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Kommunstyrelsen

§1

Kallelse
2015-01-07

Val av justerare
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Kommunstyrelsen

§2

Kallelse
2015-01-07

Anmälan om eventuellt jäv
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Kommunstyrelsen

§3

Kallelse
2015-01-07

Godkännande av dagordning

6/29

Kommunstyrelsen

§4

Kallelse
2015-01-07

Information om kommunstyrelsen

Föredragande: Elisabeth Olsson
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Kommunstyrelsen

§5

Antagande av renhållningsordning för Gullspångs och
Mariestads kommuner

Föredragande: Annika Kjellkvist

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/410

kl 13.30

Förslag till beslut
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den reviderade avfallsplanen
som tillsammans med de av miljö- och byggnadsnämnden reviderade avfallsföreskrifter utgör
kommunernas renhållningsordning.

Bakgrund
Gullspångs och Mariestads kommuner har en antagen avfallsplan med tillhörande
renhållningsföreskrifter från år 2010. Den reviderade planen innehåll främst en uppdatering av
planens målsättningar och en uppdatering av de nationella miljömålen. Kommunerna ska enligt
miljöbalken ha en upprättad avfallsplan som ska ses över vart 4:e år.
Renhållningsordningen har varit ute på remiss till berörda parter så som myndigheter och föreningar
samt annonserats till allmänheten och varit utställd på biblioteken, den har även behandlas internt
av kommunernas sektorer och utskott.

Bilagor
- Avfallsnämnden protokoll 2014-11-11 § 50.pdf
- Tjänsteskrivelse antagande av reviderad avfallsplan, skriven av Annika Kjellkvist.pdf
- Renhållningsordning för Gullspång och Mariestads kommuner.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Revidering av avfallsföreskrifter för Mariestads och Gullspångs kommuner, Mbn § 132.pdf
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Kommunstyrelsen

§6

Taxa för tömning av enskilda avlopp

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/711

Föredragande: Annika Kjellkvist
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den föreslagna taxan för
tömning av enskilda avlopp i Gullspångs kommun.

Bakgrund
Avfallsavdelningen har för Mariestad- och Gullspångs kommuners räkning upphandlat tjänsten
tömning av enskilda avlopp. Resultatet är sänka kostnader för tömning av enskild avlopp generellt.
Avgift för budad hämtning inom 24 timmar på ordinarie arbetstid och på jourtid blir mer i
överensstämmelse. Det innebär en höjning för budad slamtömning inom 24 timmar på ordinarie
arbetstid och sänkning på jourtid. Förut var skillnaderna omotiverade. Detta är tjänster som sällan
nyttjas.
Taxekollektiven får intäkter till administration och fakturering samt kostnader för att hålla slambilen
med datasystem för tömningsregistering. Gullspång ca 75 tkr och Mariestad ca 175 tkr.
Reningsverken fakturerar behandlingskostnader för mottagen mängd slam.

Bilagor
- Taxa för tömning av enskilda avlopp.pdf
- Avfallsnämnden protokoll 2014-11-11 § 51 taxa för tömning av enskilda avlopp.pdf
- Tjänsteskrivelse taxa för tömning av enskilda avlopp, skriven av Annika Kjellkvist och Åke
Lindström.pdf
- Protokollsutdrag.doc

9/29

Kommunstyrelsen

§7

Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/691

Föredragande: Energirådgivare kl 13.50
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna upprättat samarbetsavtal mellan Gullspångs,
Mariestads och Töreboda kommuner.

Bakgrund
Gullspångs, Mariestads och Töreboda kommuner har tidigare kommit överens om att bedriva
gemensam energi- och klimatrådgivning. Nuvarande avtal löper ut 2014-12-31 och behöver förnyas.
Avtalsperioderna följer Energimyndighetens finansiering av verksamheten. 280 tkr har sökts i medel
för energi- och klimatrådgivning under 2015.
Det noteras att bidrag till energistrategiskt arbete upphör 2014-12-31. Det samlade statliga bidraget
till energiarbete i kommunerna blir därmed halverat efter årsskiftet.

Bilagor
- Samarbetsavtal om energi- och klimatrådgivning 2015.pdf
- Energimyndighetens beslut om stöd till energi- och klimatrådgivning.pdf
- Protokollsutdrag.doc

10/29

Kommunstyrelsen

§8

Verksamhetsplan 2015 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/717

Föredragande: Energirådgivare
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 2015 för energi- och klimatrådgivningen i
Gullspångs kommun.

