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§4

Delårsrapport januari-augusti 2016

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/210

Föredragande: Anders Bernhall, Elisabeth Olsson, Maria Andersson, Karin Ahrle, Christofer Olsson,
Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Gullspångs kommun per
2016-08-31 till handlingarna.

Bakgrund
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2016 och visar resultat och ställning för
kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål
samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade ekonomiska
utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL
(Sveriges kommuner och landsting) som publicerades i augusti månad.
Utfallet i delårsbokslutet visar på ett resultat uppgående till 4 mnkr. Detta kan jämföras med
föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till 5,9 mnkr (inklusive en
jämförelsestörande post på 2,8 mnkr) Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 6,7
mnkr (7,6 mnkr motsvarande period 2015).
Prognos för 2016 visar på ett förväntat resultat uppgående till -1,4 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse på -7,1 mnkr gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken till det prognostiserade
resultatet beror på förväntade negativa budgetavvikelser inom framför allt Vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Bilagor
- Delårsrapport 2016 Gullspångs kommun.docx
- Bilaga till delårsrapport 2016 Gullspångs kommun.docx
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016 januari-augusti, skriven av Anders Bernhall 2016-09-26.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §6).doc
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§5

Samverkansöverenskommelse mellan Gullspångs kommun
och polisen

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/239

Föredragande: Johan Walfridson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommunen och
polismyndigheten.

Bakgrund
Gullspångs kommun har sedan tidigare ett samverkansavtal med polismyndigheten, avtalstiden
2015. På grund av omorganisationen inom polismyndigheten har inget nytt avtal tecknats utan det
gamla har löpt vidare.
Samverkansöverenskommelsen för 2016-2017 bygger vidare på det avtalet Mariestad och Töreboda
kommuner tidigare tecknat med polisen. Genom att Gullspångs kommun ingår i det gemensam
Brottsförebyggande- och Trafiksäkerhetsrådet likriktas kommunernas samverkansöverenskommelse.
Kommunerna tecknar var för sig överenskommelse med polismyndigheten, dessa är i princip
identiska.
Fokusområden för perioden blir: Våld i nära relation, ungdomar i riskzon och unga kriminella, yrkesoch livsstilskriminella samt trafikbrott och trafik som störande element.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samverkansöverenskommelse, skriven av Johan Walfridson.docx
- Samverkanöverenskommelse Gullspång 2016-17 Avtal.docx
- 3.2 Samverkansöverenskommelse Gullspång 2016-2017 Handlingsplan.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §5).doc
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§6

Fastigheten Björtorp 4:6 i Skagersvik

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/461

Föredragande: Jim Gustavsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2007-01-29 Kf § 10 avseende att fastigheterna Skagersvik södra och norra med
fastighetsbeteckningen Björtorp 4:6 avvecklas genom försäljning.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringskostnaden 500 tkr-1 mnkr
för fastigheten Björtorp 4:6 tas ur kommunstyrelsens ram inom 2 mnkr.

Bakgrund
Fastigheten Björtorp 4:6 är belägen i Skagersvik och ägs av kommunen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har 2016-06-22 § 226 samtyckt till att ta fastigheten Björtorp 4:6 i anspråk för att
tillmötesgå de behov som finns för verksamheterna bland annat ung Arena 9.0 och samtycker till att
verksamheten flyttar in i lokalen. Verksamheten flyttar in i lokalen till minimala kostnader.
Kommunfullmäktige har 2007-01-29 Kf § 10 beslutat att fastigheten Björtorp 4:6 ska avvecklas
genom försäljning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-09-21 § 166 ekonomichefen i uppdrag att se över
hyresersättningen.
Yttrande avseende hyressättning
Enligt uppgift från Fastighetsförvaltningen uppgår nuvarande driftkostnader för aktuell fastighet till
180 tkr/år. Denna kostnad redovisas för närvarande under fastighetsförvaltningen och belastar inte
någon kärnverksamhet. Orsaken till detta är att det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i
aktuell lokal. Efter beslutade förändringar visar ny hyreskalkyl en uppskattad hyreskostnad
uppgående till ca 700 kr/kvm. Aktuell yta uppgår till 411 kvm, vilket ger en ny uppskattade
hyreskostnad uppgående till 288 tkr/år.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §9).doc
- Beslut från kommunfullmäktige 2007-0-29 § 10 försäljning fastigheten-Skagersvik Björtorp 4_6.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §11).doc
- Tjänsteskrivelse, fastigheten Björtorp 4_6, skriven av Anders Bernhall 2016-09-27.docx
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§7

Etableringsförfrågan vid infarten till Gullspång

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/620

Föredragande: Camilla McQurie
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ställer sig positiva till etableringen och beviljar nyttjanderättsavtal mellan XXX AB
och Gullspångs kommun enligt bifogat förslag.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21.
En förfrågan om etableringsmöjlighet har inkommit till kommunen, gällande matservering vid
infarten till Gullspångs centrum. XXX vill teckna ett nyttjanderättsavtal på fastigheten Hallen 2 för en
tidsperiod på 10 år. Syftet är att uppföra ett matserveringsställe med enklare utbud, samt dagens
lunch. Ett 30-tal sittplatser inomhus samt toalett är inkluderade i verksamheten.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §4).doc
- Kartskiss_situationsplan.pdf
- Upplåtelse av nyttjanderätt, del av Hallen 2 Gullspång.docx
- Tjänsteskrivelse, etableringsförfrågan vid infarten till Gullspång.docx
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§8

Ersättning till hyresgästen Hova Hotell & Konferens AB
med anledning av uppsägning av hyresavtal

Kallelse
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KS 2016/508

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen till Hova Hotell & Konferens AB i samband med avflytt
finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bakgrund
Under april månad 2016 sades hyresavtalet upp, mellan Gullspångs kommun och Hova Hotell &
Konferens AB, av fastighetsavdelningen på uppdrag av kommunledningen i Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att bevilja hyresgästen en ersättning om maximalt 275 tkr,
att utbetalas i samband med överenskommelse om avflyttning från förhyrd lokal, senast 2016-09-30.

