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Planavgifter för detaljplaner
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KS 2014/559

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa en policy att kommunens detaljplanearbete på privatägd mark
kan finansieras genom planavgifter eller genom planavtal.

Bakgrund
Planavgift
I nuläget upprättar Gullspångs kommun plankostnadsavtal med exploatörer för att finansiera
planläggning på privatägd mark. En alternativ finansiering är att ta ut en så kallad planavgift vid
bygglov efter det att ett område har blivit detaljplanerat. Planavgiften som tas ut av miljö och
byggnadsförvaltningen i samband med bygglov överförs till kommunens planbudget. Avgifterna
beräknas enligt fastställd taxa som Gullspångs kommunfullmäktige har beslutar om.
Om en planavgift tas ut istället för att ett plankostnadsavtal upprättas behöver förvaltningen inte
förhandla om kostnadsavdelning för en detaljplan som omfattar privatägd mark. I vissa ärenden kan
åsikter bland berörda gå isär gällande om platsen ska detaljplaneras, om vilka individer som gynnas
mest av förändringen och därav stå för en större del av kostnaden osv. Planavgift förenklar
hanteringen men innebär samtidigt ett visst risktagande då kommunens utgifter för
detaljplanerarbetet först återbetalas vid bygglovsansökningar.
Om kommunen skulle besluta införa användandet av planavgift som praxis vid detaljplaneläggning av
privatägd mark är det inget som hindrar kommun från att göra avsteg från praxisen i särskilda fall.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse planavgift för detaljplaner.docx
- Plan-och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa from 1 oktober 2010 Mariestad, Töreboda,
Gullspång.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§5

Inrikting och rekommenderade åtgärder efter genomförd
åtgärdsvalsstudie - Förenklad åtgärdsvalsstudie för
vattentäkter vid väg 200 och 202

Kallelse
2014-12-11

KS 2013/588

Föredragande: Anna Bjerndell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:
Gullspångs kommun ställer sig positiv till upprättande av en åtgärdsvalsstudie för vattentäkter vid
väg 200 och 202. Kommunen anser att dialogen med Trafikverket har fungerat bra. Gullspångs
kommun bedömer dock att de föreslaga åtgärderna är otillräckliga och inte kommer skydda
vattentäkten på ett tillfredställande sätt. Kommunen anser att en nysträckning av vägen Björkulla
och Hova är den enda rimliga långsiktliga lösningen.

Bakgrund
Åtgärdsvalsstudien initierades efter att Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner hade
förelagt Trafikverket att redovisa en plan för hur man ska minska riskerna för föroreningar från
vägarna vid Haboskogens vattentäkt i Töreboda kommun och Hova vattentäkt i Gullspångs kommun.
Syftet med studien har, förutom att utreda hur vattentäkten kan skyddas på ett samhällsekonomiskt
rimligt sätt, varit att titta på hur trafiksäkerheten på vägsträckorna vid täkterna kan förbättras.
Åtgärdsvalsstudien har genomförts genom två workshops där både kommunernas tjänstemän och
politiker medverkade.
Trafikverkets föreslår följande åtgärder för väg 200:
- Beställa uppsättning av skyddsräcke vid vattentäkten
- Beställa säkring av sidoområde för förbättrad sikt i kurvan vid vattentäkten
- Beställa stängning av anslutning vid vattentäkten Medverka i arbetet och bidra finansiellt till att ta
fram en beredskapsplan
Trafikverket rekommenderar Gullspångs kommun följande:
- Verka för att en nysträckning av vägen Björkulla och Hova förs in i regional infrastrukturplan vid
nästa planrevidering om kommunen vidhåller att den bör prioriteras. Denna åtgärdsvalsstudie är ett
underlag för en sådan åtgärd men Trafikverket har i nuläget ingen åsikt om hur den ska viktas mot
andra viktiga åtgärder.
- Utreda vilka sträckor som används av oskyddade trafikanter och därefter föreslå hur dessa ska
separeras. GC-vägar kan medfinansieras ur regional plan på olika sätt beroende på vilken typ av GCväg man avser bygga
- I samarbete med Trafikverket ta fram en beredskapsplan.

Bilagor
- Beslut om inriktning och rekommenderade åtgärder efter genomförd åtgärdsvalsstudie - Förenklad
åtgärdsvalsstudie fö rvattentäkter vid vid väg 200 och 202, från Trafikverket.pdf
- Rapport - Förenklad åtgärdsvalsstudie för vattentäkter vid väg 200 och 202.pdf
- Tjänsteskrivelse för åtgärdsvalsstudie för vattentäkter vid väg 200 och 202, skriven av Anna
Bjerndell 2014-11-03.docx
- Gullspångs Källtorp 1:64 - Krav på åtgärder till skydd mot förorenat vägdagvatten - Hova
grundvattentäkt, Mbn § 126.pdf
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- Protokollsutdrag.doc
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2014-12-11

Sekretessärende

Föredragande: Eva Thimfors
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§7

Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med
folköl 2015

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/643

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl i Gullspång
kommun för år 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

Bakgrund
Kommunen ska enligt alkohollagen (2010:1622), 9 kap. 2 § bedriva tillsyn över den som har rätt att
servera alkohol. Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser
som gäller för servering av alkoholdrycker. Länsstyrelsen ska bland annat ge kommunerna vägledning
men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet. Tillsyn kan utövas på flera olika sätt,
förebyggande, inre, yttre, samt samordnad tillsyn. Kommunen har ansvar för att administrativa
ingripanden görs då lagen inte efterlevs.
I Gullspång kommun finns det 10 stadigvarande serveringstillstånd. Varje tillstånd ska ha minst ett
tillsynstillfälle per år. Dessutom får alla tillfälliga tillstånd till allmänheten tillsyn.
Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandel med folköl. Alla som har anmält
försäljning eller servering av folköl ska vid minst ett tillfälle om året få tillsynsbesök.
Med förebyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och rådgivande
insatser gällande ansvarsfull alkoholservering, möten med branschen, nätverksmöten mellan
myndigheter och branschen. Kommunens förebyggande och rådgivande arbete syftar till att sprida
kunskap om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället.
Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndighet,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten arbetar med att granska att den som har
serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och ekonomisk
lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete, genom remisser och underrättelser
mellan berörda myndigheter.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framförallt
kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Detta kan även ske
genom samordnad tillsyn, att kommunen tillsammans med olika berörda myndigheter gör en
gemensam tillsyn på serveringsstället.
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda myndigheter planerar
och/eller genomför tillsammans. Dessa deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras
respektive sakområde. Berörda myndigheter kan vara miljöförvaltning, räddningstjänst,
Skattemyndighet och Polismyndighet.
Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att skapa en trygg
restaurangmiljö. Gemensamma restaurangkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och ökar
stödet till restaurangerna.
Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl har upprättats enligt bilaga.