Bakgrund
Energi- och klimatrådgivningen upprättar årligen en verksamhetsplan för det kommande årets
arbete. Bifogat finns förslaget till verksamhetsplan för år 2015. För år 2015 är verksamhetsplanen
inte ett krav från Energimyndigheten men väl en rekommendation.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan före energi- och klimatrådgivningen i Gullspångs kommun, skriven
av Peter van der Tol undertecknad Gullspång.pdf
- Följebrev till reviderad verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2015 Gullspångs
kommun docx.docx
- Reviderad verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2015 Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc

11/29

Kommunstyrelsen

§9

Utställning för Töreboda kommuns reviderade
vindbruksplan

Kallelse
2015-01-07

KS 2007/87

Föredragande: Anders Hulthén Olofsson kl 14.10
Förslag till beslut
llmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna följande yttrande:
Gullspångs kommun delar miljö-och byggnadsnämnden bedömning att område 10 i Töreboda
kommun inte är ett lämpligt område för vindkraft då det inkräktar på riksintressen för naturvård och
friluftsliv. Gullspångs kommun anser att området ska tas bort från planen.
Gullspångs kommun anser att vindbruksetableringar i område 10 riskerar att hämma
turismutvecklingen i det närliggande LIS-området Åsebol.

Bakgrund
Töreboda kommun har upprättat ett förslag till reviderade Vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen. Förslaget är på utställning och Gullspångs kommun har nu möjlighet att lämna
synpunkter på planen. Syftet med vindbruksplanen är att hänvisa större vindkraftetableringar till
områden inom kommunernas gränser.
Revideringen av Vindbruksplanen tillför ny information och beaktar hänsynstaganden. Dessutom
kommer planen fortsättningsvis att delas upp i kommunvisa reviderade vindbruksplaner. Töreboda
kommun kommer att ha en egen Vindbruksplan.

Bilagor
- Utställningshandling, vindbruk tematiskt tillägg till Gullspångs översiktsplan reviderad år 2014.pdf
- Miljökonsekvensbeskrivning reviderad vindbruksplan 2014, utställningshandling .pdf
- Tjänsteutlåtande utställning för Töreboda kommuns reviderade vindbruksplan, skriven av Anna
Bjerndell 2014-11-21.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 10

Kallelse
2015-01-07

Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors

13/29

Kallelse
2015-01-07

Kommunstyrelsen

§ 11

Ansökan om bidrag till Barnens Rätt i Samhället

KS 2014/631

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
IFO/LSS-utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Barnens Rätt I Samhället 9 060 kronor i bidrag.

Bakgrund
Barnens Rätt I Samhället har ansökt om medel från Gullspångs kommun. BRIS ansöker om 10 kronor
per barn från Gullspångs kommun för år 2015, totalt 9 060 kr för kommunens 906 antal barn.
Enligt Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar får föreningar med så kallade
hjälptelefoner, t ex BRIS, kan erhålla stöd med motiveringen att verksamheten omfattar
kommuninvånare. Förvaltningen förordar därför att kommunen beviljar BRIS det ansökta bidraget.

Bilagor
- Ansökan om bidrag till BRIS.pdf
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc

14/29

Kommunstyrelsen

§ 12

Taxa för avgifter för IFO/LSS-utskottets verksamheter

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/681

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor enligt nedan:
Tillståndsverksamhet
Utskänkningstillstånd
Riktlinjer och avgiftstaxa för utskänkningsärenden samt försäljning av öl klass har skrivits om och är
politiskt antagen. Avgifter för alkoholhandläggning har reglerats under 2014 och kommer fortsätta
att höjas 2015 tills nivån ligger på samma som för de övriga samverkande kommuner i Skaraborg
kring alkoholhandläggning. De samverkande kommunerna är; Skara, Falköping, Töreboda, Tibro, Hjo,
Karlsborg, Töreboda, Gullspång och Essunga.
LSS
Lunchkostnad i samband men daglig verksamhet Ingen subvention utgår
Resor till daglig verksamhet 400 kr (400 kr) per månad, med automatisk uppräkning när Västtrafik
ändrar taxa
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för 80 kr (80 kr) /heldag; frukost 16 kr
barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6 (16 kr), lunch 32 kr (32 kr), kvällsmat 32 kr (32 kr).
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag (105 kr); frukost 21 kr (21 kr), lunch 42 kr
(42 kr),
kvällsmat 42 kr (42 kr)
Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för 80 kr (80 kr) /heldag; frukost 16 kr
ungdom över 12 år LSS § 9 punkt 7 (16 kr), lunch 32 kr (32 kr), kvällsmat 32 kr (32 kr).
Ersättning vid vård i familjehem eller
bostad med särskild service, t ex elevhem Se tidigare beslut av fullmäktige

