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Gullspång Otterbäcken 22:2 - Föreläggande att komma in
med uppgifter, transportera bort slipers

Kallelse
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KS 2015/617

Föredragande: Peter Karnung
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel, som tas ur plan- och exploateringskontot, för
borttransporterande av sliprar.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen har beslutat att förelägga Gullspångs kommun att forsla bort
järnvägsslipers i Otterbäcken. De finns sedan tidigare uppsamlade på hög. Kommunen ska inkomma
med en tidplan där datum för när högen med slipers ska vara borttransporterad. Kommunens svar
ska ha inkommit 28 februari 2017.
Förvaltningen har varit i kontakt med två verksamheter som arbetar med hantering av miljöfarligt
material; Solör Bioenergi Recycling AB och PR Slamsug.
Uppskattningsvis ligger det cirka 1 000 – 1 100 slipers i högen. Enligt uppgift från Solör AB väger en
sliper cirka 80 kilo. En transport får med cirka 450 slipers.
Prisuppgifter från Solör AB: mottagning - 650 kr/ton samt cirka 6 800 kr/transportlass. 1 100 * 80kg =
88 ton. 88 ton * 650 = 57 200 kr + 20 400 kr (tre lass á 6 800kr) = 77 600 kr. Det finns ännu ingen
uppgift på när Solör AB kan frakta bort dem.
Prisuppgifterna är beroende av det uppskattade antalet sliprar och deras vikt, därför bör de ses som
riktvärden.
Efter kontakt med PR Slamsug nyligen informerades om att ett kostnadsförslag är på väg, i skrivande
stund finns ingenting konkret dock.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - föreläggande att komma in med uppgifter, transportera bort slipers, skriven av
Peter Karnung 2017-01-31.docx
- Gullspång Otterbäcken 22.2 - Föreläggande att komma in med uppgifter från Miljö- och
byggnadsförvaltningen, dnr 2105.Gu0324.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §31).doc
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§5

Förändring i arrendeavtal mellan Amnehärads Båtklubb och
Gullspångs kommun gällande småbåtshamnen i
Otterbäcken

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/99

Föredragande: Peter Karnung
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens godkänner ändringar av arrendeavtalet. När ändringen av arrendeavtalet är
påskrivet av Amnehärads Båtklubbs ordförande och representanter från kommunen annulleras
nuvarande avtal beslutat i kommunstyrelsen 2012-05-29, KS § 122.

Bakgrund
Med anledning av den mobila tankstation som uppförts i Otterbäcken, på redan utarrenderad mark,
behöver arrendeavtalet med Amnehärads Båtklubb ändras. Ändringen innebär att en yta frigörs från
gällande avtal samt att antalet gästhamnsplatser minskar på grund av tankstationens placering.
Båtklubben arbetar med att hitta lösningar på fler gästplatser, bland annat genom en app i telefonen.
När ändringen av avtalet är påskrivet av Amnehärads Båtklubbs ordförande och representanter från
kommunen annulleras nuvarande avtal.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förändring i arrendeavtal mellan Amnehärads Båtklubb och Gullspångs kommun
gällande småbåtshamnen i Otterbäcken.docx
- Nytt arrendeavtal mellan Amnehärads Båtklubb och Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §32).doc
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Kommunstyrelsen

§6

Arrendeavtal mellan PR Slamsug och Gullspångs kommun
för tankstation del av fastigheten Otterbäcken 8:136

KS 2017/114

Föredragande: Peter Karnung
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna upprättat arrendeavtal med PR Slamsug.

Bakgrund
PR Slamsug har etablerat en mobil tankstation i småbåtshamnen i Otterbäcken. Ett utkast till
arrendeavtalet har upprättats. Då företaget förfrågat kommunen om den kan sköta snöröjning kring
stationen mot ersättning har ett schablonbelopp tagits fram. Detta belopp kan komma att ändras
efter avstämning med tekniska förvaltning som ansvarar för snöröjningen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, arrendeavtal mellan PR Slamsug och Gullspångs kommun för tankstation del av
fastigheten Otterbäcken 8.136.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §33).doc
- Förslag till arrendeavtal mellan PR Slamsug och Gullspångs kommun för tankstation del av
fastigheten Otterbäcken 8.136.pdf
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Skötsel av ställplatsen på Göta Holme

Kallelse
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KS 2016/730

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att socialpsykiatrin/LSS verksamheten får sköta ställplatsen på Göta
Holme för perioden 1 maj-30 september 2017.

