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Maria Gustafsson (M), ersättare för Gunnar Bohlin (M)
Sven-Erik Roslund (S), ersättare för Sirkka Rickardsson (S)
Sten-Olof Höijer (RV), ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Anja Nyström (S), ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Övriga

Lars Sylvén, Miljö- och byggnadschef, § 27
Johanna Björk, Miljöinspektör, § 27
Anna Bjerndell, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontor, § 29-30
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Motion-Städa bort skräp och skrot på privat och kommunal mark

KS 2011/332

Föredragande: Lars Sylvén, Anna Bjerndell
§5

Information från kommunstyrelsens ordförande

§6

Detaljplan för Fagersand 1:2, Gullspångs kommun

KS 2012/39

Föredragande: Anna Bjerndell
§7

Villatomter i Gullspångs kommun

KS 2013/593

Föredragande: Anna Bjerndell
§8

Politisk organisation

KS 2013/565

§9

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2013/156

§ 10

Förslag till taxa för tillsyn enligt Tobakslagen

KS 2013/154

§ 11

Förslag på taxa för kontroll av viss handel med receptfria
läkemedel

KS 2013/155

§ 12

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen

KS 2013/152

§ 13

Förslag på taxa för kontroll av animaliska biprodukter

KS 2013/153

§ 14

Motion- Byggnad av biogasanläggning i kommunen

KS 2012/145
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§ 15

Riksnormen för försörjningsstöd 2014

KS 2014/35

§ 16

Delgivning - Länsstyrelsen, inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av
Överförmyndare i samverkan

KS 2014/104

§ 17

Valärende

KS 2010/234

§ 18

Inkomna motioner

KS 2014/143
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KF § 24
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Maria Gustafsson (M) väljs att justera dagens protokoll.
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KF § 25
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Per Rang (M) anmäler jäv under ärende 6 detaljplan för Fagersand 1:2 Gullspångs
kommun KS 2012/39.

Kopia till
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KF § 26
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) fastställer dagordningen efter ändringen att
punkt 5 information från kommunstyrelsen ordförande utgår.
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Ärende

Ärendenummer

Motion-Städa bort skräp och skrot på privat och kommunal mark

KS 2011/332

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att yrkandena i motionen anses tillgodosedda, enligt
bilagda yttrande. Med det arbete som pågår med nedskräpnings- och skrotbilsärenden
anses motionen därmed besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén och miljöinspektör Johanna Björk informerar om
hur de arbetar med nedskräpnings- och skrotbilsärenden. De klargör de juridiska
aspekterna och vilka åtagande kommunen respektive den enskilde har.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Björn Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP) har för kommunalliansen inlämnat
motionen ”städa bort skräp och skrot på privat och kommunal mark”. De yrkar att
kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och
byggnadsnämnden att starta upp arbetet med att inventera och definiera hur detta skall
genomföras.
•Vad som skall städas bort och av vem
•Klargöra vilken juridik som gäller
•Vilka åtaganden har kommunen respektive den enskilde
•Kan uppstädningen påskyndas med lämpliga kommunala insatser (typ transporter etc)
•Vid återvinning av skrot vem erhåller ersättningen och vilka tjänster tar kommunen
betalt för
•Upprätta en plan när detta skall vara genomfört
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén har yttrat sig över motionen. Lars Sylvén, miljöoch byggnadschef och Johanna Björk, miljöinspektör har inbjudits till
kommunstyrelsens sammanträde och har informerat om hur de arbetar med frågorna.
De har även klargjort för juridiken och vilka åtaganden kommunen respektive den
enskilde har. Ett handläggarstöd har upprättats för nedskräpnings- och
skrotbilsärenden.
Bilagor
- 12Gu0816- ÖVR 20130530 LSY.pdf
- Brev.docx
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- DOC130919.pdf
- Motion - städa bort skräp och skrot på privat och kommunal mark 2013.docx
- DOC131217.pdf
- DOC111101.pdf
- DOC130212.pdf

Kopia till
Björn Thodenius
Klas Ljungberg
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Ärendenummer

Information från kommunstyrelsens ordförande
Beslut
Punkten utgår från dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Detaljplan för Fagersand 1:2, Gullspångs kommun