Bilagor
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- Förslag till tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Delegationsordning för alkoholhandläggningen

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/675

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delegationsordningen med vissa ändringar gällande
handläggning i enlighet med Alkohollagen, Förvaltningslagen och Lotterilagen.

Bakgrund
En översyn har gjorts av delegationsordningen gällande handläggning i alkohol- och lotterilagen.
Vissa justeringar behöver genomföras.

Bilagor
- Förslag till delegationsordning gällande Alkohollagen.docx
- Tjänsteskrivelse, 2014-11-11, skriven av Maria G. Wirtanen gällande delegationsordning gällande
Alkohollagen.docx
- Alkohol delegationsordning med ändringar i gult.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§9

Ansökan om medel från Maria Anderssons minnesfond till
dekorationger på särskilt boende Mogården

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/672

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning det stämmer med statuterna för fonden, att bevilja
ansökan om medel från Maria Anderssons minnesfond till dekorationer på Mogården. Ansökan rör
totalt 30 000 kronor.

Bakgrund
Enhetschef Lars Alfredsson har inkommit med en ansökan om medel från Maria Anderssons
minnesfond till dekorationer på särskilt boende Mogården och trygghetsboendet Mogården.
Ansökan rör totalt 30 000 kronor.

Bilagor
- Ansökan om medel från Maria Anderssons minnesfond till dekorationer på särskilt boende
Mogården.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Utdelning av gåvomedel förvaltade av kommunstyrelsen

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/673

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med IFO/LSS utskottets förslag utdela gåvomedel 2011
enligt följande:
Gåvomedel
Erik D Kärrfeldts gåva 850 kr
August Öhmans gåva 210 kr
Mobergska gåvan 35 kr
Johannes Tropp gåva 30 kr
Erhard Larssons gåva 310 kr
Emma och Elin Larssons gåva 500 kr
Herman Brandbergs gåva 35 kr
Amanda Nilssons gåva 85 kr
Lovisa Perssons gåva 110 kr
Claesbergska gåvan 25 kr
Per Johanssons gåva 360 kr
Hilda Perssons gåva 150 kr
Gustav och Anna Nilssons gåva 110 kr
Paulina Anderssons gåva 335 kr
Elisabeth och Otto Valbergs gåva 100 kr
B F Svenssons gåva, S:a Råda 335 kr
Geijers gåva, S:a Råda Yngve Hedins gåva 16 250 kr

Bakgrund
Chef inom individ- och familjeomsorgen har upprättat förslag till utdelning av gåvomedel och
stiftelser för år 2014.

Bilagor
- Förslag till utdelningar Stiftelser, Fonder och Gåvor 2014.pdf
- Protokollsutdrag.doc

16/51

Kommunstyrelsen

§ 11

Ansökan från Hörselskadades förening Norra Skaraborg
om föreningsbidrag

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/660

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hörselskadades riksförbund (HRF) Norra Skaraborg 6 000 kr,
genom anslagna Föreningsbidrag. Förslaget utgår från de riktlinjer för bidrag till så kallade sociala
föreningar tagna i Kommunfullmäktige § 137, 2014-09-29.

Bakgrund
Hörselskadades förening Norra Skaraborg söker föreningsbidrag för sin verksamhet som omfattar
685 medlemmar varav 111 stycken som bor i Gullspångs kommun. I området finns cirka 140 barn och
ungdomar som inte är med i föreningen men som föreningen stöttar genom det rika programutbud
som erbjuds. Föreningen söker 11 400 kr till föreningslokal samt 2 000 kr till möteshyra för
Gullspångsområdet.
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades intresseorganisation. HRF är en ideell,
partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ändamål:
•att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår
rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden
• att genom förenings-, informations-, kultur- och bildnings-verksamhet verka för ökad
hörselskadekunskap och fungerande kommunikation
• att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge färutsättningar för social gemenskap
• att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar deras intressen
• att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör hörselskadade
• att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna
• att verka för att förebygga hörselskador och hälsoproblem till följd av höselskador.
Förslaget att bevilja 6 000 kr till Hörselskadades förening Norra Skaraborg grundar sig på att
fördelningen på föreningslokal (11 400 kr) bör delas mellan de tre aktuella kommunerna, Mariestad,
Töreboda och Gullspång. Däremot beviljas de ansökta 2 000 kr till möteshyror i Gullspångs kommun
oavkortat.

Bilagor
- Ansökan från Hörselskadades förening Norra Skaraborg om föreningsbidrag .pdf
- Tjänsteskrivelse om ansökan från Hörselskadades förening Norra Skaraborg om
föreningsbidrag.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Ej verkställda beslut
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KS 2014/32

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2014 till
Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det finns inga ej
verkställda beslut inom IFO/LSS-utskottets verksamheter från kvartal 3 år 2014.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 13

Rehabiliteringspolicy för kommunanställda

KS 2014/621

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta rehabiliteringspolicy för kommunens anställda.

Bakgrund
Gullspång kommun strävar efter att skapa goda arbetsmiljöförhållanden på sina arbetsplatser.
Genom att satsa på en bra arbetsmiljö, skapar vi förutsättningar för att förbättra hälsa och
välbefinnande hos de anställda, och därmed en effektiv verksamhet. Rehabiliteringsarbete inom
Gullspång kommun ska bedrivas på ett medvetet och planerat sätt så att anställda med nedsatt
arbetsförmåga har förutsättningar för att återgå i arbete.
Rehabiliteringsarbetet utgår från den helhetssyn som arbetsmiljölagen föreskriver och som innebär
att betrakta arbetsmiljön från olika perspektiv – fysiskt, organisatorisk, social och psykologisk. Det är
viktigt att ge medarbetarna bra förutsättningar för att ta ett större ansvar för sin egen hälsa.
Rehabiliteringsarbetet ska starta snabbt och genomföras enligt handlingsplan under högst ett år. Vid
varje sjukskrivning ska den anställdes kvarstående arbetsförmåga vara i fokus. Det innebär att
Gullspång kommun ska organisera arbetet på så sätt, att deltidssjukskrivning blir regel och
heltidssjukskrivning undantag.

Bilagor
- Rehabiliteringspolicy- förslag till revidering.docx
- Rutin för rehabilitering.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§ 14

Policy gällande alkohol och droger gällande personal i
Gullspångs kommun

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/619

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfulllmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy gällande alkohol och droger gällande personal i
Gullspångs kommun.