Bakgrund
Under 2016 har en frivillig avgift tagits ut för övernattande husbilar på Göta Holme. Det har
genererat intäkter på cirka 115 000 kr. Brukare från socialpsykiatrin och till viss del LSS, har skött
ställplatsen, genom att städa dusch- och toalettbyggnaden, föra statistik över gästnätter och
nationalitet, tömma pengaröret, informera besökare, samt hålla rent och snyggt i parkområdet.
Brukarna har upplevt uppdraget som stimulerande och utvecklande och har växt genom uppdraget
och den positiva respons man fått från turisterna. Verksamheten ställer sig positiv till att fortsätta
även 2017.
Det är viktigt att kommunen kan erbjuda brukarna stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.
Gästerna på ställplatsen har varit mycket positiva och många har aviserat att de kommer att
återkomma tack vare det vackra läget och bra service. Göta Holme utrustades med en hyrd duschoch toalettbyggnad inför säsongen som varade 1 maj-30 september. Husbilsägarna betalade kontant
i rör eller via Swish. En informationstavla sattes upp samt låda för turistbroschyrer. Under säsongen 1
maj- 30 september uppmättes 1185 övernattande husbilar. Det innebar en liten ökning från
föregående säsong. Nationaliteterna var till största delen svenskar, tyskar, norrmän och från
Nederländerna. Några enstaka kom från Frankrike och Belgien. Intäkterna överstiger antalet husbilar,
men vissa kan ha kommit sent på kvällen och åkt tidigt på morgonen och har därför inte blivit
räknade.
För att kunna ta ut en tvingande avgift krävs bygglov, lokala trafikföreskrifter, vägskyltar samt
detaljplan. Detaljplan är under framtagande men beräknas inte vara klar inför säsongen 2017.
Förslaget är därför att låta socialpsykiatri/LSS -verksamheten sköta ställplatsen på samma sätt 2017.
Redovisade omkostnader är ca 40.000 kr, varav merparten är för duschvagnen. Övriga kostnader
gäller förbrukningsvaror som tvål, toapapper och städmaterial. Nettot är ca 75 000 kr. Det är
angeläget att dessa pengar går till verksamheten och därigenom ger brukarna möjlighet att delta i
olika aktiviteter. Ställplatsen ses som mycket viktig ur ett utvecklingsperspektiv av besöksmål och
planer finns att vidareutveckla denna ytterligare framöver för att generera fler gästnätter till
kommunen. Några utvecklingsplaner är att utöka servicen till gästerna, lagstadgad avgift, bättre
skyltning och marknadsföring.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §27).doc
- Avgift för husbil och camping på Göta Holme .pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §34).doc
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KS 2016/438

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Gullspångsbostäder AB i
samband med saneringen av Hova 3:82 kan utnyttja ca 2,4 mnkr medel för sanering tas ur avsatt
balanskonto.

Bakgrund
Statens bostadskreditnämnd har tidigare betalat ut ett bidrag till Gullspångs kommun. Utbetalt
belopp var riktat till rivning av fastigheter som övertagits från Gullspångsbostäder AB. I Gullspångs
kommun balansräkningen finns ett belopp avsatt för detta ändamål, ingående balans 2016
uppgående till 2 599 523 kronor.

Vid Kommunfullmäktige sammanträde 2016-08-29 (KF § 131) fattades följande beslut:
”Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att fastigheten Hova 3:82 ska saneras och ger i uppdrag
till Gullspångsbostäder AB att genomföra saneringen. Medel för saneringen tas ur avsatt
balanskonto, saneringskostnaden är beräknad till ca 1,6 miljoner kr.”

Gullspångsbostäder AB har därefter begärt att få ta i anspråk ca 2, 4 mnkr från Statens
bostadskreditnämnd ianspråktas för att genomföra och slutföra saneringen av fastigheten Hova 3:82
(Åsterudsbacken).