Förvaltningen fick i uppdrag att lämna förslag på var i kommunens budget finansieringen kan ske.
Förvaltningen föreslår att medel tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 520 tkr finns i budget
och inga medel har betalats ut hittills under året.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §12).doc
- Tjänsteskrivelse, ersättning till hyresgästen Hova Hotell & Konferens AB med anledning av
uppsägning av hyresavtal, skriven av Elisabeth Olsson 2016-09-26.docx
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§9

Taxor kostverksamheten 2017

KS 2016/560

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om följande taxor 2017 enligt nedan.
Lunch matsal Amnegårdens-/Mogårdens äldreboende 67: var tionde lunch ska vara gratis för ålderspensionärer
Pedagogiska luncher skola 310: -/månad
Pedagogiska luncher ÄO 310: -/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 32: Lunch på skolorna 57: - Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 57: -

Bakgrund
Kostavdelningen föreslår en justering av taxorna 2017. Utifrån kostverksamhetens budget, så ligger
detta förslag, inom ramen för att verksamheten ska bära sina kostnader.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, taxor kostverksamheten 2017, skriven av Tomas Karlsson 2016-08-16.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §12).doc
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§ 10

Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsen hantering
av allmänna handlingar

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/572

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts utskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ser med tillfredsställelse på revisionsrapporten och lämnar revisorernas
granskning utan kommentarer och anser att inga åtgärder behöver vidtas då ingen kritik framförts.

Bakgrund
KPMG har av Gullspångs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av allmänna
handlingar i Gullspångs kommun. Gullspångs kommuns revisorer bedömer att det finns en risk
hanteringen av allmänna handlingar inte lever upp till de krav som lagstiftningen ställer på
myndigheter. Revisorerna bedömer att det är väsentligt att kommunen säkerställer sin hantering av
allmänna handlingar. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att
hanteringen av allmänna handlingar är ändamålsenlig.
Revisionsfrågorna och granskarens svar var följande:
• Vilka övergripande och beslutade regler/riktlinjer finns för hantering av allmänna handlingar,
posthantering och diarieföring samt hur kommunstyrelsen säkerställer dess efterlevnad?
Granskningens svar: Det finns en dokumenthanteringsplan, internkontroll plan, policy för sociala
medier, posthanteringsrutiner och reglemente för kommunstyrelsen. Diarieföring, mötesrelaterad
dokumentation och beslut samt underlag samlas i ärendehanteringssystemet W3D3.
• Om kommunstyrelsen säkerställt att organisation och system för hantering av allmänna handlingar,
från postöppning till arkivering är utformad
Granskningens svar: Ja, det finns en fungerande organisation både inom tekniska och personella
resurser enligt det granskade underlaget samt respondenternas svar.
• Hur kommunstyrelsen säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls?
Granskningens svar: Rutiner finns beskrivna i dokumenthanteringsplan och reglemente. Efterlevnad
kontrolleras inom den interna kontrollen samt på löpande basis i det dagliga arbetet och kontakten
mellan tjänsteman och förtroendevald. Granskaren har gjort stickprov och granskat delegationslistor
för 18 månader och ser att beslut anmäls och diarieförs.
Granskaren gör, baserat på det underlag som presenteras i rapporten och de intervjuer som
genomförts, bedömningen att kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar är
ändamålsenlig.

Bilagor
- Yttrande- revisionsrapport gällande kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar, skriven
av Elisabeth Olsson 2016-09-13.docx
- Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §14).doc
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Kommunstyrelsen

§ 11

Reglemente och samverkansavtal för Lönenämnden
Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg

KS 2016/581

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter:
- I samverkansavtalet sidan 2 ska Karlsborgs kommun läggas till.
- I reglementet korrigeras § 15 sista meningen så att samtliga kommuner finns med.

Bakgrund
De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte reviderats sedan
samarbetet inleddes. Ett förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglemente har därför tagits
fram. MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglemente för samtliga gemensamma nämnder för synpunkter. Avsikten är att
dessa ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-nämnderna ska lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna ska lämna synpunkter på samtliga samverkansavtal och reglementen.
Synpunkterna ska skickas till Mariestads kommun senast 20 oktober.
Avsikten är att MTG-styrgrupp vid sammanträdet 2016-10-28, med beaktande av
kommunstyrelsernas, MTG-nämndernas samt egna synpunkter, ska fastställa förslag till
reviderade/nya samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta upprättade förslag
till reviderade nya samverkansavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente och samverkansavtal, .docx
- Följebrev från Ola Blomberg.docx
- Samverkansavtal för Lönenämnden 2016-08-29.pdf
- Reglemente för Lönenämnden 2016-08-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §15).doc
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Kommunstyrelsen

§ 12

Reglemente och samverkansavtal för tekniska nämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/582

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter:
- I samverkansavtalet § 13 byts ordet ”ska” ut till ”kan” inrätta ett....
- Både avtalen och reglementen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden avseende
arbetsutskott ska vara likalydande.