Bakgrund
Gullspångs kommun strävar efter att ha säkra, effektiva och produktiva verksamheter för att uppnå
bästa möjliga resultat. Verksamheterna i kommunen är helt oförenliga med alkohol och/eller droger.
Svensk lagstiftning förbjuder all användning, som inte sker i medicinskt syfte, försäljning och innehav
av narkotikapreparat. Därför gäller narkotikaförbudet i alla sammanhang under den tid man är
anställd i Gullspångs kommun, dvs även under medarbetarens fritid.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats kommer nödvändiga åtgärder att vidtas vid fastställt
alkohol eller narkotikamissbruk. Till skydd för den enskildes personliga förhållanden gäller
tystnadsplikt och sekretess för de personer som är involverade i det aktuella ärendet. Endast med
den enskildes tillåtelse får ärendet diskuteras utom gruppen. Hela kommunen, såväl anställda som
ledning och fackliga organisationer har ansvar för att reglerna enligt denna policy blir förankrade och
förverkligade.
Vårt gemensamma handlande ska präglas av uttalade krav och medmänsklig attityd. Syftet med
policyn är att tydliggöra ett klart avståndstagande från alkoholpåverkan på arbetstid och all
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat bland kommunens anställda och därigenom
skapa en säker och god arbetsmiljö.

Bilagor
- Rutin vid alkohol- och drogärenden.docx
- Förslag till policy för alkohol och droger.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Drogpolitiskt program antagen av KF 950502.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 15

Förslag till reviderad tobakspolicy

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/623

Föredragande: Arvo Niiholm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslagt till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad tobakspolicy.

Bilagor
- Förslag till reviderad tobakspolicy.docx
- Tobakspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-27.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Nya regler gällande partistöd

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/207

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet med vad som
föreskrivs i Kommunallagen 2 kap. 9 § andra stycket med ett grundstöd på 7 000 kr per parti och år
samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och år.
2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska partistödet
utbetalas ett år efter att representationen upphört.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg.
4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning
och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget stöd för nästkommande år.
5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till partiet, det
kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till partistöd.
Diskussionsfråga i beredningsfasen:
- Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilka en vald ledamot är fastställd enligt 14
kap vallagen (2005:837)

Bakgrund
Nya regler om partistöd gör att Kommunfullmäktige måste fatta ett nytt beslut om partistöd och
reglerna däromkring. Lokalt partistöd får numera endast bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Det gör att det nuvarande närvarostödet måste upphöra.
Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till partiet, det kan
inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt
ändamål. Ändamålet är att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska
ske varje kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter stödet lämnats.
Redovisningen ska granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts. Fullmäktige får besluta om att partistöd inte ska betalas ut till ett parti som inte lämnar in
redovisning och/eller granskningsrapport i tid.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya
reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat
bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Kommunfullmäktige måste besluta om partistöd årligen.

Bilagor
- Cirkulär från SKL om nya regler gällande partistöd.pdf
- Kommunallagen 2 kap § 9-12.docx
- Tjänsteskrivelse om partistöd 2014-10-22 skriven av Elisabeth Olsson Bo-Evert Jonsson och Sara
22/51

Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-12-11

Olsson.docx
- Diagram över kostnad för stöd till politiska partier, kr per inv.docx
- Kommuners partistöd, tabell.pdf
- Kommuners partistöd, tabell.xlsx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunalt partistöd 2013.pdf
- Partistöd, beräkning.docx
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Kommunstyrelsen

§ 17

Förnyat skötselavtal med Högsåsen-Narven i Tiveden
ekonomisk förening

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/615

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal med Högsåsen-Narven i Tiveden
ekonomisk förening från 2015-01-01 till och med 2018-12-31.

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till skötselavtal med Högsåsen-Narven i Tiveden
ekonomisk förening från 2015-01-01 till och med 2018-12-31.

Bakgrund
Det tidigare avtalet parterna emellan löpte ut 2010-12-31 och har därefter förlängts med ett år i
taget. Ersättningsnivån i det nya avtalsförslaget, 60 000 kr/år är oförändrat, jämfört med tidigare
avtal.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse skötselavtal Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk förening, skriven av Bo-Evert
Jonsson 2014-10-15.docx
- Skötselavtal Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk förening.docx
- Nuvarande avtal mellan Gullspångs kommun och Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk
förening.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 18

Taxering av hushållsavfall för kommunala enheter

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/400

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om bibehållen taxering av hushållsavfall för
kommunala enheter med matavfallsutsortering till dess att taxa för matavfallsutsortering är
framtagen för hushållen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i avfallsnämnden 2014-06-03 § 29.
Kommunernas matsalar och kök kommer med början från höstterminen 2014 att etappvis förses
med matavfallsutsortering. Kommunerna går således före hushållen med att införa utsortering av
organiskt material. Avdelningen vill använda tiden mellan att utsortering startar i kommunala
enheter respektive i hushållen till att utvärdera eget arbete, skaffa erfarenheter och rutiner för att
därefter sätta en långsiktigt hållbar taxa för matavfallsutsortering för kommunala enheter samtidigt
som för hushållen i kommunerna. Förslaget är att avfallsnämnden och respektive komunfullmäktige
ställer sig positiv till att bibehålla den taxering som de olika enheterna har för sitt hushållsavfall idag
till dess att en ny taxa finns beslutad för ändamålet. Det innebär att ingen enhet får någon extra
avgift för omhändertagande av matavfall och heller inte någon sänkt avgift då de levererar mindre
mängder hushållsavfall till förbränning.
Matavfallet lämnas i Skövde för vidaretransport till rötning och upparbetning till fordonsgas i
biogasanläggning i Falköping.
Utsorterat matavfall kostar 750 kr/ton att behandla jämfört med att lämna blandat avfall till
förbränning som kostar 405 kr/ ton. Mängden matavfall per år uppskattas till ca 10 ton i Mariestad
och till 2 ton i Gullspång. Kostnad för arbetet, fordon och extra transport beräknas till ca 190 tkr i
Mariestad och ca 85 tkr i Gullspång, vilket ryms i respektive kommuns driftbudget.

Bilagor
- Beslut från Avfallsnämnden 2014-06-03 § 29 - Bibehållen taxering av hushållsavfall för kommunala
enheter.pdf
- Tjänsteskrivelse bibehållen taxering av kommunala enheter, skriven av Annika Kjellkvist och Åke
Lindström 2014-06-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Samverkan kring Göta Kanal

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/665

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun bidrar med 25 tkr i Göta Kanalsamverkan
tillsammans med MTGK, Göta Kanalbolaget för år 2015. Pengarna tas inom befintlig budgetram.