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, bidrag från Statens bostadskreditnämnd - Hova 3.82 (Åsterudsbacken).docx
- Åsterudsbacken Hova 3.82.pdf
- Kommunfullmäktige 2016-08-29 (2016-08-29 KF §4).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §29).doc
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Företräde i kö till trygghetsboende
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KS 2016/57

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till dispens för sin ålder under 70 år att ansöka om
trygghetsboende på grund av medicinska och sociala skäl.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna företräde i kön till trygghetsboende i Gullspångs Kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om avsteg om
företräde i kön till trygghetsboende.

Bakgrund
Brukare R kan inte på grund av medicinska och sociala skäl flytta tillbaka till eget boende. Förslag
finns att erbjuda trygghetsboende men flera står i kö till detta.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-10 § 22.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §22).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §35).doc
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Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan och tecknande av
avtal med Skagerns Energi AB om värmeleverans
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KS 2017/82

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Skagerns Energi får investera
i ny pelletsanläggning till en kostnad av cirka 2,5 mnkr till värme i Gullstensskolan, som beräknas
inrymmas inom befintlig borgen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2017-01-24 § 6.

Gullstensskolan värms idag med en kombination av bergvärmepumpar och oljeeldning. Oljepannan
är i ganska gott skick, värmepumparna är drygt 15 år och i sämre skick. Ofta uppstår driftproblem och
försämrad verkningsgrad. Med anledning av det ökar den procentuella andelen olja varje år.
Uppvärmningskostnaderna totalt för värme och varmvatten i snitt de senaste åren är ca 470 tkr/år.
En kulvert från pannan vid Amnegården har diskuterats men är inte ekonomiskt förvarsbart. Det
finns även ett övergripande mål att gå över till förnybar energi.

Fastighetsavdelningen har ett samarbete med Skagerns Energi, de köper tjänster för skötsel och
underhåll av pannor och pelletsanläggningar. Skagerns Energi har efter förhandling erbjudit sig att
leverera värme från en nyanlagd pelletspanna och kan göra detta till en kostnad som kommer att
innebära en beräknad kostnadsreducering och dessutom minskade underhållskostnader.
Fastighetsavdelningen beräknar att en rimlig kostnadsbesparing är 20 procent exklusive
driftkostnadsökningar som är att vänta på befintlig lösning och i takt med att andelen olja ökar så
ökar även besparingen.

Skagerns Energi levererar redan idag värmen till följande av fastighetsavdelningens byggnader:
Amnegården/Gullspångs vårdcentrum, Lysmaskens förskola och Regnbågsskolan. Skagerns Energi är
ett bra exempel på hur verksamhet teknik genom samarbete kan säkerställa att vi har egen personal
och kompetens att sköta de kommunala anläggningarna på ett kostnadseffektivt sätt. Personalen
som till största delen utgår från Gullspång sköter underhåll av anläggningar inom hela MTG.

Bilagor
- Utbyte av värmekälla i Gullstensskolan beslut från tekniska nämnden, Tn § 6 2017-01-24.pdf
- Tjänsteskrivelse utbyte av värmekälla.pdf
- Skagerns Energi AB styrelsen 2017-01-30 § 120 värme Gullstensskolan.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §36).doc
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Ny säkerhetschef i Gullspångs kommun
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2017-03-08

KS 2017/100

Föredragande: Elisabeth Olsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att utse säkerhetssamordnarfunktionen till säkerhetsskyddschef. Till
ersättare utses kommunchef.

Bakgrund
Landets kommuner åläggs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633) att medverka i det nationella arbetet med att skydda rikets säkerhet.

Säkerhetsskydd handlar om att arbeta med:
• Skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.
• Skydd av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet.
• Skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism)
även om brotten inte hotar rikes säkerhet.
Det görs framförallt genom arbete inom följande områden:
• Informationssäkerhet (säkerställa skydd av hemliga handlingar).
• Tillträdesbegränsningar (säkerställa att obehöriga inte får tillträde till anläggningar som omfattas av
säkerhetsskyddet).
• Säkerhetsprövningar (säkerställa att personal som arbetar med hemliga handlingar eller
anläggningar som omfattas av säkerhetsskydd inte är olämpliga för uppgiften).

