att uppmärksamma personer som gjort minnesvärda insatser för andra människor är mycket
god, och historien är viktig att berätta.
Minnestavlor för att uppmärksamma personer i kommunen kan mycket väl passa in på t.ex.
kommunkontor eller bibliotek.
Kommunen behöver då ha rutiner för att uppmärksamma personer och tydliga grunder för hur detta
ska göras.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden (2017-04-27 BUK §70).doc
- TU motion om uppförande av byst vid Göta Holme 170411.docx
- Motion- Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso” Johansson placerad
på Göta Holme.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §117).doc
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Kallelse
2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 27

Policy för upphandling och inköp

KS 2017/373

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för upphandling och inköp.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillämpningsanvisningar avseende policy för upphandling och
inköp.

Bakgrund
Policyn omfattar samtliga Gullspångs kommuns förvaltningar. Policyn gäller all upphandling, det vill
säga även vid direktupphandling.
Med upphandling avses anskaffning av varor, tjänster eller entreprenader via inköp, leasing, hyra
eller hyrköp.
Till policyn finns tillämpningsanvisningar som mer i detalj tydliggör upphandlings- och
inköpsprocessen.
Tillämpningsanvisningarna avser att tydliggöra antagen policy för upphandling och inköp, samt ge
praktisk vägledning för hur policyn ska efterföljas.
Policyn och tillämpningsanvisningarna har tagits fram i samarbete med upphandlingsavdelningen i
Mariestad.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse policy för upphandling och inköp, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- POLICY FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP-redigerad.docx
- Direktupphandling.pdf
- Dokumentation vid direktupphandlingar (ifyllbar).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §120).doc
- Tillämpningsanvisningar policy för upphandling och inköp, rev. efter beslut i ksau 2017-05-23.docx
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Kommunstyrelsen

§ 28

Arbeten i Gullspångsforsen 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/400

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till arbetet i Gullspångsforsen medge en finansiering upp till 50 000
samt genom arbetstid från Verksamhet miljö och bygg enligt nuvarande reglemente. Pengarna tas ur
kontot utvecklingsmedel.

Bakgrund
Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat arbetar med att genomföra åtgärder för att
rädda den akut hotade Gullspångslaxen och Gullspångsöringen.

Åtgärderna i Gullspångsforsen är att utöka och förbättra lek- och uppväxtområdena för att fler
fiskyngel ska överleva och bli till utvandrande smolt. Avsikten är att under senare delen av augusti
månad på tre mindre områden flytta om stenmaterialet så att en utökning av de disponibla ytorna
för lek och uppväxt sker.

Område A: Utökning av befintliga lekgrusbankar.
Område B: Ändring av vattnets strömningsriktning för att begränsa problemen med sedimentation
och utökning av befintlig lekgrusbank.
Område C: Skapa en ny yta för uppväxande yngel.

Bedömning
Verksamhet miljö och bygg bedömer, utifrån sitt representantskap i den gemensamma
förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat, att Gullspång kommun är en viktig part i
arbetet med att bevara och utveckla Gullspångsälven och de unika Vänerlevande stammarna av lax
och öring. Gullspånglaxen är ett välkänt varumärke för kommunen.

De uppföljande undersökningar som görs efter att ”Projekt Gullspångslaxen” avslutades 2008 visar
på att de vildlekande bestånden fortfarande är mycket svaga, även om tillkomsten av
Gullspångsforsen varit mycket viktig för deras fortlevnad. DNA-analyser pekar på att kanske ett 10-tal
laxhonor och ett 50-tal öringhonor vandrar upp i älven under en höst. Det är därför viktigt att
fortsätta med förbättringarna av lek- och uppväxtområdena.