Bakgrund
Göta Kanal är ett av de starkaste varumärkena inom turismområdet och drar mycket turister varje år.
I Östergötland finns en likanande samverkan som i MTGK kring Göta Kanal. En annan viktig aktör i
sammanhanget är Göta Kanalbolaget.
MTGK är inbjudna att vara en part i Göta Kanalkonceptet tillsammans med Östgötakommunerna och
Göta Kanalbolaget. Syftet är att kunna marknadsföra Göta Kanal som helhet. För att kunna
genomföra detta vill man att varje kommun bidrar med 200 tkr. Vid diskussion i MTGK-styrgrupp var
man eniga om att insatsen är alltför stor då vi redan har ett uppbyggt nätverk där vi lägger in medel
som vi kan bidra med i det större sammanhanget.
Töreboda och Mariestad har därefter beslutat att gå in med 100 tkr var och Karlsborg 50 tkr.
För Gullspångs del är det en fördel att vara en del av Göta Kanalkonceptet, att finnas med på de
kartor som visar på boende, mat, aktiviteter och vara ett alternativ då man gör olika paketlösningar.
Det kan öka antalet gästnätter i vår kommun. Idag finns Gullspång inte med i det material som
presenterar Göta Kanal som helhet. Gullspång ligger vi lite vid sidan av och är en liten kommun. Med
anledning av detta och övriga kommuners insats bedömer undertecknad att en insats på 25 tkr är
rimlig under förutsättning att kommunen finns med på kartor och annat informationsmaterial som
ges ut.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse samverkan kring Göta Kanal, skriven av Elisabeth Olsson 2014-11-03.docx
- Beslut från Töreboda ks § 226 om samverkan och samordning av besöksmålet Göta kanal 20152017.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

NetWest

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/257

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun ställer sig positiv till att gå in som delägare i det
regionala bredbandsbolaget Netwest AB.
Kommunfullmäktige beslutar att gå in på garantinivån låg 240 tkr (fördelat på 60 tkr/år i fyra år).

Bakgrund
Netwest är ett bolag som är tänkt att samla kommuner i Västra Götaland kring bredbandsfrågor och
utveckling. Bolaget skall ägas av kommunerna och Västra Götalandsregionen. Insatsen är inte
fastställd men beror på hur många kommuner som ansluter sig samt storlek på kommunen. Senast i
raden av kommuner som tagit beslut att medverka var Töreboda.
Tiden att svara är förlängd till 2014-12-31.

Bilagor
- Affärsplan NetWest Utskick 20140404.pdf
- Aktieägaravtal - Utkast Netwest_140331.pdf
- Bolagsordning - Utkast Netwest 140331.pdf
- Erbjudande om att bli delägare i Netwest utskick 140404.pdf
- PM_Kommunerna_Netwest Utskick 140404.pdf
- Tjänsteskrivelse, beslut angående delägarskap i Netwest, skriven av Lars Johansson 2014-1110.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 21

Föreningars kostnad för vattenförbrukning

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/695

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Hos samtliga föreningar görs installationer för att mäta vattenförbrukningen. Kostnaden beräknas
till ca 120 tkr. Medel tas från resterande medel 2014 inom föreningsbidraget. Det som återstår
belastar samma konto 2015.
2. Samtliga föreningar betalar sin förbrukning av vatten från och med 1 januari 2015.
3. Ungdomsföreningar kompenseras genom bidrag som tecknas i särskilt avtal. Detta gäller Hova IF,
Otterbäckens BK/ bandybanan, Gullspångs IF, Gullspångs Tennisklubb, SMK Gullspång, Amnehärads
Ryttarförening och Skagersviks Fritidsförening. Avtalet ska innehålla incitament att minska sin
vattenförbrukning över tid.
4. Övriga föreningar som huvudsakligen har vuxna medlemmar, kompenseras under 2015 för
vattenkostnaden för att hinna med att anpassa verksamheten. Från 2016 utgår ingen kompensation
för vattenförbrukningen . Detta gäller Amnehärads Båtklubb, Mariannes Vänner och Otterbäckens
Järnvägsmuseiförening.
5. Otterbäckens BK/campingen ska enligt avtal betala sin vattenförbrukning. Ingen kompensation
utgår.

Bakgrund
Av gammal hävd har flera föreningar i kommunen inte betalat för det kommunala vatten de
förbrukat. Det gäller 11 föreningar enligt bilaga. Det bör bringas ordning i detta då även föreningarna
är en del av vattenkollektivet där var och en ska stå för sin andel av kostnaden. Utifrån detta bör
föreningarna stå för sin egen vattenförbrukning.
Detta innebär en tillkommande kostnad för föreningarna, medel som annars skulle använts för att
bedriva föreningsaktiviteter. Detta skulle förmodligen innebära ett minskat utbud av aktiviteter för
innevånarna. Kommunen har i sitt förhållande till föreningar i första hand valt att stödja föreningar
som bedriver ungdomsaktiviteter och även i vattenfrågan bör man fortsätta ha detta fokus.
Förvaltningen föreslår därför att man kompenserar ungdomsföreningarna och samtidigt stimulera till
minskad förbrukning av vatten genom fem åtgärder:
• Hos samtliga föreningar görs installationer för att mäta vattenförbrukningen. Kostnaden beräknas
till ca 120 tkr. Medel tas från resterande medel 2014 inom föreningsbidraget. Det som återstår
belastar samma konto 2015.
• Samtliga föreningar betalar sin förbrukning av vatten från och med 1 januari 2015
• Ungdomsföreningar kompenseras genom bidrag som tecknas i särskilt avtal. Detta gäller Hova IF,
Otterbäckens BK/ bandybanan, Gullspångs IF, Gullspångs Tennisklubb, SMK Gullspång, Amnehärads
Ryttarförening och Skagersviks Fritidsförening. Avtalet ska innehålla incitament att minska sin
vattenförbrukning över tid.
• Övriga föreningar som huvudsakligen har vuxna medlemmar, kompenseras under 2015 för
vattenkostnaden för att hinna med att anpassa verksamheten. Från 2016 utgår ingen kompensation
för vattenförbrukningen . Detta gäller Amnehärads Båtklubb, Mariannes Vänner och Otterbäckens
Järnvägsmuseiförening.
• Otterbäckens BK/campingen ska enligt avtal betala sin vattenförbrukning. Ingen kompensation
utgår.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-12-11

Bilagor
- Beslut från Tekniska nämnden § 189 2014. Avgift enligt gällande VA-taxa för föreningar i Gullspångs
kommun.pdf
- Tjänsteskrivelse föreningars kostnad för vattenförbrukning, skriven av Elisabeth Olsson 2014-1112.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kallelse
2014-12-11

Kommunstyrelsen

§ 22

Skötsel av elljusspår

KS 2012/18

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att skötselavtal tecknas med intresserade föreningar enligt förslag, att
ersättning utgår med 250 kr/100 meter/år och att 30 000 kr avsätts i första hand ur
investeringsstödet i föreningsbidraget och i andra hand ur utvecklingsmedlen för iordningställande
av elljusspåret i Gullspång.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att teckna skötselavtal med intresserade
föreningar.