Gullspångs kommun har fattat beslut om en säkerhetsskyddsplan som slår fast principerna för
säkerhetsskyddsarbetet (KF 2007/0266). I planen slås bland annat fast att kommunstyrelsen ska utse
säkerhetsskyddschef och ersättare för säkerhetschefen. Säkerhetsskyddschef är ansvarig för att
fortlöpande kontrollera säkerhetsskyddet.
Tillsynen ska protokollföras. Säkerhetsskyddschefen är behörig att fatta beslut i
säkerhetsskyddsfrågor som är av förvaltningsövergripande natur.

En ny säkerhetsskyddschef behöver utses. Säkerhetssamordnarfunktionen föreslås utses till
säkerhetskyddschef. När en ny säkerhetsskyddschef utsetts ska det rapporteras till Säkerhetspolisen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ny säkerhetsskyddschef i Gullspångs kommun, skriven Per Ahlström .docx
- Säkerhetsskyddsplan Gullspångs kommun.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §37).doc
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Investeringsbudget 2017- Investeringbehov inom
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KS 2016/375

Föredragande: Elisabeth Olsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 300 tkr av kommunstyrelsens investeringsmedel för
investeringar 2017 inom kostenheten.

Bakgrund
Tomas Karlsson har lagt en plan för investeringar 2016-2019 (bilaga).
Maskinparken inom kosten slits hårt och behöver regelbundet bytas ut för att undvika kostsamma
akuta reparationer. Några objekt har man lyckats klara på annat sätt under 2016 men några delar är
absolut nödvändigt att byta ut snarast. Det gäller en kombiugn (120 tkr) och diskmaskin (150 tkr) på
Amnegården samt eventuellt en frys (22 tkr) på Gallernäset. Sammantaget 292 tkr.
Kommande år finns ytterligare behov av investeringar enligt bilaga.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse investeringsbehov inom kostenheten 2017.docx
- Investeringar kosten sammanställning 2016-2019.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §38).doc
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§ 13

Reviderad budget 2017

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/39

Föredragande: Elisabeth Olsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera 2017 års budget utifrån tidigare
beslut och behov, 650 tkr för va-verksamhet flyttas till kommunstyrelsen och del av välfärdspengarna
används enligt bilaga:

Bakgrund
SKL har publicerat de slutliga beräkningarna för 2017 av fördelning mellan kommuner och landsting
av de tio miljarder som aviserades tidigare i år. Därefter har förslag till reviderad budget 2017 tagits
fram.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §39).doc
- Tjänsteskrivelse, budgetjustering 2017, skriven av Elisabeth Olsson.docx
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Kommunstyrelsen

§ 14

Kairos Future projekt stora jobbstudien

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/148

Föredragande: Elisabeth Olsson
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-15 § 42 redovisades Kairos Future
projekt Stora jobbstudien - Framtidens lokala arbetsmarknad och kompetensbehov ett
multiklientprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav då kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen den 8
mars ta fram ett förslag för förutsättningar för deltagande i Kairos Future projektet stora
jobbstudien.

Bilagor
- Stora Jobbstudien Kairos Future 170208.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §42).doc

20/45

Kommunstyrelsen

§ 15

Avtal Kooperativet Laxen

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/765

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek, Elisabeth Olsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att teckna huvudavtal och tilläggsavtal enligt bilagor med Kooperativet
Laxen, gällande 2017-04-01 – 2019-12-31.