Bakgrund
De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte reviderats sedan
samarbetet inleddes. Ett förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglemente har därför tagits
fram. MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglemente för samtliga gemensamma nämnder för synpunkter. Avsikten är att
dessa ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-nämnderna ska lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna ska lämna synpunkter på samtliga samverkansavtal och reglementen.
Synpunkterna ska skickas till Mariestads kommun senast 20 oktober.
Avsikten är att MTG-styrgrupp vid sammanträdet 2016-10-28, med beaktande av
kommunstyrelsernas, MTG-nämndernas samt egna synpunkter, ska fastställa förslag till
reviderade/nya samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta upprättade förslag
till reviderade nya samverkansavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente och samverkansavtal, .docx
- Följebrev från Ola Blomberg.docx
- Samverkansavtal för Tekniska nämnden 2016-08-29.pdf
- Reglemente för tekniska nämnden 2016-08-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §16).doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Reglemente och samverkansavtal för Miljö- och
byggnadsnämnden Mariestad, Töreboda och Gullspång

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/583

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter:
- § 13 i samverkansavtalet ska harmoniera med § 33 i reglementet.
- Både avtalen och reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden avseende
arbetsutskott ska vara likalydande.

Bakgrund
De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte reviderats sedan
samarbetet inleddes. Ett förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglemente har därför tagits
fram. MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglemente för samtliga gemensamma nämnder för synpunkter. Avsikten är att
dessa ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-nämnderna ska lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna ska lämna synpunkter på samtliga samverkansavtal och reglementen.
Synpunkterna ska skickas till Mariestads kommun senast 20 oktober.
Avsikten är att MTG-styrgrupp vid sammanträdet 2016-10-28, med beaktande av
kommunstyrelsernas, MTG-nämndernas samt egna synpunkter, ska fastställa förslag till
reviderade/nya samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta upprättade förslag
till reviderade nya samverkansavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente och samverkansavtal, .docx
- Följebrev från Ola Blomberg.docx
- Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-29.pdf
- Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden 2016-08-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §17).doc
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§ 14

Reglemente och samverkansavtal för IT-nämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/584

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar förslaget till kommunstyrelsen utan synpunkter.

Bakgrund
De styrdokument som ligger till grund för MTG-samarbetet har i de flesta fall inte reviderats sedan
samarbetet inleddes. Ett förslag till reviderade/nya samverkansavtal och reglemente har därför tagits
fram. MTG-styrgrupp beslutade 2016-08-26 att överlämna förslagen till nya/reviderade
samverkansavtal och reglemente för samtliga gemensamma nämnder för synpunkter. Avsikten är att
dessa ska gälla från och med den 1 januari 2017.
MTG-nämnderna ska lämna synpunkter på det samverkansavtal och reglemente som berör den egna
nämnden. Kommunstyrelserna ska lämna synpunkter på samtliga samverkansavtal och reglementen.
Synpunkterna ska skickas till Mariestads kommun senast 20 oktober.
Avsikten är att MTG-styrgrupp vid sammanträdet 2016-10-28, med beaktande av
kommunstyrelsernas, MTG-nämndernas samt egna synpunkter, ska fastställa förslag till
reviderade/nya samverkansavtal och reglementen. MTG-styrgrupp kommer därefter att
rekommendera kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive kommun att anta upprättade förslag
till reviderade nya samverkansavtal och reglementen för de gemensamma nämnderna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente och samverkansavtal, .docx
- Följebrev från Ola Blomberg.docx
- Samverkansavtal för IT-nämnden 2016-08-29.pdf
- Reglemente för IT-nämnden 2016-08-29.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §18).doc
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Kommunstyrelsen

§ 15

Reglemente för kommunstyrelsen, förändring

KS 2015/96

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under kommunstyrelsens reglemente 3 §
lägga till punkt 12. Kommunstyrelsen har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för vuxenstudier,
arbetsmarknadsfrågor och integration.

Bakgrund
Under våren 2016 fattades beslut om att inrätta en ny verksamhet för integration, studier och
arbete. I den nya verksamheten läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagandet. Den nya
verksamheten ska politiskt ligga under kommunstyrelsen. Detta innebär att ansvaret för
flyktingmottagning som idag ligger under vård- och omsorgsnämnden flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens reglemente bör förtydligas genom att ansvaret för vuxenstudier,
arbetsmarknadsfrågor och integration får en egen punkt under § 3:
12. Kommunstyrelsen har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar gällande vuxenstudier,
arbetsmarknadsfrågor och integration

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ändring i reglemente för kommunstyrelsen, skriven av Elisabeth Olsson 2016-0913.docx
- Reglemente för kommunstyrelsen antagen av kommunfullmäktige 2015-04-29, § 85, reviderad.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §19).doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, förändring

KS 2015/90

Förslag till beslut
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 1 § punkt 7 i Vård- och
omsorgsnämndens reglemente till ”mottagande av ensamkommande barn”.

Bakgrund
Under våren 2016 fattades beslut om att inrätta en ny verksamhet för integration, studier och
arbete. I den nya verksamheten läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagandet. Den nya
verksamheten ska politiskt ligga under kommunstyrelsen.
Detta innebär att ansvaret för flyktingmottagning som idag ligger under Vård- och omsorgsnämnden
flyttas till kommunstyrelsen. Därmed behöver 1§, uppgift nr 7, tas bort i Vård- och
omsorgsnämndens reglemente:
”1 § Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter….
7. flyktingmottagning/verksamhet”
Punkt 7 bör ersättas med ”mottagande av ensamkommande barn” som fortsätter att vara Vård- och
omsorgsnämndens ansvar men inte finns särskilt benämnt i reglementet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ändring i reglemente för Vård- och omsorgsnämnden, skriven av Elisabeth Olsson
2016-09-13.docx
- Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antagen av kf 2015-04-29 § 82, reviderad.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §20).doc
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§ 17

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Kallelse
2016-10-05

KS 2015/344

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar ändra delegationsordningen enligt bilaga.