Bilagor
- Arbeten i Gullspångsforsen augusti 2017.docx
- Gullspångälven Arbeten 2017.pptx
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-06-07

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §121).doc

36/57

Kommunstyrelsen

§ 29

Gullspång River Action Plan 2017-2020, statsbidrag för att
rädda den hotade Gullspångslaxen

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/401

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projekt Gullspång River Action Plan 2017-2020. Detta
genom medfinansiering av 50 000 kronor per år under åren 2018 t.o.m. 2020, samt ge nom arbetstid
från Verksamhet miljö och bygg enligt nuvarande reglemente. En del av dessa medel ska användas
för konkreta åtgärder. Pengarna tas ur kontot utvecklingsmedel.

Bakgrund
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands och Örebro län har av Havs- och vattenmyndigheten
beviljats statsbidrag på 1,5 miljoner kronor under åren 2017 till 2020 för att arbete med genomföra
åtgärder och presentera åtgärdsförslag för att rädda den akut hotade Gullspångslaxen. Avsikten är
att växla upp dessa pengar genom EU:s fiskevårdsmedel, anslag från Fortum och eventuella övriga
parter.

Projektet har preliminärt fyra viktiga mål som listas utan inbördes rangordning:
• Presentera en fördjupad åtgärdsplan med de åtgärder som krävs för att genomföra väl avvägd och
kostnadseffektiv miljöanpassning av vattenkraftproduktionen i Gullspångsälvens avrinningsområde
• Presentera en konsekvensanalys för olika alternativ av möjliga miljöanpassningsåtgärder
• Fastställa vilka åtgärder som måste genomföras för att rädda den akut hotade gullspångslaxen
• Minst en fysisk åtgärd ska genomföras inom projektperioden. Förberedande projekteringar ska ha
utförts för ytterligare tre åtgärder.
Bedömning
Verksamhet miljö och bygg bedömer, utifrån sitt representantskap i den gemensamma
förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat, att Gullspång kommun är en viktig part i
arbetet med att bevara och utveckla Gullspångsälven och de unika Vänerlevande stammarna av lax
och öring. Gullspånglaxen är ett välkänt varumärke för kommunen och det är viktigt att kommunen
kan vara med och påverka arbetet. Något som bäst sker genom att ingå som projektpartner.

De uppföljande undersökningar som görs efter att ”Projekt Gullspångslaxen” avslutades 2008 visar
på att de vildlekande bestånden fortfarande är mycket svaga, även om tillkomsten av
Gullspångsforsen varit mycket viktig för deras fortlevnad. DNA-analyser pekar på att kanske ett 10-tal
laxhonor och ett 50-tal öringhonor vandrar upp i älven under en höst. Det är därför viktigt att
fortsätta bevarandearbetet och detta måste ske i form av ett samlat grepp i samverkan med berörda
parter. Fortum, såsom dominerande kraftproducent i Gullspångälven har här en avgörande roll.

I den utredning som redovisades av Sweco år 2016 framkom åtgärder som behöver vi dtas och
frågeställningar som behöver utredas. Dessa slutsatser, jämte kompletterande utredningar utförda
av länsstyrelserna, ligger till grund för det nu aktuella projektet. En slutlig projektplan ska arbetas
fram till hösten 2017. Preliminärt har projektet följande inriktning.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-06-07

Hydrologisk utredning
Avsikten är att se om det är möjligt att genomföra åtgärder med hänsyn till rådande
vattenhushållningen i systemet eller om det behöver göras ändringar i denna, samt om detta är
kostnadseffektivt med hänsyn till förlorad kraftproduktion.

Arbete nedströms Gullspångs kraftverk
Pågående korttidsreglering är sannolikt den viktigaste orsaken till de låga tätheterna av laxfiskungar i
Lilla och stora Åråsforsen. Möjligheterna att motverka eller få bort de dessa negativa effekter
behöver utredas och åtgärder föreslås. Det är också viktigt att återskapa med lek- och
uppväxtområden genom olika åtgärder. Detta behöver till en del ske på kort sikt för att behålla
stammarna.