Bakgrund
Kommunen arbetar för kommuninvånarnas möjlighet till deltagande i meningsfull sysselsättning som
bidrar till individens utveckling och möjlighet till egenförsörjning. Kommunen har olika insatser att
erbjuda individen. Insatserna ska ske i samråd med individen och utgå från en individuell plan.
Erbjudna insatser ska vara individuellt anpassade och ta tillvara personens fulla potential. Deltagande
vid Kooperativet Laxen är en av de stödinsatser som kommunen kan erbjuda.
Kooperativet Laxen är en fristående organisationer av personer som av olika skäl är hindrade att
arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. Kooperativet bedriver en kommersiell verksamhet som
producerar och/eller säljer varor och/eller tjänster.
Kooperativ verkar för att erbjuda arbete och social gemenskap genom ett samägt företag som bygger
på delaktighet och demokratisk grund. Kooperativet stödjer och bistår deltagarna med varierande
arbetsuppgifter eller annan planerad och meningsfull sysselsättning på ett sådant sätt att det stärker
individen möjligheter till utveckling och egen försörjning.
Det finns en ömsesidig nytta mellan kommunen och Kooperativet Laxens verksamhet och därför
föreslås att nytt avtal tecknas. Kooperativet är en viktig part för att uppfylla kommunens mål att alla
medborgare i arbetsför ålder ska ha möjlighet till egenförsörjning. För att möjliggöra kooperativets
arbete bidrar kommunen till verksamheten enligt bifogat avtal.
Om kommunen inte har tillgång till Kooperativets verksamhet skulle kommunen sannolikt behöva
skapa en egen motsvarande verksamhet och förvaltningen bedömer att det skulle bli både mer
kostsamt och mindre effektivt.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden december 2017 (2016-12-07 VON §27).doc
- Tjänsteskrivelse finansiering av brukare hos Kooperativet Laxen.docx
- Bakgrund till Kooperativet Laxen i Gullspångs kommun, skrivelse från Ingbritt Persson,
verksamhetsledare.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §27).doc
- Huvudavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen (1).docx
- Tilläggsavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen gällande deltagare i kooperativets
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-03-08

verksamhet revidering februari 2017.docx
- Kompletterande tjänsteskrivelse till KS.docx
- Information från Arbetsmiljöverket, 2014.18477 om avslutat ärende Kooperativet Laxen ekonomisk
förening.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 16

Svar till Skolinspektionen avseende tillsyn av utbildning i
Gullspångs kommun-Vuxenutbildningen

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/400

Föredragande: Anita Thorsberg Ladinek
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom svar från Gullspångs kommun, gällande vuxenutbildningen, enligt
bilaga ”Redovisning till Skolinspektionen över vidtagna åtgärder efter tillsyn av utbildningen i
Gullspångs kommun”.

Bakgrund
Efter tillsyn av utbildningen i Gullspångs kommun ht-16, förelägger Skolinspektionen med stöd av 26
kapitlet 10 § skollagen (2010:800) Gullspångs kommun att senast den 31 mars 2017 vidta åtgärder
för att avhjälpa de påtalade bristerna. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas för Skolinspektionen.
Påtalade brister vars åtgärder ska redovisas:
Förutsättningar för utbildningen
- Huvudmannen ser till att kommunal vuxenutbildning är flexibel till arbetsformer, tid och bedrivs
kontinuerligt under hela året så att den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar.
- Huvudmannen ser till att utbildningen inom svenska för invandrare är utformad så att den enskildes
studier kan kombineras med förvärvsarbete och andra studier inom andra skolformer inom
skolväsendet.
- Huvudmannen ser till att elever på grundläggande nivå som har bristfälliga kunskaper i svenska
språket kan få utbildningen på sitt modersmål eller annat språk eleven behärskar eller få
studiehandledning på ett språk som eleven behärskar.
Utveckling av utbildningen (SKA)
- Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen och dokumenterar denna uppföljning.
- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga
utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna.
- Huvudmannen planerar genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras.
-Huvudmannen ser till att det i verksamheterna bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av elever.
- Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever, utreder
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-03-08

skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Faktiskt vidtagna åtgärder och planerade åtgärder för ovanstående brister redovisas i Gullspångs
kommun svar till Skolinspektionen (bilaga 1).

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Skolinspektionens tillsyn av utbildningen i Gullspångs kommun Vuxenutbildningen, skriven av Anita Thorsberg Ladinek.pdf
- Redovisning till Skolinspektionen, 170206.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §10).doc
- Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av utbildningen i Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §28).doc
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Kommunstyrelsen

§ 17

Avsättningar för medfinansiering av deponi och E20 Hova

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/107

Föredragande: Kl 15:00 Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att i 2016 års räkenskaper avsätta 1 000 tkr för deponi/täckning av
Odenslund samt 4 000 tkr till parkering Trafikplats Hova, enligt förslag.

Bakgrund
Gullspångs kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Trafikverket Region Väst.
Avsiktsförklaringen innebär att parterna ska vidta ett antal åtgärder som ska genomföras i samband
med vägprojektet E20 förbi Hova. Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering.
I 2016 års räkenskaper föreslås att avsättningar görs med 1 000 tkr för täckning av Odenslund samt
med 4 000 tkr avseende parkering Trafikplats Hova E20. Vidare föreslås att dessa avsättningar
resultatförs 2016 vilket kommer att ge en påverkan på årets resultat med motsvarande belopp.