Bakgrund
I kommunen finns fyra elljusspår som kräver kontinuerlig skötsel. En utgångspunkt är att det i första
hand är de som nyttjar spåren som tar ansvar för dem genom olika föreningar. Föreningarna får
bidrag för detta arbete.
Det har saknats enhetliga avtal och förvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal som kan
användas för samtliga elljusspår för att skapa enhetlighet.
I avtalet tar föreningen på sig den kontinuerliga röjningen av sly kring spåret, städning, tillsyn av
belysningen och vart fjärde år utläggning av bark eller flis längs spåret. Föreningen ersätts årligen
med 250 kr/ 100 m.
Kommunen har ansvar för de elektriska installationerna, grundläggande iordningsställande av spåren
samt flismaterial.
Särskilda kontaktpersoner utses mellan kommun och förening.
Inom föreningsbidraget finns 40 000 kr/år avsatt till skötsel av elljusspåren. En fördelning a
kostnaden innebär att kommunen avsätter 10 000 kr/ år till flis för ett spår/år, 25 000 kr avsätts till
skötselavtal för 10 000 m spår, återstår 5 000 kr till oförutsedda kostnader.
En besiktning har gjorts av spåren och en bedömning är att spåret i Gullspång är i sämst skick och där
behövs en grundrenovering som beräknas kosta ca 30 tkr. Detta föreslås finansieras
genomkommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse skötsel av elljusspår, skriven av Elisabeth Olsson 2014-11-12.docx
- Överenskommelse rörande skötsel av elljusspåret i.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 23

Sammanträdesdagar 2015

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/437

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för 2015;
Normalt onsdagar kl 13.00
7 januari
4 februari
11 mars
8 april
6 maj
27 maj (budgetmöte)
3 juni
19 augusti
9 september
7 oktober
4 november
25 november
16 december

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar för 2015 finns framtaget.

Bilagor
- Sammanträdesdagar 2015 för direktionen Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Sammanträdesdagar 2015 för Mariestads kommun.pdf
- Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelse, skriven av Britt-Marie Nilsson och
Elisabeth Olsson.docx
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Kommunstyrelsen

§ 24

Redovisning av ordförandebeslut - Förnyelse av
försäkringar från 2015-01-01 - 2017-12-31

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/713

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges beslut fattat av ordförande Carina Gullberg (S) om förnyelse av vissa av
kommunens försäkringar.

Bakgrund
Ett antal av kommunens försäkringar löper ut 31 december 2014. Inför det har kommunens
försäkringsmäklare Marsh genomfört en större upphandling åt Gullspångs och ett stort antal andra
kommuners räkning. Genom att ett större antal kommuner gör en gemensam upphandling kan lägre
försäkringspremier erhållas. Den gemensamma upphandlingen har dock inneburit tidsförhållanden
som inte kunnat påverkas. Resultatet av upphandlingen skickades till kommunen 11 november och
ett beslut krävs senast 30 november. Under denna tidsperiod har det inte hållits något
kommunstyrelsemöte. Det har därför varit nödvändigt för kommunstyrelsens ordförande att själv
fatta beslut i ärendet för att sedan anmäla det till kommunstyrelsen (med stöd av Kommunallagen 6
kap, 36§).

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förnyelse av försäkringar från 2015-01-01-2017-12-31, skriven av Per
Ahlström.docx
- Delegationsbeslut förnyelse av vissa försäkringar, beslut fattat av Carina Gullberg.docx
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Kommunstyrelsen

§ 25

Information - Yttrande projektering E20 förbi Hova

Kallelse
2014-12-11

KS 2008/282

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges att allmänna utskottet har godkänt följande yttrande:
Gullspångs kommun ser mycket positivt på vägprojektet och anser att en ombyggnad av E20 kommer
att medföra positiva effekterna för kommunen som helhet. Vägplanen bedöms vara väl underbyggt.
Kommunen vill förtydliga att den kommer beskosta brukningsvägen fram till fastigheten Prästbol 3:3
men har inte åtagit sig att finasera en vändplan då denna kommer ligger utanför detaljplanelagt
område.

Bakgrund
Trafikverket Region väst har upprättat en vägplan för anläggning och ombyggnad av väg E20 förbi
Hova på delen mellan Fagerlid och Bahult i Gullspångs kommun. Ombyggnaden omfattar även väg
200 förbi Regnbågsskolan och Hovavägen väg 3063 mot Gårdsjö samt ett antal anslutningsvägar
bland annat till Hässleberg och skjutbanan.
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst har överlämnat vägplanen till Trafikverket för
fastställelseprövning. De synpunkter som kom in under vägplanens utställelse har kommenterats av
väghållningsmyndigheten Region Väst i ett PM. Med anledning av inkomna synpunkter under
utställelsen har vägplanen ändrats och ett kompletterande PM har upprättats. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har i ett yttrande tillstyrkt att vägplanen fastställs. Ni får nu tillfälle att ta del av de
nämnda handlingarna och möjlighet att framföra ytterligare synpunkter innan beslut fattas.
Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 21 november 2014. Trafikverket Region väst har
upprättat en vägplan för anläggning och ombyggnad av väg E20 förbi Hova på delen mellan Fagerlid
och Bahult i Gullspångs kommun. Ombyggnaden omfattar även väg 200 förbi Regnbågsskolan och
Hovavägen väg 3063 mot Gårdsjö samt ett antal anslutningsvägar bland annat till Hässleberg och
skjutbanan. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Väst har överlämnat vägplanen till
Trafikverket för fastställelseprövning. De synpunkter som kom in under vägplanens utställelse har
kommenterats av väghållningsmyndigheten Region Väst i ett PM. Med anledning av inkomna
synpunkter under utställelsen har vägplanen ändrats och ett kompletterande PM har upprättats.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i ett yttrande tillstyrkt att vägplanen fastställs.
Tillfälle har getts att ta del av de nämnda handlingarna och möjlighet att framföra ytterligare
synpunkter innan beslut fattas. Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 21 november
2014.

Bilagor
- Vägplan för ombyggnad av väg E20 förbi Hova, ärendet omfattar även indragning av väg från
allmänt underhåll.pdf
- Tjänsteskrivelse vägplan för ombyggnad av E20 förbi Hova, skriven av Anna Bjerndell 2014-1103.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 26

Information - Yttrande avseende remiss ändring av
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/652

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delges att allmänna utskottet har godkänt följande yttrande:
Allmänna utskottet har beslutat att avge följande yttrande:
”Amnehärad och Södra Råda (gamla) pastorat föreslås utses till nitratkänsliga områden. Underlaget
handlar främst om jordbrukets påverkan av övergödande ämne. Tätorter som Skagersvik,
Otterbäcken och Gullspång ingår i området som föreslås. Där bedrivs idag omfattande
näringsverksamhet. Inom området förekommer utsläpp från andra källor som industri, skogsbruk och
biltrafik.
Kommunen har ett antal jordbruk och liknande näringar som påverkas av Jordbruksverkets förslag.
De har samtidigt ringa påverkan på miljön men skulle drabbas hårt ekonomiskt. Utifrån detta
motsätter sig kommunen att Amnehärads och Södra Råda (gamla) pastorat utses till nitratkänsligt
område.