KS 2012/39

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Fagersand 1:2 m.fl. med
tillhörande samrådsredogörelse.
På grund av jäv deltar inte Per Rang (M) i handläggningen i detta ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Planarkitekt Anna Bjerndell redovisar upprättad detaljplan för Fagersand 1:2.
Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Roland Karlsson (C) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Fagersand 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse på
cirka 22 fastigheter. Planområdet är beläget mellan Otterberget och Hulan vid Skagerns
södra strand. Förslaget har varit föremål för två samråd samt en granskning.
Planärendet har handlagts med så kallat normalt planförfarande.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande Fagersand antagande.docx
- Fastighetsförteckning Fagersand.pdf
- Granskningsutlåtande Fagersand.doc
- Planbeskrivning.docx
- Samrådsredogörelse 1.doc
- Samrådsredogörelse 2.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Plankarta Fagersand.pdf
- Illustration bostäder 13-12-09.pdf

Kopia till
Anna Bjerndell
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Ärende

Ärendenummer

Villatomter i Gullspångs kommun

KS 2013/593

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge möjlighet att frångå nuvarande pris på 60 kr/kvm
för obebyggda befintliga tomtområden och att dessa kan säljas till ett pris på 1 kr/kvm,
detta för att främja bostadsbyggande och inflyttning. Nya områden får behandlas
särskilt. Dokumentet ska ändras till att fastigheten ska bebyggas inom två år i stället för
tre år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget för en prissänkning för obebyggda
tomter inom kommunens tätorter enligt dokumentet där kommunens lediga tomter
inom de fem tätorterna redovisas.
Behandling i kommunfullmäktige
Planarkitekt Anna Bjerndell informerar om ärendet.
Klas Ljungberg (FP) yrkar att dokumentet ändras till att ”fastigheten ska bebyggas
inom två år istället för tre år”.
Björn Thodenius (M) begär ajournering och kommunfullmäktige ajournerar sig kl
19.54-20.07, 20.10-20.12 och 20.14-20.15.
Björn Thodenius (M) och Carina Gullbergs yrkar att: Kommunfullmäktige beslutar att
ge möjlighet att frångå nuvarande priset på 60 kr/kvm för obebyggda befintliga
tomtområden och att dessa kan säljas till ett pris på 1 kr/kvm, detta för att främja
bostadsbyggande och inflyttning. Nya områden får behandlas särskilt.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Klas Ljungberg (FP), Björn Thodenius
(M) och Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.
Bakgrund
Gullspångs kommun har ett stort utbud av byggklara småhustomter till salu, i
Otterbäcken, Skagersvik, Gullspång, Gårdsjö och Hova. Inga försäljningar av
småhustomter har dock förekommit under senare år. Det nuvarande tomtpriset är 60
kr/kvm. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en kraftig sänkning av tomtpriset för att
främja bostadsbyggande samt inflyttning till kommunen. Prissänkningen gäller endast
för småhustomter i kommunens tätorter. Förslaget bedöms även gynna VA kollektivet
då det kan leda till att fler fastighet anslutar sig till kommunalt VA och därmed bidra
till ökade intäkter för vattenkollektivet. De aktuella tomter ligger inom befintliga
verksamhetsområden för vatten och avlopp vilket gör att kommunen inte behöver
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bekosta stora utbyggnader av Va-nätet.
De obebyggda tomterna säljs till ett pris av 1kr/kvm under förutsättning att köparen
uppfyller följande villkor:
Fastigheten ska bebyggas med bostadshus inom två år samt anslutas till kommunalt
Va-system Om köparen inte uppfyller villkoren inom tidsramen återgår köpet utan
ersättning för eventuella lantmäterikostnader. Kommunstyrelseförvaltningen har
upprättat ett förslag på dokument där kommunens lediga tomter inom de fem tätorterna
redovisas.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande villatomter i Gullspångs kommun.docx
- Tomter låg.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Anna Bjerndell
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Ärende