Bilagor
- Avsiktsförklaring E20 förbi Hova.pdf
- Tjänsteskrivelse avsättning för medfinansiering av deponi och Hova E20, skriven av Anders Bernhall
2017-02-08.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §41).doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/375

Föredragande: Anders Bernhall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2016 till
2017 med totalt 41 081,7 tkr.

Bakgrund
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2016 till 52 490,5 tkr, inklusive ombudgeteringar
från föregående år. Under året har 11 584,8 tkr av dessa medel förbrukats. Av kvarvarande
investeringsmedel uppgående till 40 905,7 tkr föreslås 41 081,7 tkr ombudgeteras till år 2017.
Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2016 från Tekniska nämnden –
Gullspång.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ombudgetering från 2016 till 2017 Gullspång, skriven av Anders Bernhall.docx
- Förslag till ombudgeteringar Gullspångs kommun 2016-2017.pdf
- Underlag för förslag till ombudgeteringar Gullspångs kommun 2016-2017.pdf
- Sammanställning ombudgetering från Tekniska nämnden 2016 till 2017.pdf
- Ombudgeteringar från tekniska nämnden fastighetsavdelningen.pdf
- Ombudgeteringar från Tekniska nämnden gatuavdelningen.pdf
- Ombudgeteringar från Tekniska nämnden VA-avdelningen.pdf
- Slutredovisade investeringsprojekt 2016 tekniska nämnden.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 19

Årsredovisning 2016 för Gullspångs kommun

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/107

Föredragande: Anders Bernhall, Elisabeth Olsson, Anna Sundström, Maria Andersson, Anita
Thorsberg Ladinek, Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2016 för Gullspångs kommun. Av årets
balanskravsresultat ska X XXX tkr avsättas till resultatutjämningsreserv.

Bakgrund
Gullspångs kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till +7,1 mnkr vilket är något bättre
jämfört med föregående år (+6,9 mnkr år 2015). Resultatet motsvarar 2,4 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag och är bättre än budgeterat. Det redovisade resultatet inkluderar avsättningar
till E20 (4 mnkr) samt slutteckning/deponi (1 mnkr). Kvarvarande medel, avseende tillfälligt
statsbidrag med anledning av flyktingsituationen som utbetalades i december 2015, har intäktsförts i
sin helhet år 2016 i enighet med rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning).
Verksamheternas sammanlagda resultat visar ett underskott uppgående till -9,9 mnkr. Det
ekonomiska utfallet inom olika verksamheter redovisar såväl överskott som underskott. Den
verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är Vård- och omsorgsnämnd med en
negativ budgetavvikelse uppgående till -9,6 mnkr.
Det finansiella målet om en resultatnivå på 2 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts. Målet
att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har 11,6 mnkr
förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med
föregående år (17,1 mnkr år 2015). Bland större investeringsprojekt kan nämnas fönsterbyte vid
Gullstensskolan.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse årsredovisning Gullspång 2016.docx
- Årsredovisning 2016 Gullspångs kommun .docx
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Kommunstyrelsen

§ 20

Information om Telias nermontering av kopparnätet i
Gullspångs kommun

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/106

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om att:
Kommunen fick den 2 februari information om Telias planer att från den 3 april 2018, nermontera
och stänga ner kopparförbindelsen till ca 30 hushåll i orterna Bråta och Fagerlid. Det innebär att
fastigheterna inte längre har möjlighet att ringa eller surfa via sitt telefonjack.
Flera av de berörda abonnenterna har idag trygghetslarm som går via kopparförbindelsen. Efter
avstämning med enhetschefen för kommunens hemvård konstateras att abonnenternas
internetförsörjning kan tillgodoses av det mobila nätet.
Telia arbetar aktivt för skynda på teknikövergången från kopparburenteknik till fiber- alternativt
mobilnätsburen. Företaget motiverar detta genom en ökad efterfråga av ”tunga” tjänster som kräver
mer dataöverföring samt krav på en högre driftsäkerhet.
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade
marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har
Telia Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får
information och vägledning.
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att
kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och
företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