Bakgrund
Kommunen gavs möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående översyn av känsliga områden
enligt nitratdirektivet dnr 4.2.17-2252/14. Förslaget innebar att Amnehärad och Södra Råda
församlingar bedöms som känsliga områden och därmed innefattas i nya föreskrifter avseende
växtnäring.
Carina Gullberg fattade ett delegationsbeslut2014-03-31 och ingav ett yttrande till Jordbruksverket.
Efter revidering kommer förslaget nu åter för yttrande. Ingen förändring har gjorts gällande
Gullspångs kommun utan Amnehärad och Södra Råda församlingar bedöms fortfarande som känsliga
områden. Då ingen förändring skett i förslaget eller någon ny information inkommit föreslås
Gullspångs kommun avge samma yttrande som tidigare.

Bilagor
- Missiv.pdf
- Föreskriftsförslag.pdf
- Konsekvensutredning.pdf
- SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS.pdf
- Tjänsteskrivelse remiss jordbruksverket avseende nitratkänsliga områden, skriven av Elisabeth
Olsson 2014-11-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 27

Statistik över inkomna klagomål i Gullspångs kommun
2014

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/15

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna klagomål.

Bakgrund
Kommunstyrelsen redovisas klagomål inkomna till och med den 4 november 2014 gällande
kommunens verksamheter.

Bilagor
- Klagomål, alla.docx
- Klagomål äldreomsorgen.docx
- Klagomål allmänna utskottet.docx
- Klagomål, andra nämnder.docx
- Klagomål barn- och utbildningsutskottets verksamheter.docx
- Klagomål IFO,LSS-utskottets verksamheter.docx
- Synpunkt, ej klagomål, olika verksamheter.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 28

Ny ansökan till Kraftsamling 2.0

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/597

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en projektansökan för Kraftsamling 2.0.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden fördelas mellan de tre kommunerna så att Gullspångs
andel blir 15 %. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bakgrund
Under en treårsperiod har MTG tillsammans drivit projekt Kraftsamling med stöd från ESF-rådet.
Projektet har varit framgångsrikt och det finns goda skäl att göra en ny ansökan om medel till ett
uppföljande projekt med en delvis annan målgrupp men med utgångspunkt i de lärdomar man fått i
Kraftsamling.
För att kunna göra en bra ansökan och förarbete har vi bett Lotten & Company som har kompetens
och erfarenhet av liknande uppdrag att inkomma med en offert.
• Offerten omfattar uppdraget projektleda och skriva fram ansökan för ”KRAFTSAMLING 2.0”fortsättningsprojekt på Kraftsamling, ansökan ESF-rådet
• Omfattning: Tidsperiod oktober-februari 2014- 2015 – beräknad tid, inläsning 4 timmar, workshop
och möten för LFA-metod enligt ESF-riktlinjer, 8 timmar, skrivning i ESF-rådets projektrum samt
projektplan 40 timmar inkl remissrunda till styrgrupp.
Kostnaden fördelas mellan de tre kommunerna så att Gullspångs andel blir 15 %. Kostnaden föreslås
tas ut kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Bilagor
- Offert MTG-samarbetet Kraftsamling 2.0.doc
- Tjänsteskrivelse Offert projektansökan för Kraftsamling 2.0, skriven Elisabeth Olsson 2014-1007.docx
- Mejl angående offert Kraftsamling.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Styrgrupp MTG anteckningar 2014-10-31 (2).pdf
- EU-projekt för arbetslösa ungdomar i MTG-kommunerna, Töreboda kommun Ks § 348.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 29

Remiss angående förslag till geografisk underindelning av
polisregion Väst

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/730

Föredragande: Ärendet behandlas på allmänna utskottet 2014-12-10
Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att avge synpunkter på remiss angående förslag till geografis
underindelning av polisregion Väst enligt nedan.
Synpunkter på remissen ur ett Gullspångsperspektiv
I organisationsförslaget ska man utgå från de lokala förhållandena och anpassar verksamheten
utifrån detta. Det verkar logiskt men Gullspångs kommun ser med viss oro på att Göteborgs stora
behov kommer att medföra en utarmning av resurserna lokalt. Gullspång är en kommun i yttersta
utkanten av polisregion Väst vilket ofta medför en viss osynlighet från Göteborg. Redan idag är
polisnärvaron liten och riskerar att bli än mindre med minskade personalresurser. För Gullspång är
även närheten till polisområden i Värmlands och Örebro län viktigt. Brottsligheten bryr sig sällan om
regiongränser men kan bli en ”frizon” mellan olika ansvarsområdena. Detta vill vi undvika i Gullspång.
Gullspångs kommun ser fram emot ett nära samarbete när det gäller att definiera behoven och
samordna våra gemensamma resurser genom samverkansavtal. En kommunpolis med särskild
lokalkännedom kan bli en bra och nära kontakt både för snabba och långsiktiga insatser.
Ambitionen med en synlig polis när otryggheten är som störst är bra. Det viktigaste är inte ett fast
poliskontor utan tilliten till att hjälp kommer snabbt vid behov, det vill säga att polisen befinner sig i
närområdet.
En stor organisation som den nya polisorganisationen har många fördelar men den reella
förändringen kommer aldrig förrän varje polis känner sig involverad och engagerad i sitt uppdrag.
Poliser som känner ett särskilt ansvar för Gullspångs kommun kan göra samarbetet enklare både i det
förbyggandearbetet och i direkta insatser som berör våra invånare.