Arbete uppströms Gullspång kraftverk
För denna sträcka är avsikten att utreda möjligheten att återskapa fungerande laxvandring mellan
Vänern och Möckeln via Letälven. För att detta ska vara möjligt behöver tillräckliga arealer lek - och
uppväxtområde kunna återskapas. De arealer som vi har kunskap om idag är relativt små vilket gör
att möjligheten att fisken leds förbi Gullspång och Åtorp är mycket begränsade.

Bilagor
- Gullspång River Action Plan 2017-2020, tjänsteskrivelse skriven av Robert Skogh, Håkan
Magnusson.docx
- Länsstyrelsen dnr 537-35020-2016- Ansökan om bidrag till särskilda åtgärdsprojekt från Havs- och
vattenmiljöanslaget (1.11) Gullspång River Action Plan 2017-2020.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §122).doc
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Kommunstyrelsen

§ 30

Åtgärder på Göta Holme

Kallelse
2017-06-07

KS 2015/532

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att skyndsamt åtgärda förekomsten
av föroreningar vid lekplatsen på Göta Holme.

Bakgrund
I samband med pågående planarbete beställdes analyser av jordlagret på Göta holme på inrådan av
Länsstyrelsen. Tidigare tester har gjorts på de slaggprodukter som området är uppfyllt med, dessa
har bedömts utgöra låg risk (enligt SGI:s rapport). Slaggen är täckt av e tt gräsbevuxet jordlager.
De nya testerna visar att slaggen på vissa ställen ligger väldigt nära ytan och att det förekommer
metaller i jordlagret.
Vid lekplatsen är det membranskikt och jordlager som ska ligga ovanpå slaggen otillräckligt och
behöver åtgärdas. Därför föreslås att lekplatsen snarast åtgärdas med nytt ytskikt och membran,
enligt konsultens åtgärdsrapport.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse lekplats Göta Holme.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §124).doc
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Kommunstyrelsen

§ 31

Information från Skaraborgs kommunalförbund

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll från Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige 2017-0428 protokoll från Skaraborgs kommunalförbund styrelsen 2017-05-12.

Bilagor
- Skaraborgs Kommunalförbund sammanträdesprotokoll från förbundsfullmäktige 2017-04-28.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund- sammanträdesprotokoll 17-05-12.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Information - Förteckning över personuppgiftsbehandlingar
inom kommunstyrelsens verksamhet 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/374

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Personuppgiftsombud för Gullspångs kommun är Axel Danielsson Konsult AB. Årligen skickas in en
förteckning över personuppgiftsbehandlingar till ombudet.

Följande personuppgiftsbehandlingar har rapporterats in till kommunens personuppgiftsombud Axel
Danielsson Konsult AB.

• W3D3, diarieprogram: Registering och diarieföring av handlingar
• Förtroendemannaregister, tas ut ur diariet W3D3
• Procapita (kommunala vuxenutbildningen)
• Accorda (arbetsmarknadsenheten)
• Dokumentation av försäkringsärenden
• Kontaktombud för Grannsamverkan mot brott
• Lime Easy företagsregister
• Larmlistor för krisberedskap
• Förteckning över markavtal
• Interkommunala ersättningar IST Skarborg.ist-asdot.com
• Lista på kontaktpersoner till föreningar
• Aivo kostplaneringssystem

Bilagor
- Register över personuppgiftsbehandlingar kommunstyrelsen 2017.doc
- Tjänsteskrivelse förteckning över personuppgiftsbehandlingar inom kommunstyrelsens verksamhet
2017.docx
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-06-07

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 juni månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivningar

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Ribbingsfors 2:3, dnr 4346744-2017.
b) Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen, 2017-04-19
c) Sveriges Kommuner och Landsting Företagsklimat 2016 en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning
d) Vänerns vattenvårdsförbund årsmötesprotokoll 2017-03-23
e) Västra Götalandsregionen protokoll från Folkhälsorådet 2017-04-18
f) Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2017-05-03
g) Räddningstjänsten östra Skaraborg protokoll 2017-04-27
h) IT-nämnden protokoll 2017-04-06
i) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-05-02
j) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-05-09
k) Tekniska nämnden protokoll 2016-05-15
l) Tillsammans mot brott ett nationellt brottsförebyggande program kortversion av regeringens
skrivelse 2016/17.126
m) Ekonomirapporten maj 2017 från Sveriges Kommuner och Landsting
n) Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen, FAS, 2017-05-18

Bilagor
- Länsstyrelsens beslut 2017-04-28 i ärende 434-6744-2017 bidrag till vård av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse på fastigheten Ribbingsfors 2.3.pdf
- Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp inom kommunstyrelsen , FAS
20170419.pdf
- Sveriges kommuner och Landsting öppen jämförelse Företagsklimatet 2016.pdf
- Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016 en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning.pdf
- Protokoll årsmöte 2017-03-23_med_bilagor.pdf
- Följebrev årsmötesprotokoll 2017-03-23.pdf
- Protokoll från Folkhälsorådets sammanträde den 18 april 2017.pdf
- Minnesanteckningar från möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2017-05-03.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktionens protokoll 2017-04-27.pdf
- IT-Nämndens protokoll 2017-04-06.pdf
- Protokoll från Miljö och byggnadsnämnden 170502.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-05-09.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2017-05-16.pdf
- Regeringskansliet följebrev till skriften tillsammans mot brott ett nationellt brottsförebyggande
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-06-07

program kortversion av regeringens skrivelse 2016 17.126.pdf
- Tillsammans mot brott ett nationellt brottsförebyggande program kortversion av regeringens
skrivelse 2016 17.126.pdf
- Pressmeddelande 2017-05-10 från Sveriges Kommuner och Landsting investeringar och
effektiviseringar nödvändiga framöver.pdf
- Ekonomirapporten, maj 2017- om kommunernas och landstingens ekonomi.pdf
- Protokoll från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för verksamheter inom
kommunstyrelsen FAS 2017-05-18.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Beslut från Skolinspektionen efter
regelbunden tillsyn av era skolor och verksamheter under
hösten 2016

Kallelse
2017-06-07

KS 2016/400

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn av era skolor och
verksamheter under hösten 2016.

Bilagor
- Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av tillsyn av utbildningen i Gullspångs kommun .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §123).doc
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Kallelse
2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning- statsbidrag barn- utbildning- och
kulturnämnden

KS 2017/35

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges mottagna och sökta statsbidrag inom skolverksamheten.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden (2017-04-27 BUK §73).doc
- Statistik Statsbidrag Skolverket 2017 .xlsx
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning- Vänerhamn AB Årsredovisning 2016 och
vinstutdelning 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/317

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Vänerhamn AB Årsredovisning 2016 och vinstutdelning 2017.

Bilagor
- Vänerhamn AB årsredovisning 2016.pdf
- Utdelning Vänerhamn AB.pdf

47/57

Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivning - Samrådsredogörelse och slutrapport för
åtgärdsvalsstudie för väg 26, Halmstad-Kristinehamn

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/198

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges samrådsredogörelse och slutrapport för åtgärdsvalsstudie för väg 26,
Halmstad-Kristinehamn.

Bilagor
- ÅVS väg 26 sign.pdf
- Samrådsredogörelse för åtgärdsvalsstudie för väg 26, Halmstad-Kristinehamn, avslutad. TRV 2016
46817.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 39

Delgivning- Återkoppling: Regional lägesbild avseende
beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända,
ensamkommande barn och asylsökande (Dnr 851-70682017)

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/344

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens återkoppling: Regional lägesbild avseende beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande (Dnr 851-7068-2017).