Bakgrund
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och
äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Förändringen i KPI
är -0,4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Taxorna förändras därför inte från år 2014
till år 2015.

Bilagor
- Taxor och avgifter IFO LSS 2015.docx
- Protokollsutdrag.doc

15/29

Kommunstyrelsen

§ 13

Taxa för avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/681

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxan för äldreomsorgen enligt bilaga.

Bakgrund
Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och
äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). Förändringen i KPI
är -0,4 %
jämfört med motsvarande period föregående år. Taxorna förändras därför inte från år 2014 till år
2015.

Bilagor
- Reviderad tjänsteskrivelse gällande avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter 2015.docx
- Protokollsutdrag.doc

16/29

Kommunstyrelsen

§ 14

Taxor kostverksamheten 2015

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/776

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för år 2015 enligt nedan.
Lunch Amnegårdens matsal 65.Pedagogiska luncher skola 300.-/månad
Pedagogiska luncher ÄO 300.-/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 30.Lunch på skolorna 55.Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 55.-

Bakgrund
Kostverksamheten har föreslagit en justering av taxorna för år 2015. Utifrån kostverksamhetens
budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att verksamheten ska bära sina kostnader. Med
undantag för taxan lunch matlåda hemleverans.

Bilagor
- Tjänsteutlåtande , taxor i kostverksamheten 2015, skriven 2014-12-04 av Tomas Karlsson.docx

17/29

Kommunstyrelsen

§ 15

Markköp av Hova 2:97

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/729

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet avseende markköp av fastigheten Hova
2:97.

Bakgrund
Fastigheten Hova 2:97 ligger intill E 20 förbi Hova. Marken är oexploaterad och är detaljplanerad för
handels, bilservice samt kontorsändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det ligger i kommunens intresse att förvärva fastigheten
då den ligger på ett strategiskt läge mellan dagens E 20 samt den framtida dragningen av vägen.

Bilagor
- Köpekontrakt Hova 2:97.docx
- Tjänsteutlåtande markköp Hova 2:97, skriven av Anna Bjerndell 2014-11-24.docx
- Värdeutlåtande Hova 2:98, LRF Konsult AB.pdf
- Protokollsutdrag.doc

18/29

Kommunstyrelsen

§ 16

Markköp av Hova 2:98

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/720

Förslag till beslut
Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontraktet avseende markköp fastigheten Hova 2:98.

Bakgrund
Fastigheten Hova 2:98 ligger intill E 20 förbi Hova. Marken är oexploaterad och är detaljplanerad för
handels, bilservice samt kontorsändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det ligger i kommunens intresse att förvärva fastigheten
då den ligger på ett strategiskt läge mellan dagens E 20 samt den framtida dragningen av vägen.

Bilagor
- Karta över Hova 2:98.pdf
- Tjänsteutlåtande markköp Hova 2:98, skriven av Anna Bjerndell 2014-11-20.docx
- Värdeutlåtande Hova 2:98.pdf
- Följebrev till värdering av Hova 2,98.pdf
- Köpekontrakt Hova 2:98.docx
- Protokollsutdrag.doc

19/29

Kommunstyrelsen

§ 17

Valärende - Val till utskott och val av adjungerande till
utskott

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/560

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

20/29

Kommunstyrelsen

§ 18

Val till kommunala pensionärsrådet

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/560

Bilagor
- Val av representanter från Hova PRO i KPR nästa mandatperiod.pdf
- Val av representanter från PRO Otterbäcken i KPR.pdf
- Nominering från Mariestads reumatikerförening av Sture Andersson som medlem i Kommunala
Pensionärsrådet.pdf
- Nominering från Hörselskadades förening av Maj-Lis Erlandsson som ledamot och Annica Granath
som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.pdf
- Nominering av ledamot och ersättare till KPR från Gullspång-Hova SPF.pdf