Bakgrund
Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i
Rikspolisstyrelsen och 21 självständiga polisdistrikt. Grundtanken är att polisen ska arbeta mer
enhetligt, men framförallt att komma närmare medborgarna. Polisen ska ledas på samma sätt i hela
landet. Genom att lyfta fram lokalpolisområdenas verksamhet ska man säkerställa närheten till
invånarna och att man arbetar med de frågor som är viktiga lokalt.
Gullspång kommer att ingå i polisregion Väst, polisområde Skaraborg och lokalpolisområde Norra
Skaraborg. Lokalpolisområde är beroende av folkmängd, antal poliser och brottsbelastning. I
Skaraborg kommer enligt förslaget att finnas tre lokalpolisområden som man bedömer ska ge en bra
balans av de polisiära resurserna och att utveckla samarbetet med kommunerna.
Lokala problembilder ska tas fram och ligga till grund för medborgarlöften som ska lämnas lokalt.
Lokalpolischefen får större mandat än tidigare enhetschefer att utföra sitt uppdrag. För varje
kommun kommer att finnas en så kallad kommunpolis som driver samverkan med kommunerna och
lokalsamhället i övrigt
Lokalpolisområde Norra Skaraborg föreslås innefatta Mariestad, Götene, Karlsborg, Gullspång och
Töreboda.
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-12-11

Bilagor
- Remiss till kommunerna avseende förslag till geografisk underindelning av polisregion Väst 2014-1124.pdf
- Tjänsteskrivelse angående förslag till geografisk underinedelning av polisregion Väst, skriven av
Elisabeth Olsson 2014-12-02.docx
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Kommunstyrelsen

§ 30

Revisorernas övergripande granskning år 2014

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/1

Föredragande: Revisorerna kl 15.30
Bakgrund
Kommunens revisorer samt Sara Linge, revisorer från KPMG, diskuterar med kommunstyrelsens
ledamöter om revisorernas övergripande granskning år 2014.
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Kommunstyrelsen

§ 31

Delegationsbeslut

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/2

Bilagor
- Delegationsbeslut till miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03.pdf
- Anmälningsärenden till miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03.pdf
- Delegation från ensamkommande barn oktober 2014.pdf
- Delegationsbeslut till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06.pdf
- Ärenden att anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-06.pdf
- Delegationsbeslut öppettid på kommunkontoret 2014-10-31.pdf
- Delegationsbeslut gällande persontransporter oktober 2014.pdf
- Beviljande av 1000 kronor till Gullspångs IF för ungdomsstipendium.pdf
- Delegationsbeslut från IFO/LSS utskottets verksamheter från 2014-10-30-2014-12-02.pdf
- Delegationsbeslut från enheterna för ensamkommande barn från juli till och med september
månad.pdf
- Anmälan om delegationsbeslut för redovisning till kommunstyrelsen i december månad 2014..doc
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Kommunstyrelsen

§ 32

Delgivning - Remiss mål och strategidokument - Regional
digital agenda dnr RS 1673-2013, RUN 618-0069-2012

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/389

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Remiss mål och strategidokument-Regional digital agenda dnr RS 1673-2013, RUN 618-0069-2012
Västra Götalandsregionen önskar få in synpunkter, senast 2014-09-19, på Mål och strategidokument:
Digital agenda i Västra Götaland. I Sverige lanserades den svenska digitala agendan i oktober 2011.
Den digitala agendan är en IT-strategi på en övergripande nationell nivå och Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Göraland valde att 2 april 2012 skriva en
avsiktsförklaring, ett s k signatärskap, med Näringsdepartementet.
Denna avsiktsförklaring innebar:
- att vi delar målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter,
och
- att Västra Götalandsregionen avser att ta fram en regional digital agenda för Västra Götalands län, i
samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med relevanta aktörer i samhället.
Utifrån den nationella digitala agendan och SKL kan man konstatera att samverkan och gemensamma
angrepssätt är en förutsättning för att ge bättre service och effektivisera verksamheter.
”Smart Region Västra Götaland” är ett regionalt förslag på mål för arbetet med den digitala agendan
för Västra Götaland och en strategi för att nå målen.
Tre övergripande mål finns:
Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag
Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
För varje konkret underliggande delmål (totalt 19 st) finns en kort beskrivning kring området och ett
förslag på vad som behöver genomföras för att nå målet.
En förvaltningsgrupp för agendans genomförande i nästa steg behöver ha en ordnad finansiering för
de informationsinsatser och aktiviteter som anses behöva genomföras. Eventuella
finansieringsåtagande som krävs på regional nivå för kraftsamling enligt agendan skall diskuteras
med styrgruppen (BHU-presidiet) allteftersom dessa aktiviteter anses behöva genomföras. Förslag på
kraftsamling regionalt finns för fyra delmål. Mål och strategidokumentet, Digital agenda i Västra
Götaland skickas nu ut på bred remiss till berörda både inom och utanför länet.
Remissförfarandet föreslås avslutat 19 september. Det kommer också att finnas möjligheter att
besvara och ge feedback på förslaget via en länk till webbsida där kommentarer kan ges. En
videopresentation kommer att finnas där agendan presenteras mer utförligt via
www.vregion.se/digitalagenda från mitten av juni. I videon finns också personer från nationell nivå
som beskriver arbetet nationellt med den digitala agendan generellt och i förhållande till SKL´s eSamhälle strategi och myndigheternas eförvaltningsstrategi.
IT-chefen har upprättat ett remissvar.

Bilagor
- Meddelande gällande svarstid, digital agenda.docx
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2014-12-11

- Töreboda kommuns kommunstyrelses utvecklingsutskott § 112 om remissen Digital Agenda.pdf
- Remisssvar Västra Götalands läns Regionala Digitala Agenda (RDA) lämnat av Ove Frid.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 33

Delgivning - Remiss av Regionala miljömål för Västra
Götaland

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/444

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Länsstyrelsen har remitterat för yttrande ett förslag på regionala miljömål för Västra Götaland.
Länsstyrelsen vill främst att kommunerna tittar på förslagen på tilläggsmålen.
Granskningen bör omfatta följande:
1. Är målen relevanta och bra formulerade?
2. Saknas något mål som är viktigt att ha med?
3. Finns invändningar mot något mål?
4. Kan något av målen strykas?
Länsstyrelsen mottar även gärna övriga synpunkter på de regionala tilläggsmålen och på övriga delar
av måldokumentet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samarbetet med kommunledningskontoret i Mariestad och
med viss dialog med Energi- och klimatrådgivningen, VA-enheten och Avfallsenheten tagit fram ett
förslag på yttrande.

Bilagor
- Följebrev och sändlista Regionala miljömål för Västra Götaland.pdf
- Remissversion Regionala miljömål för Västra Götaland.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden yttrande över Länsstyrelsens förslag på nya regionala miljömål.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 34

Delgivning- Yttrande granskning av vägplan för ombyggnad
av korsning på väg 26 vid Otterbäcken

Kallelse
2014-12-11

KS 2012/198

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Nedanstående yttrande avseende granskning av vägplan för ombyggnad av korsning på väg 26 vid
Otterbäcken:
Gullspångs kommun ställer sig positivt till Trafikverkets arbete med att förbättra trafiksituationen i
korsningen väg 200/väg 26. Gullspångs kommun vill understryka att överskottet av jordmassor är av
stort intresse för kommunen då de kan användas för till täckning av deponier eller i
bullerskyddsvallar.