Bakgrund
Under våren 2016 fattades beslut om att inrätta en ny verksamhet för integration, studier och
arbete. I den nya verksamheten läggs Lärcentrum, AME och flyktingmottagandet. Den nya
verksamheten ska politiskt ligga under kommunstyrelsen.
Detta innebär att ansvaret för flyktingmottagning som idag ligger under Vård- och omsorgsnämnden
flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen bör komplettera sin delegationsordning så att mandat ges till den nya
verksamheten att besluta inom sitt verksamhetsområde.
På sidan 3 I delegationsordningen anges lägsta beslutsnivå. Vid angiven delegats frånvaro övergår
beslutanderätten till närmast överordnad. Beslutande nivåer är nämnd, utskott, ledamot,
kommunchef, verksamhetschef (ansvarig chef för respektive nämnd/kommunstyrelsen),
enhetschef/rektor (chef underställd verksamhetschef eller kommunchef), handläggare/legitimerad
personal, assistent, baspersonal. Här behöver ”respektive nämnd” kompletteras med
”kommunstyrelsen” (markerat med kursiv stil).
Det behöver även läggas till ett nytt beslutsområde: K Arbetsmarknadsfrågor och integration Innan
den nya verksamheten har organiserat sig kan vi inte specificera vilken typ av beslut som ska ligga på
vilken funktion utan jag föreslår att samtliga beslut inom verksamhetsområdet läggs på
verksamhetschef för VISA enligt de övergripande förutsättningarna för delegation och att besluten
redovisas till kommunstyrelsen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen, skriven av Elisabeth Olsson
2016-09-13.docx
- Delegationsordning för kommunstyrelsen reviderad efter beslut i KS 2015-09-09 § 468 reviderad
2016-06-01 KS § 181, reviderad.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §21).doc
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§ 18

Remiss Rapport om översyn av förordning om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/529

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande:
Det är värdefullt med bedömningsgrunder alternativt rikt- och/eller gränsvärden för ammonium och
grumlighet, då vattenkvaliteten har stor betydelse för livet i vattnet. Även totalkväve, vilket inte ingår
i förordning 2001:554, är intressant ur denna aspekt. Detta inte minst för arbetet med hotade
fiskarter och fiskstammar. Kväveföreningar och grumlighet ingår inte i bedömningen av ekologisk
status inom vattenförvaltningen.
Tydliga rikt- eller gränsvärden är till hjälp vid fysisk planering samt vid tillsyn och prövning av
verksamheter som påverkar vattenmiljön. De är även pedagogiskt värdefulla, som ett mått på vilken
vattenkvalitet som eftersträvas.
Därför bör rikt- eller gränsvärden, alternativt tydliga bedömningsgrunder för ekologisk status, införas
på annat sätt om förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten upphör. Att
ersätta normerna med endast vägledningsdokument riskerar att minska tydligheten.

Bakgrund
Håkan Magnusson, miljöutredare, på miljö- och byggnadsförvaltningen har 2016-08-25 skrivit ett
remissyttrande.

Regeringskansliet har remitterat ett förslag till förändring i förordningen om miljökvalitetsnormer för
fisk och musselvatten. Förslaget är utarbetat av Havs- och vattenmyndigheten att förordningen
upphävs och till del ersätts med förändrade bedömningsgrunder inom vattenförvaltningen samt
utökad vägledning. Vidare innebär förslaget att av förordningen följande föreskrifter om utpekande
av fisk- och musselvatten samt mätmetoder upphävs.

Bedömning
Förordning 2001:554 om fisk- och musselvatten och förordning 2004:660 om vattenförvaltning syftar
båda till att skydda vattenlevande organismer och ekologiska system i vattenmiljöer. De båda
förordningarna har dock olika utgångspunkt då den förra syftar till att bevara ekonomiskt viktig arter
medan vattenförvaltningen ser mer övergripande.

Miljö- och byggnadsförvaltningen delar Havs- och vattenmyndighetens bedömning att de två
regelverken till stor del överlappar varandra. Vattenförvaltningen har också den fördelen att den ser
övergripande på miljön och inte bara till utpekade arter. Dock finns det parametrar i förordningen
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten som inte har direkt motsvarighet i
vattenförvaltningen och som har betydelse för vattenkvaliteten och fiskfaunan. En del av dessa
parametrar föreslås inarbetas i vattenförvaltningen genom förändrade bedömningsgrunder, vilket är
bra. Kvarstår gör dock att den tydlighet som funnits i och med rikt/gränsvärdena kommer att minska.
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Ammonium kommer både från punktkällor och flera olika diffusa källor och det är den sammantagna
belastningen i vattenmiljön som är avgörande för fisken. Att skapa bedömningsgrunder för
ammonium och nitrit för bedömning av ekologisk status skulle vara bra, men vilka
bedömningsgrunder som ska ingå är hårt styrt av EU:s vattendirektiv. Alternativet är således rikteller gränsvärden införda i annat regelverk. Hittills har förordningen om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten fyllt denna funktion.