Ärendenummer

Politisk organisation

KS 2013/565

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35
till 31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S), Björn Thodenius (M) och Carina Gullberg (S) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Bengt O Hansson (RV) yrkar att antalet ledamöter förblir oförändrat 35 under nästa
mandatperiod, bilaga.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Bengt
O Hanssons (RV) yrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande
av fullmäktige godkända omröstningsproposition.
Den som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag
röstar Ja. Den som vill rösta enligt Bengt O Hanssons (RV) yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
27 ja-röster - Björn Thodenius (M), Per Rang (M), Elisabeth Bjelke (M), Lennart
Johnson (M), Kerstin Isaksson (M), Jan-Erik Sandegren (M), Maria Gustafsson (M),
Roland Karlsson (C), Bo Hagström (C), Klas Ljungberg (FP), Claes Holmberg (FP),
Matilda Fröjd (FP), Carina Gullberg (S), Per-Arne Brandberg (S), Jonaz Johansson (S),
Jan Hassel (S), Monica Sjöberg (S), Leif Eriksson (S), Gun Svensson (S), Barbro
Roslund (S), Roger Wiking (S), Reine Hilding (S), Monica Högberg (S), Martina
Karlsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Anja Nyström (S), Ann-Christin Erlandsson (S).
4 nej-röster -Arne Svensson (C), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof Höijer (RV), Stig
Svensson (SD).
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Enligt kommunallagen 5 kapitlet 1 § så bestämmer fullmäktige hur många ledamöter
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som fullmäktige ska ha. Antalet ska vara ett udda tal och till minst - 31 ledamöter i
kommuner med max 12 000 röstberättigade innevånare eller därunder. En ändring har
gjorts i Kommunallagen som möjliggör för kommuner med 8 000 röstberättigade
invånare eller därunder att ha 21 ledamöter i fullmäktige. Ändringen träder kraft 201402-01.
I kommunallagen 5 kapitlet § 3 framgår att om fullmäktige beslutar att antalet
ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige
förrättas nästa gång i landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad
valåret.
En förfrågan har skickats ut till gruppledarna med frågeställningen vilket alternativ som
förordas, oförändrat, höja eller sänka antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Följande synpunkter har inkommit:
Christer Eriksson (MP) har 2014-01-03 inkommit med svar och anser att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige inte ska förändras, eftersom en neddragning av antalet
ledamöter missgynnar de mindre partierna och därmed demokratin.
Gunnar Bohlin (M) har 2014-01-13 för kommunalliansen svarat att de är positiva till
förslaget och är villiga till fortsatt diskussion kring en sänkning av antalet ledamöter.
Bengt O Hansson (RV) och Stig Svensson (SD) har 2014-01-09 lämnat gemensamt
svar och anser att nuvarande antal ledamöter (35) tillgodoser det demokratiska
inflytandet och väljarnas möjlighet att påverka fullmäktiges sammansättning genom de
allmänna valen.
Carina Gullberg (S) yrkade på allmänna utskottets möte 2014-01-15 § 20 att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige ändras från 35 till 31 ledamöter. Fullmäktige
undersöker möjligheten att inrätta beredningar. Samt att kommunfullmäktiges roll i att
utveckla medborgardialogen stärks som exempelvis Västra Götalandsregionens
Demokratitorg och fokusgrupper.
Roland Karlsson (C) redovisade på allmänna utskottets möte 2014-01-15, § 20
Centerpartiets åsikt att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ändras till 31 från 35
ledamöter men kompletteras med möjlighet att inrätta ett råd för kultur- och
fritidsfrågor.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Alliansens svar politisk org.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Dokument1.docx
- Ledamöter i olika kommunfullmäktige 2013.docx
- DOC140109.pdf
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Kopia till
Länsstyrelsen
Kommunala författningssamlingen
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Ärende

Ärendenummer

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2013/156

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan
ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett nytt förslag på reviderad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förslagets bilaga 2 har nu baserats på den nya
miljöprövningsförordningen. Den nu gällande taxans bilaga 2 byggde på förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslaget innefattar följande förändringar: Bilaga 2 när nu helt anpassa till den nya förordning som trädde i kraft i juni 2013 och
som heter miljöprövningsförordningen. Det innebär en hel del förändringar i
klassificeringen av olika miljöfarliga verksamheter.
- Förslaget innefattar inget förslag på timtaxa, då detta inte i tidigare dialog med
kommunledningarna i de tre samverkande kommunerna varit framgångsrikt.
Bedömningen är att timtaxan ska ligga på 820 kronor förutsatt att man kan få till en
hög andel tillsyns- och prövningstid som kan debiteras.
- En indexuppräkning av nuvarande taxa skulle innebära att timavgiften skulle ligga
kvar på 648 kronor.
Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att timavgiftens storlek är en betydande
faktor för att prövningen och tillsynen enligt miljöbalken mer eller mindre ska belasta
skattekollektivet. Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag att bedriva
myndighetsutövningen inom miljöbalkens område enligt gällande reglemente
förutsätter att de tre samverkande kommunerna verkligen tillhandahåller tillräckliga
resurser så att arbetet kan bedrivas med god kvalitet med avseende på service och
utförande. Om avgiftsnivån inte täcker de kostnaderna som myndighetsutövningen
inom miljöbalkens område, så måste kommunerna täcka kostnaderna med skatt.
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Noterbart är att Riksdagen beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom
miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Det är även viktigt att veta
att omfattningen på myndighetsutövningen kan komma att behöva utökas. Det finns
signaler på detta bland annat från Vattenmyndigheten.
MTG-styrgrupp har rekommenderat att miljö- och byggnadsnämnden fattar nya beslut
när det gäller samtliga nu aktuella taxor som är under revidering. Detta i och med att
man fattat lite olika beslut i Mariestad respektive Töreboda. Dessutom vill man att
nämnden föreslår nya datum då taxorna ska träda i kraft.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en ändrad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med i ärendet upprättat förslag. Den
timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör, om den nu föreslagna nivån 820
kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet med timavgifterna i närområdet. De
avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor. Nämnden föreslår att taxan ska träda i
kraft den 1 mars 2014.

Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa för Prövning och Tillsyn inom Miljöbalkens område 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Miljöbalkstaxa bilaga 1 2013.xlsx
- Miljöbalkstaxa bilaga 2 2013.xlsx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestads kommun
Töreboda kommun
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till taxa för tillsyn enligt Tobakslagen

KS 2013/154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt tobakslagen i enlighet
med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft den 1
mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2006
en taxa för tillsyn enligt tobakslagen. Ändringen av taxan i det upprättade förslaget har
gjorts med avseende på en anpassning av miljö- och byggnadsnämndens faktiska
timkostnad.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa enligt tobakslagen 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestads kommun
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Töreboda kommun
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Kommunfullmäktige

KF § 34

Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa för kontroll av viss handel med receptfria
läkemedel

KS 2013/155

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt lag om handel med
vissa receptfria läkemedel i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650
kr/timme. Taxan ska träda I kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner antog år 2010
en taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunfullmäktige i Mariestad och Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma avgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa enligt strålskyddslagen

KS 2013/152

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan enligt strålskyddslagen i
enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara 650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft
den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner antog i oktober
2008 en taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Ändringen av taxan i det upprättade
förslaget har gjorts med avseende på en anpassning av den faktiska timkostnaden som
miljö- och byggnadsnämnden numera har.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut och beslut som
varit svåra att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta
om samma timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska var densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.

Bilagor
- DOC131213.pdf
- Taxa enligt strålskyddslagen 2013.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Mariestads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på taxa för kontroll av animaliska biprodukter

KS 2013/153

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den ändrade taxan för offentlig kontroll av
hantering av animaliska biprodukter i enlighet med upprättat förslag. Avgiften ska vara
650 kr/timme. Taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för offentlig kontroll av
hantering av animaliska biprodukter.
Kommunfullmäktige i Mariestad och i Töreboda har fattat olika beslut som varit svåra
att tolka korrekt. Därför krävs det nu en bättre samordning i syfte att besluta om samma
timavgiftsnivå samt att taxelydelsen ska vara densamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-12-04 att föreslå kommunfullmäktige i
respektive Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att anta en taxa i enlighet
med i ärendet upprättat förslag. Den timavgift som taxan rekommenderas bygga på bör,
om den nu föreslagna nivån på 820 kronor inte accepteras, åtminstone vara i paritet
med timavgifterna i närområdet. De avgifterna ligger i intervallet 710 till 899 kronor.
Nämnden föreslår att taxan ska träda i kraft den 1 mars 2014.
Bilagor
- DOC131213.pdf
- Förslag på taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 201312.docx
- MBN 20131204 info om taxor.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestads kommun
Töreboda kommun
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Ärende