Bilagor
- Telia moderniserar nätet i Gullspångs kommun.pdf
- Karta över de berörda områdena.pdf
- Tjänsteskrivelse information om Telias nermontering av kopparnätet.docx
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Kommunstyrelsen

§ 21

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/1
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Kommunstyrelsen

§ 22

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-03-08

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 mars månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivningar

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-31, MBN § 16, förslag på reviderad delegationsordning för
Miljö- och byggnadsnämnden, dnr 2017.Ma0098
b) Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-31, MBN § 12, uppföljning nr 2 av internkontroll 2016, dnr
2017.Ma0015
c) Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-31, MBN § 15, verksamhetsplan år 2017 och framåt för
miljö- och byggnadsnämnden, dnr 2017.Ma0019
d) Tekniska nämnden protokoll 2017-02-14
e) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-02-07
f) Presentation från beredskapsplanering Svartälven-Timsälven-Letälven- Gullspångsälven
g) Nyhetsbrevet Viltnytt i Västra Götaland februari 2017
h) SmåKom yttranden SOU 2017:1 för Sveriges landsbygder och SOU 2016:69 en inkluderande
kulturskola på egen hand
i) Riksantikvarieämbetet-Räkna med kulturarvet, kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling
j) Lönenämnden protokoll 2017-02-22
k) IT-nämnden protokoll 2017-02-13
l) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-02-09

Bilagor
- Miljö-och byggnadsnämnden, 2017-01-31 MBN § 15, verksamhetsplan 2017 och framåt för miljöoch byggnadsnämnden, dnr. 2017.Ma0019.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-01-31, MBN § 16, förslag på reviderad delegationsordning för
Miljö- och byggnadsnämnden, dnr 2017.Ma0098.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-01-31, MBN § 12, uppföljning nr 2 av internkontroll 2016, dnr
2017.Ma0015.pdf
- Protokoll tekniska nämnden 2017-02-14.pdf
- Protokoll tekniska nämnden arbetsutskott 2017-02-07.pdf
- Magnus Jewert_Norconsult_Beredskapsplanering_Svartälven_Karlskoga_20170208.pdf
- Följebrev till presentation från beredskapsplanering Svartälven-Timsälven-LetälvenGullspångsälven.docx
- Viltnytt från Länsstyrelsen 20 februari 2017.docx
- Yttranden från SmåKom SOU 2017.1 för Sveriges Landsbygder, SOU 2016.69 kulturskola.docx
- Riksantikvarieämbetet- Räkna med kulturarvet, kulturarvets bidrag till en hållbar
samhällsutveckling.pdf
- Riksantikvarieämbetet- Räkna med kulturarvet!.pdf
- Lönenämnden protokoll 2017-02-22.pdf
- IT-nämndens protokoll 2017-02-13.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-02-09.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden
verksamhetsberättelse 2016, bokslut och uppföljning av
nämndsmål och kvalitetsmål

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/107

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-01-31, MBN § 11 verksamhetsberättelse 2016, bokslut och
uppföljning av nämndsmål och kvalitetsmål.

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-31, MBN § 11, verksamhetsberättelse 2016, bokslut och
uppföljning av nämnds- och kvalitetsmål, dnr 2017.Ma0012.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden angående
ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på fastigheterna
Mörtestad 1:9 och Lökstad 1:2

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/459

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden angående ansökan om tillstånd för vattenverksamhet på
fastigheterna Mörtestad 1:9 och Lökstad 1:2, dnr 2017.Gu0021, målnr M 121-17 R4.

Bilagor
- För kännedom, Länsstyrelsens beslut 2016-06-10 i ärende 535-2678-2016 angående
Reparationsåtgärder på bropelare på fastigheterna Lökstad 1_2, Mörtestad 1_9, Mörtestad FS_22
och Gullspång 1_8 i Gullspångs kommun.pdf
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§ 26

Kommunstyrelsen

Kallelse
2017-03-08

Delgivning - Fördelning av folkhälsomedel år 2017

KS 2016/674

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-27, § 4, fördelning av folkhälsomedel
2017.