Bilagor
- lagesbild.pdf
- Återraportering lägesbilder april 2017(7068-2017-55).pdf
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Kommunstyrelsen

§ 40

Delgivning- Förslag till åtgärdsplan i samband med
underskott prognos 1, driftbudget tekniska nämnden

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/328

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges förslag till åtgärdsplan i samband med underskott prognos 1, driftbudget
tekniska nämnden, Tn § 106.

Bilagor
- Åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet 2017, Gullspångs kommun.pdf
- Tn § 106, förslag till åtgärdsplan i samband underskott prognos 1, driftbudget Gul lspång.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 41

Delgivning- Migrationsverket information angående
avveckling av asylboenden

Kallelse
2017-06-07

KS 2016/658

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Migrationsverkets information angående avveckling av asylboenden.

Bilagor
- Migrationsverket fortsätter avveckla asylboenden - 3.1.2.6-2017-51833.docx.pdf
- Bilagd avvecklingslista 3.1.2.6-2017-51833.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 42

Delgivning- Sommarjobb/feriejobb 2017 överenskommelse
mellan Arbetsförmedlingen och kommunen

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/419

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges sommarjobb/feriejobb 2017 överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen
och kommunen

Bilagor
- Cirkulär 17023.pdf
- Cirkulär 17023 Bilaga 1.pdf
- Cirkulär 17023 Bilaga 2.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 43

Delgivning - Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/435

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017, Svenskt Näringsliv.

Bilagor
- Företagsklimatet i Gullspångs kommun 2017.pdf
- PRESSMEDDELANDE Gullspångs kommuns näringslivsklimat på rekordnivå.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 44

Delgivning - Svar på remiss- Delningsekonomi på
användarnas villkor, SOU 2017:26, dnr Fi2017/01645/KO

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/417

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges svar på remiss- Delningsekonomi på användarnas villkor, SOU 2017:26, dnr
Fi2017/01645/KO.

Bilagor
- Delningsekonomi på användarnas villkor SOU 2017.26.pdf
- Remiss delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017.26) dnr Fi2017 01645 KO.pdf
- Svar från Gullspångs kommun på remiss Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017. 26)
Fi2017 01745 KO.docx
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Kommunstyrelsen

§ 45

Delgivning - Remiss kollektivtrafik avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet dnr KTN 2017-00005

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/170

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott § 103 svar på remiss kollektivtrafik
avstämning av trafikförsörjningsprogrammet dnr KTN 2017-00005.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, skriven av Erik Söderström.DOCX
- Brev från Skaraborgs Kommunalförbund remiss kollektivtrafik, avstämning av
trafikförsörjningsprogrammet.docx
- KTN 2017-00005 remiss avstämning trafikförsörjningsprogram.docx
- Uppföljning av regionalt trafikförsörjningsprogram perioden 2012-2016.pdf
- KTN 2017-00005-2 Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västa Götaland revidering 2017.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 46

Delgivning - Svar på - Revisionsrapport över årsredovisning
2016

Kallelse
2017-06-07

KS 2017/228

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott § 118 svar på Revisionsrapport över
årsredovisning 2016.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2017-05-03 (2017-05-03 KS §145).doc
- Revisionsrapport över årsredovisning 2016.pdf
- KPMG- Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2016-12-31 revisionsrapport.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §118).doc
- Bilaga ksau § 118.pdf
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Kallelse
2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 47

Delgivning - Svar på - Fördjupad revisionsgranskning av
upphandling och inköp

KS 2017/223

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott § 119 svar på fördjupad
revisionsgranskning av upphandling och inköp

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2017-05-03 (2017-05-03 KS §146).doc
- Fördjupad revisonsgranskning av upphandling och inköp.pdf
- KPMG- Granskning av upphandling revisionsrapport.pdf
- Fördjupad revisionsgranskning av upphandling och inköp.pdf
- Egen revisionsberättelse med anledning av granskningen av upphandling och inköp.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 (2017-05-23 Ksau §119).doc
- Bilaga ksau § 119.pdf
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