Ärendenummer

Motion- Byggnad av biogasanläggning i kommunen

KS 2012/145

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att hänvisa till arbetet med energikombinatet i
Otterbäcken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) med instämmande av Björn Thodenius (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV) har för Rätt Väg inkommit med
en motion gällande byggnation av biogasanläggning i kommunen. De föreslår att
Gullspångs kommun bygger en biogasanläggning för produktion av förnyelsebar energi
för fordonssektorn samt att Gullspångs kommun bildar ett kommunalt energibolag för
nämnda objekt. De anser att en biogasanläggning vore ett steg på vägen för att nå
nationella och europeiska miljömål.
Biogas framställs genom rötning av organiskt material (substrat). Genom att
uppgradera rågasen får man ren metan som efter komprimering kan användas till att
driva gasbilar. Fordonsgas är förnyelsebar och tillför ingen extra koldioxid till
atmosfären.
I Töreboda bygger Triventus Biogas AB en biogasanläggning ihop med Vadsbo mjölk.
I anläggningen kommer rågasen att uppgraderas till fordonsgas. Storleken på
anläggningen blir ca 15 GWh (15 000 000 kWh) med möjlighet att utöka upp till 30
GWh. 15 GWh ser Triventus Biogas AB som nödvändig storlek på anläggningen för att
få ekonomi i uppgraderingen till fordonsgas. För att producera 15 GWh räcker gödseln
från gårdens ca 1 000 kor till mindre än hälften av erforderlig mängd substrat.
Triventus Biogas AB investering har uppgivits ligga i storleksordningen 50 miljoner
kronor.
För att få ekonomi i att bygga en tankstation för fordonsgas krävs ett underlag på ca
300 personbilar eller ca 3 GWh. Som jämförelse kan nämnas att Tankstationen i
Mariestad hittills har legat strax under den siffran. Alternativ till personbilar där man
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kan hitta avsättning för gas är t.ex. kollektivtrafik, skolskjutsar, taxi, färdtjänst och
sopbilar. Kostnaden för en gastankstation är ca10 gånger högre än för en traditionell
bensinmack.
Ett alternativ till att bygga en egen biogasanläggning skulle kunna vara att skicka
lämpligt substrat till t.ex. den anläggning som Triventus Biogas AB bygger i Töreboda.
Man skulle också kunna titta på möjligheten att producera gas i kommunens
avfallsreningsanläggning och utreda om den kan uppgraderas i Töreboda. Blir
energikombinatet i Otterbäcken av så öppnas också andra möjligheter.
Om huvudsyftet med motionen är att minska koldioxidutsläppen från kommunens
fordon så skulle man också kunna se andra alternativ än en egen biogasanläggning.
Idag kan man tanka etanol i Gullspång och Hova. Flytande bränslen är lätta att
transportera så för kommunens egna fordon finns även möjlighet att ha en egen
tankstation för något annat förnybart bränsle. Dessutom kan man välja eldrift eller helt
enkelt satsa på att skaffa fordon med så låg energiförbrukning som möjligt. Ytterligare
ett alternativ är att uppföra en gastankstation men att köpa in gasen utifrån.
Bilagor
- DOC120327.pdf
- TU om biogas efter föreslagna ändringar av Carina Gullberg och Torbjörn Johnson på
beredning 2013-09-02 till allmänna utskottet.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Hans-Göran Larsson (RV)
Bengt O Hansson (RV)
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Ärende

Ärendenummer

Riksnormen för försörjningsstöd 2014

KS 2014/35

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för 2014 anta riksdagens förslag på riksnorm för
ekonomiskt bistånd socialbidrag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
De föreslagna beloppen för 2014 är oförändrade och förvaltningen finner inga skäl till
att Gullspångs kommun gör någon annan förändring än socialbidragsnormen för 2014.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande angående bidragsnorm 2014, 14-01-14, skriven av Lars Olsson.docx
- Socialstyrelsens information om riksnormen för 2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Olsson
Eva Thimfors
Kommunala författningssamlingen
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Länsstyrelsen, inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av
Överförmyndare i samverkan

KS 2014/104

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna protokoll från Länsstyrelsen angående
inspektion enligt 19 kapitlet 17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Länsstyrelsens protokoll avseende inspektion enligt 19 kap
17 § föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen.
Bilagor
- Länsstyrelsen - Inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 §
förmynderskapsförordning - dnr 2013-37201-2013 av Överförmyndare i samverkan
(ÖIS).pdf

Kopia till
Akt
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KF § 40

Ärende

Ärendenummer

Valärende

KS 2010/234

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga ersättare Angelie Sandström (S).
Kommunfullmäktige överlämnar till länsstyrelsen att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Angelie Sandström (S).
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om Angelie Sandström (S) kan
entledigas och om ärendet kan överlämnas till länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Bakgrund
Länsstyrelsen har kontrollerat valbarheten i valdatasystemets valbarhetskontroll och för
Gullspångs kommun uppges att ersättaren för Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Angelie Sandström inte är valbar.
Bilagor
- Valbarhetskontroll.pdf

Kopia till
Länsstyrelsen
Angelie Sandström
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Ärende

Ärendenummer

Inkomna motioner

KS 2014/143

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner motionerna och överlämnar dem för beredning.

Bakgrund
Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV) lämnar in två motioner dels byggande
av hundrastgård samt inrättande av ungdomsgård.

Kopia till
Akt
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