Grumlighet (uppslammade fasta substanser) ingår inte heller i vattenförvaltningen och bedömningen
av ekologisk status. Grumlighet kan negativt påverka ekosystemen och tendensen är att
grumligheten ökar i många vattendrag. Det är därför värdefullt att ha tydliga bedömningsgrunder
eller rikt/gränsvärden för denna parameter.

Tydliga rikt- eller gränsvärden är till hjälp vid fysisk planering samt vid tillsyn och prövning av
verksamheter som påverkar vattenmiljön. De är även pedagogiskt värdefulla, som ett mått på vilken
vattenkvalitet som eftersträvas. Ofta är just fiskar viktiga som symbolarter. Den lokala öringens väl
och ve kan skapa engagemang för vattenfrågorna.

Aktuella miljömål
Miljömål 8, Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 10, Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Miljömål 16, Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Bilagor
- Remissmissiv - Rapport om översyn av fisk- och musselvattenförordningen.pdf
- Rapport om översyn av fisk- och musselvattenförordningen.pdf
- Remissyttrande - översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten,
M2016_01874_R.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §22).doc
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§ 19

Svar på motion upprättande av ungdomsgård

Kallelse
2016-10-05

KS 2014/147

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
I och med att de av Kommunstyrelsens önskade aktiviteter är uppfyllda föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med nedanstående yttrande.
Yttrande
Vid beslutstillfället fanns inte Barn-, utbildning- och kulturnämnden utan de frågor som berörde
området låg i ett utskott under kommunstyrelsen. Utskottet tog del av beslutet och följande
aktiviteter har genomförts:
1. Vid möte 2015-11-10 BUK § 138 var fritids gårdsföreståndare Lars Löfgren och rektor Pia Ahlqvist
inbjudna till mötet och redogjorde för fritidsgården ”Smältverkets” verksamhet.
2. För att inhämta synpunkter från ungdomar på kommunens ungdomsverksamhet finns sedan
hösten 2015 ett ungdomsparlament. Här diskuteras frågor som berör ungdomar och de kan även ge
synpunkter på olika ungdomsverksamheter. I ungdomsparlamentet finns ungdomar från alla
kommundelar.
3. Skol- och kulturchef Yvonne Kjell informerade 2014-09-07 § KS 214/524 om de kulturaktiviteter
som fanns i kommunen.
4. Studiebesök vid Smältverket genomfördes av Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2016-04-07.

Bakgrund
Barn- utbildning och kulturnämnden har 2016-08-22 § 196 behandlat ärendet.

En motion angående upprättande av en ungdomsgård i Gullspång och Hova har inkommit från Rätt
väg och Sverigedemokraterna våren 2014. Motionen behandlades vid KS § 219 2014-06-11.
Vid mötet beslöts att:
1. Bjuda in ansvariga för smältverket och att de redogör för deras verksamhet.
2. Bjuda in ungdomar från de olika kommundelarna så de ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till ungdomsverksamhet.
3. Övriga kulturaktiviteter som finns i kommunen ska redovisas.
4.Vid något tillfälle ordna ett studiebesök vid ”Smältverket”.

Bilagor
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden augusti 2016 (2016-08-22 BUK §10).doc
- Svar Motion upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.docx
- Tjänsteskrivelse lista kulturaktiviteter 2014, 2014-09-08, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
26/53

Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-10-05

- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteutlåtande, 2014-03-07, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Motion-Upprättande av Ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §23).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017

KS 2016/316

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa datum och tider för kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträden år 2017 enligt nedan:
Kommunstyrelsen
onsdagar normalt kl 13.00
19 januari torsdag på förmiddagen
8 februari
8 mars
5 april
3 maj
24 maj (budgetmöte)
7 juni
16 augusti
6 september
4 oktober
1 november
22 november
13 december
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Onsdagar normalt kl 13.00
19 januari torsdag
15 februari
22 mars
19 april
17 maj
21 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
8 november
29 november
20 december

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen finns framtaget. Förslaget har utgått
ifrån lagda sammanträdesdagar 2016.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott 2017.docx
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §26).doc
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §25).doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.
1. KS 2014/147 Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i barn- och
utbildningsutskottet 2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11, § 219 då beslutades att
ungdomar och ansvariga för ”Smältverket” ska komma till kommunstyrelsen och redogöra för
verksamheten. Ett studiebesök vid ”Smältverket” ska ordnas. Överlämnad till barn- och utbildning
och kulturnämnden 2015-09-03. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-08-22 § 196,
behandlad i ksau 2016-09-21.
2. KS 2014/498 Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123 och vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10
§ 336.
3. KS 2015/81 Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso”
Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV) 2015-02-05.
4. KS 2015/179 Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.
5. KS 2015/271 Motion soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna. Inlämnad av Roger Wiking
(S) 2015-04-29. Behandlad i 2014-11-30 blev återremitterad. Behandlad i kommunalförbundet
Avfallshantering Östra Skaraborg § 24 2016-09-19.
6. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström (S)
2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 §
152 beslut att avvakta med ett ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det
slutliga resultatet av den föreslagna lagändringen.
7. KS 2015/680 Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii Bergman (FI) 201511-13. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-08-22 § 197 som beslutat att
återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv
samt att diskussion även ska föras med kostchefen.
8. KS 2015/706 Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens verksamheter.
Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-11-26. Behandlad i kommunstyrelsen
2016-09-07 § 272 återremitterad till förvaltningen för kompletterande underlag till
kommunstyrelsen.
9. KS 2015/752 Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska sammanträden.
Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-12-14. Behandlad i arvodeskommittén
2016-09-14.
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10. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric Mellberg (M)
2016-01-20.
11. KS 2016/471 Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet ”Olssons
hamn”. Inlämnad av Sten-Olof Höijer (RV) 2016-06-13.
12. KS 2016/624 Motion om etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun. Inlämnad av HansGöran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof Höijer (RV) 2016-09-26.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2016, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx
- Motioner under beredning.pdf
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Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016
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KS 2016/209