21/29

§ 19

Kommunstyrelsen

Kallelse
2015-01-07

Valärende- Nominering till Kommuninvest styrelsen

KS 2014/560

Bilagor
- Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.pdf

22/29

Kommunstyrelsen

§ 20

Delegationsbeslut

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från december 2014.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstmän i enlighet
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delgeringsbesluten.
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 för redovisning till kommunstyrelsen januari månad 2015..doc

23/29

Kommunstyrelsen

§ 21

Delgivning - Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs
kommun

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/678

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information om dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun, Bu § 149/14.

Bilagor
- Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc

24/29

Kommunstyrelsen

§ 22

Delgivning- Beslut om utbetalning av statlig
medfinansiering för miljö/trafiksäkerhet på kommunala
gator och vägar år 2014, TRV2013/34034

Kallelse
2015-01-07

KS 2013/452

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för miljö/trafiksäkerhet på kommunala gator och
vägar år 2014, åtgärd 10910 i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Trafikverkets beslut om utbetalning av statlig medfinansiering för miljö, trafiksäkerhet på
kommunala gator och vägar år 2014, åtgärd 10910 i Gullspångs kommun.pdf

25/29

Kommunstyrelsen

§ 23

Delgivning -Fördelning av tekniska nämndens budget för år
2015 i Gullspångs kommun, Tn § 261

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/21

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Fördelning av tekniska nämndens budget för år 2015 i Gullspångs kommun, Tn § 261.

Bilagor
- Tekniska nämnden § 261 tekniska nämndens budget för år 2015 i Gullspångs kommun.pdf

26/29

Kommunstyrelsen

§ 24

Delgivning - Kollektivtrafiknämndens beslut om principer för
tillköp

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/754

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Kollektivtrafiknämndens beslut om principer för tillköp.

Bilagor
- 1. KTN beslut §47 principer för tillköp.pdf
- 2. Fastställda principer för tillköp.pdf
- 4. Bilaga Västtrafiks uppföljning.pdf
- 3. Frågor och svar kring tillkö.pdf

27/29

Kommunstyrelsen

§ 25

Delgivning - Yttrande ang ansökan om tillstånd till
anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägsgång- och cykeltrafik med härtill hörande anläggningar
samt utrivning av den befintliga Götaälvbron vid Lilla
Bommen m.m. Göteborgs kommun

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Inskickat yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål nr M 8396-14, Rotel 0602 angående ansökan
om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gång- och cykeltrafik med
härtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvbron vid Lilla Bommen m.m.,
Göteborgs kommun.

Bilagor
- Yttrande mål nr M 8396-14, Rotel 0602 sakägarfrågan - Gullspång ang ansökan om tillstånd till
anläggande av ny bro över Göta älv för, 2014-12-05.pdf

28/29

Kommunstyrelsen

§ 26

Delgivningar

Kallelse
2015-01-07

KS 2014/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Westgötarnas idrottshistoria nr 4 december 2014
b) Rovdjur i Västra Götalands län nr 5/2014
c) Energimyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting, öppna jämförelser Energi och klimat
2014
d) Datainspektionen, behandling av personuppgifter om etniskt ursprung
e) Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2014-11-20
f) Protokoll från IT-nämnden 2014-12-02
g) Protokoll från Lönenämnden 2014-12-03
h) Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-12-02
i) Protokoll från tekniska nämnden 2014-12-09
j) Protokoll från nämnden för ekonomiadministration 2014-12-02

Bilagor
- Protokoll från nämnden för ekonomiadministration 2014-12-02.pdf
- Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige 2014-11-20.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-12-02.pdf
- Datainspektionens information till kommuner om behandling av personuppgifter om etniskt
ursprung.docx
- Tekniska nämnden protokoll 2014-12-09.pdf
- Lönenämnden protokoll 2014-12-03.pdf
- IT-nämndens protokoll 2014-12-02.pdf
- Missiv SKL Öppna jämförelser Energi och klimat 2014.pdf
- SKL öppna jämförelser Energi och klimat 2014.pdf
- Rovdjur i Västra Götalands län nr 5.pdf

29/29