Bilagor
- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-27 § 4 fördelning av folkhälsomedel år 2017, dnr HSNÖ
2016-00133.pdf
- Tjänsteutlåtande, till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-01-17, fördelning av folkhälsomedel
år 2017.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning- Räddningstjänstens protokoll

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/135

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten protokoll 2017-01-27.

Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Sammanträdesprotokoll 2017-01-27 .pdf

35/45

Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2017

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/144

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden 2017-02-14 Tn § 33, internkontrollplan för tekniska nämnden 2017.

Bilagor
- Plan för internkontroll 2017 Tekniska nämnden.pdf
- Tekniska nämnden 2017-02-14, TN § 33 internkontroll plan för tekniska nämnden 2017, dnr
2017.00014.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning - Uppföljning av intern kontroll 2016 tekniska
nämnden i samband med bokslut

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/161

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden 2017-02-14 Tn § 32 uppföljning av internkontroll 2016 i samband med bokslut.

Bilagor
- Internkontroll årsbokslut 2016 för tekniska nämnden.pdf
- Tekniska nämnden 2017-02-14, TN § 32 uppföljning av internkontroll 2016 i samband med
bokslut.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivning-Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i
samband med bokslut

Kallelse
2017-03-08

KS 2015/358

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden 2017-02-14 Tn § 31 uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband
med bokslut.

Bilagor
- Målmatris Tekniska nämnden.pdf
- Tekniska nämnden, 2017-02-14, TN § 31 uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband
med bokslut.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalands Regionen och
kommunerna i Västra Götaland Dnr: RS 2016-00501

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/124

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalands Regionen och
kommunerna i Västra Götaland Dnr: RS 2016-00501

Bilagor
- RF § 9-2017 Avtal h-o-s vårdsavtal.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning - Migrationsverket Förändringar i
anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt
andelstal 2017

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/152

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelse delges:
a) Migrationsverket dnr 7-1-2017-21589 förändringar i anvisningsmodellen för ensamkommande
barn samt andelstal 2017

Bilagor
- Förändringar i anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt andelstal 2017, dnr 7.1-201721589.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Migrationsverkets uppdrag att anvisa
kommuner att ta emot nyanlända

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/152

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsens delges:
a) Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända dnr 1.3.1-2017-2367

Bilagor
- Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända, dnr 1.3.1-2017-2367.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning- Omvärldsanalys 2018

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/704

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Omvärldsanalys 2018 för ledningsverksamhet och VISA Gullspångs kommun som har redovisats på
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 40.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse omvärldsanalys 2018.docx
- Omvärldsanalys - Budget 2018 Gullspång, ledningsverksamhet.docx
- Omvärldsanalys - Budget 2018 Gullspång Lärcentrum.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §40).doc
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Medfinansiering av projektet Lake Vänern
Grand Tour

Kallelse
2017-03-08

KS 2016/702

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågan från Vänersamarbetet ekonomisk
förening om medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour för sammanlagt 63 171 kr fördelat
över tre år (2017-2019), enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2016-11-23 § 365.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse., medfinansiering av projekt Lake VänernGrand Tour.docx
- Budget Lake Vänern Grand Tour.pdf
- Projektplan Lake Vaänern Grand Tour_170126.pdf
- Medfinansieringsintyg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 (2017-02-15 Ksau §30).doc
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning - SMHI- Utveckling av ett webbaserat verktyg för
integration av klimatanpassningsarbete i kommunala
planerings- och verksamhetsprocesser, dnr 2017/37/10.5

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) SMHI:s, 2017/37/10.5 beslut om tilldelning av medel för deltagande i utveckling av webbaserat
verktyg för integrering av klimatanpassningsarbetet i kommunala planerings- och
verksamhetsprocesser.

Bilagor
- Ersätter besked daterat 2017-02-22 tilldelning av medel från SMHI .pdf
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning- Information från Länsstyrelsen om kommuntal
för mottagande av nyanlända 2017

Kallelse
2017-03-08

KS 2017/180

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information från Länsstyrelsen om kommuntal för mottagande av nyanlända 2017, dnr 851-60922017

Bilagor
- Brev till kommuner reviderade kommuntal 2017.pdf
- 851-6092-2017 Beslut reviderade kommuntal.pdf
- Länsstyrelsen reviderat kommuntal 2017.docx
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