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.
1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier. Inlämnad av Wolfgang
Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/641 Medborgarförslag – Gullspång- staden av Laxarna. Inlämnad av Tina Gabriele Brauer,
2014-10-27. Tjänsteskrivelse finns framtagen.
3. KS 2014/679 Medborgarförslag om vänort. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-05.
4. KS 2014/706 Medborgarförslag om internetkamera som visar laxtrappan i Gullspång. Inlämnad av
Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 § 270 då förvaltningen gavs i uppdrag att
kontakta Fortum.
5. KS 2014/727 Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 201411-24.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så kallade
medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för medborgarna att lämna
förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och klagomål.

Bilagor
- Medborgarförslag under beredning.pdf
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2016, skriven av Britt-Marie
Nilsson.docx
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Kommunstyrelsen

§ 23

Ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2016

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/237

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade och överlämnar rapporterna till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Rapportering av 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. (Statistikrapport till vård- och
omsorgsnämnden och kommunfullmäktige. Rapportering har gjorts till IVO).
Period: 2016-01-01—2016-03-31, samt 2016-04-01-2016-06-31
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol
0
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS
0

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §13).doc
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Kommunstyrelsen

§ 24

Rapport från Skaraborgs Kommunalförbund

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/1
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Kommunstyrelsen

§ 25

Kallelse
2016-10-05

Information
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Kommunstyrelsen

§ 26

Delegationsbeslut 2016

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/2

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 oktober månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Delgivning beslut från ksau- Samråd och remiss avseende
utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet NV04528-15

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om kommunstyrelsens arbetsutskotts remissyttrande
nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande:
Gällande området Tiveden, FO 40, har Gullspångs kommun inget att erinra mot de förslagna
revideringarna av området under förutsättning att utvecklingen av LIS-området Åsebol inte
begränsas. LIS-området, som idag täcks in av riksintresset för naturvård, är relativt begränsad i sin
omfattning och området anses lämpligt för utveckling av småskalig turismanknuten verksamhet och
bedöms därmed vara i linje med riksintresset för friluftsliv. Hänsyn måste tas till näringsverksamhet
jordbruk- och skogsverksamhet och industri så att den inte påverkas negativt.
Det nya området, Vänern – Gullspång FO 42:6, för riksintresse för friluftsliv bedöms vara gynnsamt
för Gullspångsälvens lax- och öringsstammar. Området täcks redan idag av riksintresset för
naturvård. Kommunen anser samtidigt att det är av stor vikt att riksintresset inte har en hämmande
effekt för utvecklingen av yrkesfiske och fisketurismen. Kommunen vill även påpeka att ett
planprogram att tas fram för norra Otterbäcken för utveckling av främst industriverksamhet och
förutsätter att förslaget om utpekade områden av riksintresse för friluftslivet inte kommer att
påverkar planprogrammet negativt. Hänsyn måste tas till jordbruk- och skogsverksamhet och industri
så att den inte påverkas negativt.

Bakgrund
Naturvårdsverket inbjuder till samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om förslag till
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet,
tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.
Utpekandet av områden för riksintresse för friluftsliv i kommunen har för ett par år sedan redan
behandlats. Frågan är återigen aktuell och berör delvis samma områden som tidigare; Tiveden FO 40.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet,
skriven av Peter Karnung 2016-09-12.docx
- Område Vänern.pdf
- Område Tiveden.pdf
- Karta riksintresse friluftsliv Gullspång.pdf
- Missiv samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, NV04528-15.pdf
- samrådsredogörelse för av gräsningssamråd gällande förslag till avgränsing av MBK avseende
förslag till riskintresseområden för friluftslivet.pdf
- Riksintresse friluftsliv miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling.pdf
- Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet.pdf
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-10-05

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §8).doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Delgivning beslut från ksau-Remiss, förslag till nya
föreskrifter för väg 200, Västra Götalands län, TRV
2016/22161

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/563

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts remissyttrande nedan:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar lämna följande remissvar:
Gullspångs kommun är, med respekt för frågans komplexitet, sammanfattningsvis negativt inställd till
Trafikverkets förslag på nya hastighetsföreskrifter för väg 200. Förslaget är en av många
hastighetssänkningar som Trafikverket planerar att genomföra runt om i Skaraborg.
Skaraborg har en geografisk struktur med flera mindre orter på en större geografisk yta, vilket gör att
goda möjligheter till studie- och arbetspendling är av stor betydelse för vår attraktivitet som
boendeort.
Vår uppfattning är att det remitterade förslaget, tillsammans med flera av de övriga föreslagen på
hastighetssänkningar som presenterades i remissen Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427), försämrar
möjligheterna till studie- och arbetspendling. Det kommer på sikt försämra delregionens och vår
kommuns förutsättningar till en hållbar ekonomisk utveckling. Kommunen är positiv till Trafikverkets
övergripande arbete med att höja trafiksäkerheten men önskar att andra typer av åtgärder än
hastighetssänkningar tillämpades.
I fallet väg 200 vill kommunen istället lyfta alternativet att dra om dess sträckning. Alternativet
framförde kommunen också vid den förenklande åtgärdsvalsstudien som genomfördes 2013 (KS
2013/588), med anledning av de vattentäkter som vägen idag korsar. Dras vägen om kan dess
trafiksäkerhetsstandard förbättras och den negativa effekten på pendlingsförutsättningarna utebli,
samtidigt som vattentäkten får ett fullvärdigt skydd.

Bakgrund
Trafikverket har i uppdrag från Regeringen sedan 2012, att fortsätta anpassa hastighetsgränserna på
de nationella och regionala vägarna till dess trafiksäkerhetsstandard. För vissa vägar innebär detta en
hastighetsökning och för andra en sänkning.
Trafikverket har granskat väg 200 som sträcker sig mellan Horsåsrondellen i Skövde till korsningen
väg 26/väg 3005 Bräckan i Otterbäcken, och utarbetat följande förslag till hastighetsbegränsningar.
Sträcka
1 Väg 26 Horsåsrondellen – 100 meter söder om väg 3054 Björkulla hastighet 90/80 ny hastighet
80
2 Väg E20, 3001 Hova – väg 26, 3005 Bräckan hastighet 80 ny hastighet 80
Källa: Trafikverket (TRV 2016/22161)
Förslaget innebär en hastighetssänkning på sträcka 1 och bibehållen hastighet på sträcka 2.
39/53

Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-10-05

Ändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 december 2016.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förslag till nya föreskrifter för väg 200, Västra Götalands län, skriven av Erik
Söderström 2016-09-09.docx
- Remissvar, förslag till nya föreskrifter för väg 200, Västra Götalands län.docx
- Missiv - Remissomgång 1.pdf
- Konsekvensutredning till förslag om hastighetsföreskrifter pa väg 200 Västra Götalands län.pdf
- Trafikföreskrift - förslag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §9).doc
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Kommunstyrelsen

§ 29

Delgivning beslut från ksau- Reparationsåtgärder på
bropelare på fastigheterna Lökstad 1:2, Mörtestad 1:9,
Mörtestad FS:22 och Gullspång 1:8 i Gullspångs kommun
över Gullspångsälven, dnr 535-2678-2016.

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/459

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts remissvar nedan:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande remissvar:
Gullspångs kommun välkomnar Trafikverkets planer på reparation av bron över Gullspångsälven.
Kommunen poängterar dock vikten av att under byggtiden skydda områdets rika fauna av natur och
djurarter.
Då den förslagna etableringsplatsen, vid strandkanten sydost om bron, angränsar till
rekreationsområdet och campingen Göta Holme, vill kommunen också uppmärksamma vikten av att
hänsyn visas för brukare av området. Om det är möjligt önskas att ett annat alternativ till
etableringsplats tas fram för att säkra rekreationsområdet Göta Holme.
Kommunen är intresserad av information kring hur eventuell omledning av trafiken på väg 26
kommer utformas.
Gullspångs kommun förutsätter att samråd kommer att ske med kommunen innan arbetet påbörjas.

Bakgrund
Bro R670 sträcker sig över Gullspångsälven nordväst om Gullspångs tätort och utgör en del av väg
26. Bron är uppförd 1980 och reparerades senast år 2000.
Trafikverket planerar en ny reparation av bron under sommaren 2017. Reparationen omfattar tre
åtgärder:
1. Undervattensgjutning av brons bottenplatta med syfte att reparera lokala gjutsår i betongen.
2. Komplettering med erosionsskydd kring brons mittstöd.
3. Pågjutning på av brons skivpelare.
Inför arbetet har Trafikverket ansökt om tillstånd för vattenverksamhet samt fört en dialog med
Länsstyrelsen, bland annat avseende omfattningen av skadeförebyggande åtgärder för att skydda
natur och djurarter i området.
Bland annat ska reparationsåtgärderna i vattnet endast utföras under perioden mitten av juni till
augusti, d.v.s. när det är lågvatten och utanför lekperioder/uppväxtperioder för fisk för att minska de
negativa effekterna av eventuellt grumling. Arbetet anpassas även efter lågtappningen från den uppströms liggande dammen. Arbete som utförs på vattnet ska göras av maskiner som använder
organiskt nedbrytbar olja.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2016-10-05

Bilagor
- Tjänsteskrivelse,remissvar samrådshandling. Väg 26, reparation av bro över Gullspångsälven vid
Gullspång, skriven av Erik Söderström.docx
- Samrådsremiss från Trafikverket för väg 26 reparation av bro över Gullspångsälven vid Gullspång
TRV 2016_6672.pdf
- 160902 sändlista till samråd.xlsx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §10).doc
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Kommunstyrelsen

§ 30

Delgivningar

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 128/16 intern kontroll 2016-Uppföljning med anledning av
delårsbokslut 2016 dnr: 2016.Ma0015
b) Miljö- och byggnadsnämnden § 129/16 förslag på byte av ordinarie beslutsattestant för Miljö- och
byggnadsnämnden för år 2016 dnr: 2015.Ma1541
c) Miljö- och byggnadsnämnden § 126/16 verksamhetsuppföljning dnr 2016.Ma0019
d) MTG Brå protokoll 2016-05-12
e) Tekniska nämnden protokoll 2016-09-06
f) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2016-09-19
g) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-08-25
h) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-08-30
i) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2016-08-30
j) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-09-09

Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-08-30.pdf
- Miljö-och byggnadsnämndens protokoll 2016-08-30.pdf
- Beslut i Miljö- och Byggnadsnämnden § 126, verksamhetsuppföljning 2016, Dnr 2016.Ma0019.pdf
- Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden § 128, uppföljning med anledning av delårsbokslut, dnr
2016.Ma0015.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 129, byte av beslutsattestant, dnr 2015.Ma1541.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2016-08-25 del 1.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skarborg protokoll 2016-08-25 del 2.pdf
- MTG-Brå sammanträdesprotokoll 2016-05-12.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-09-06.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2016-09-19.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 20106-09-09.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden § 120
Gullspångs Mörtestad 1:173 beslut om bygglov för ändrad
användning av enbostadshus till vandrarhem, dnr
2016.Gu0161

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/390

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 120 Gullspångs Mörtestad 1:173 beslut om bygglov för ändrad
användning av enbostadshus till vandrarhem, dnr 2016.Gu0161

Bilagor
- Beslut från MBN § 120 Gullspång Mörtestad 1_173 - ansökan om bygglov för ändrad användning av
enbostadshus till vandrarhem, dnr 2016.Gu0161.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden § 124 förslag på
utformning av miljöstrategtjänst dnr: 2016.Ma0401

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/224

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 124 förslag på utformning av miljöstrategtjänst dnr: 2016.Ma0401

Bilagor
- Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden § 124, förslag på utformning av miljöstrategtjänst.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning -Miljö- och byggnadsnämnden § 127 uppföljning
av miljö- och byggnadsnämndens kvalitetsmål 2016 dnr
2016.Ma0040

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/111

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 127 uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens kvalitetsmål
2016 dnr 2016.Ma0040

Bilagor
- Beslut i Miljö- och byggnadsnämnden § 127 uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens
kvalitetsmål 2016 dnr 2016.Ma0040.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning Miljö- och byggnadsnämnden § 121 Gullspång
Björnemossen 3:58 beslut om bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad dnr 2016.Gu0365

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/564

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 121 Gullspång Björnemossen 3:58 beslut om bygglov för
tillbyggnad av industribyggnad dnr 2016.Gu0365

Bilagor
- Björnemossen 3.58 ansökan om bygglov Dnr. 2016. Gu0365.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 35

Delgivning - Tekniska nämnden § 153 uppföljning av
internkontroll 2016 i samband med prognos 3

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/161

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 153 uppföljning av internkontroll 2016 i samband med prognos 3

Bilagor
- Uppföljning av internkontrollplan 2016 i samband med prognos 3, Tn § 153 2016-09-06.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning - Miljö- och byggnadsnämnden § 125
delsårsbokslut med tillhörande prognos och uppföljning av
nämndmålen dnr: 2016.Ma0012

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Miljö- och byggnadsnämnden § 125 delsårsbokslut med tillhörande prognos och uppföljning av
nämndmålen dnr: 2016.Ma0012

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden § 125 delårsbokslut med tillhörande prognos och uppföljning av
nämndmålen dnr 2016.Ma0012.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning - Tekniska nämnden budgetuppföljningar

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 144 uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 2 samt
delårsbokslut, Gullspångs kommun
a) Tekniska nämnden § 145 uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos 2 samt
delårsbokslut, Gullspångs kommun.
b) Tekniska nämnden § 146 godkännande av text till delårsbokslut för tekniska nämndens
verksamheter Gullspång

Bilagor
- Beslut från tekniska nämnden § 146 2016-09-06.pdf
- Delårsrapport 2016 Gullspangs kommun text.pdf
- Delår aktuell rapport Investering 2016 Prognos Juni ver 2 Fastighet Gullspång .pdf
- Delår aktuell rapport Investering 2016 Prognos Juni ver 2 Gata Gullspång .pdf
- Delår aktuell rapport Investering 2016 Prognos Juni ver 2 VA Gullspång .pdf
- Delår aktuell rapport Investering 2016 Prognos Juni ver 2 Sammanställning ver 2 Gullspång .pdf
- Beslut från Tekniska nämnden § 145 2016-09-06 uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband
med prognos 2 samt delårsbokslut, Gullspångs kommun.pdf
- Prognos delår 2016 Gullspång ver 2 tekniska nämnden.pdf
- Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 2 samt delårsbokslut, Gullspångs kommun,
Tn § 144, 2016-09-06.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivning - Tekniska nämnden § 154 uppföljning av
tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 3

Kallelse
2016-10-05

KS 2015/358

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden § 154 uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 3

Bilagor
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 3, Tn § 154 2016-09-06.pdf
- Delårsbokslut Teknisk nämnd.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 39

Delgivning - Remissyttrande underhåll av Valholms
dikningsföretag på fastigheten Valeholm 5:1 och 5:38
Gullspångs kommun

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/571

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Remissyttrande underhåll av Valholms dikningsföretag på fastigheten Valeholm 5:1 och 5:38
Gullspångs kommun

Bilagor
- Remiss på anmälan om vattenverksamhet, dnr 535-28776-2016.pdf
- Remissyttrande underhåll av Wahlaholm dikningsföretag på fastigheterna Valeholm 5_1 och 5_38 i
ärende 535-28776-2016.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 40

Delgivning - Skaraborgs kommunalförbund avsiktsförklaring
gällande ansökan till Europeiska Socialfondsprojekt
”utlysning för Västsverige - Insatser för unga 15-24 år”

Kallelse
2016-10-05

KS 2016/612

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Skaraborgs kommunalförbund avsiktsförklaring gällande ansökan till Europeiska Socialfondsprojekt
”utlysning för Västsverige - Insatser för unga 15-24 år”.

Bilagor
- Avsiktsförklaring gällande ansökan till Europeiska Socialfondsprojekt Utlysning för Västsverige Insatser för unga 15-24 år.pdf
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