Trafikverket Region Väst har upprättat ett granskningsförslag till vägplan för ombyggnad av korsning
på väg 26 vid Otterbäcken samt förslag på indragning av väg från allmänt underhåll. Granskning
pågår under tiden 6-27 oktober 2014. Syftet med vägplanen är att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten genom att möjliggöra en ombyggnad av fyrvägskorsningen mellan väg 26 och de
anslutande vägarna 200 och 3005 till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält och
samtidigt minska lutningen på väg 200. Under samrådet har befintliga samt framtida cykeltrafik inom
utredningsområdet och frågan behandlas i granskningsförslaget. Vägarbete väntas ge 16 000 m3
överskottsmassor och i förslaget redovisas det att Gullspångs kommun är intresserad att använda
dem för täckning av deponier eller i bullerskyddsvallar.

Bilagor
- Yttrande, granskning av vägplan för ombyggnad av korsning på väg 26 vid Otterbäcken, skriven av
Anna Bjerndell 2014-10-30.docx
- Information från Trafikverket om kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av korsning
på väg 26 vid Otterbäcken i Gullspångs kommun.pdf
- Samrådsredogörelse vägplan, väg 26 korsningsåtgärd Otterbäcken.pdf
- Tillstyrkan 343-37974-2014 korsning väg 26 Otterbäcken(2732098)_TMP.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunstyrelsen

§ 35

Meddelanden/delgivningar 2014

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) SmåKoms nyhetsbrev – oktober 2014
b) Skaraborgs Kommunalförbund protokoll 2014-10-24
c) Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-11-04
d) Vänern årsskrift 2014 Vänerns vattenvårdsförbund
e) Protokoll från avfallsnämnden 2014-11-11
f) Information om nedläggning av SÅIFA-mack i Hova
g) Tekniska nämnden protokoll 2014-11-11
h) Protokoll från Nämnden för ekonomiadministration 2014-10-30
i) Återrapportering, uppföljning av Klimatstrategi för Västra Götaland 2013
j) Smart Energi klimatstrategi för Västra Götaland uppföljning 2013
k) Anmälan om skogavverkning på fastigheten Bråta 3:18 i Gullspångs kommun
l) Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Amnehärad 47:1, 119:1 och 120:1 på fastigheten
Delebäckstorp 1:4 i Gullspångs kommun
m) IT-nämndens protokoll från 2014-10-30
n) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll från 2014-11-17
o) SmåKoms nyhetsbrev november

Bilagor
- SmåKoms nyhetsbrev – oktober 2014.pdf
- Skaraborgs Kommunalförbund protokoll 2014-10-24.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2014-11-04.pdf
- Brev angående Vänern årsskrift 2014 Vänerns vattenvårdsförbund.pdf
- Vänern årsskrift 2014 Vänerns vattenvårdsförbund.pdf
- Protokoll från avfallsnämnden 2014-11-11.pdf
- Information om nedläggning av SÅIFA-mack i Hova.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2014-11-11.pdf
- Protokoll från Nämnden för ekonomiadministration 2014-10-30.pdf
- Återrapportering, uppföljning av Klimatstrategi för Västra Götaland, 2013.pdf
- Återrapportering, av smart energi Klimatstrategi för Västra Götaland uppföljning 2013.pdf
- Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Amnehärad 47:1, 119:1 och 120:1 på fastigheten
Delebäckstorp 1:4 i Gullspångs kommun.pdf
- Anmälan om skogavverkning på fastigheten Bråta 3:18 i Gullspångs kommun.pdf
- IT-nämndens protokoll från 2014-10-30.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll från 2014-11-17.pdf
- SmåKoms nyhetsbrev november.docx
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Kommunstyrelsen

§ 36

Delgivning- Engbro Fastigheter meddelande om avsikt att
anordna tillfälligt boende för asylsökande (ATB-boende) åt
Migrationsverket, i Gullspångs kommun på Prästen 14 f.d.
Gullspångs Pensionat

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/670

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Engbro Fastigheters meddelande om avsikt att anordna tillfälligt boende för asylsökande (ATBboende) åt Migrationsverket, i Gullspångs kommun i fastigheten Prästen 14 f.d. Gullspångs
Pensionat.
Bilagor
- Engbro Fastigheters meddelande om avsikt at anordna tillfälligt boende för asylsökande (ABTboende) åt Migrationsverket, i Gullspångs Kommun på Prästen 14 fd Gullspångs Pensionat.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 37

Delgivning - Information från Kommuninvest om
insatskapital och de nya stadgarna

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/160

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Information från Kommuninvest om insatskapital och de nya stagarna.
Bilagor
- Kommuninvest information om insatskapital och de nya stadgarna.pdf
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Kallelse
2014-12-11

Kommunstyrelsen

§ 38

Delgivning- Uppföljning prognos 4

KS 2014/100

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämnden, Tn § 235, uppföljning prognos 4, driftbudget Gullspång
b) Tekniska nämnden, Tn § 236, uppföljning prognos 4, investeringsbudget Gullspång
c) Avfallsnämnden, An § 46, uppföljning av prognos 4, Gullspång

Bilagor
- Tekniska nämnden, Tn § 236, uppföljning prognos 4, investeringsbudget.pdf
- Tekniska nämnden, Tn § 235 uppföljning prognos 4, driftbudget.pdf
- Avfallsnämnden § 46 uppföljning av prognos 4.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 39

Delgivning- Avfallsnämnden uppföljning av
internkontrollplan

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/321

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Avfallsnämnden An § 49, uppföljning av internkontrollplan.
Bilagor
- Avfallsnämnden § 49 Uppföljning av interkontrollplan.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 40

Delgivning -Yttrande ang ansökan om tillstånd till
anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-,
gång- och cykeltrafik

Kallelse
2014-12-11

KS 2014/589

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Yttrande till Mark- och miljöverdomstolen, Svea Hovrätt, 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., Göteborg.
b) Skrivelse från Svea Hovrätt om tillfälle till att lämna yttrande till Mark- och miljööverdomstolen
senast den 5 december 2014

Bilagor
- Yttrande ang ansökan om tillstånd till anläggande av ny bro över Göta älv för väg-, spårvägs-, gångoch cykeltrafik med härtill hörande anläggningar samt utrivning av den befintliga Götaälvbron vid
Lilla Bomme m.m., Göteborg.pdf
- Skrivelse från Svea Hovrätt mål nr M 8396-14 möjighet för kommunen att lämna in yttrande till
Mark- och miljööverdomstolen senast den 5 december.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 41

Delgivning- Yttrande gällande skrivelse från
Transportstyrelsen om överklagande från Gullspångs
kommun väg 2981 med vägbro i Gullspång

Kallelse
2014-12-11

KS 2006/313

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges nedan yttrande gällande skrivelse från Transportsstyrelsen om
överklagande från Gullspångs kommun väg 2981 med vägbro i Gullspång:
Gullspångs kommun har överklagat beslut från 2013-10-23 om indragning av allmänt vägunderhåll av
del av väg 2981 med vägbro i Gullspång TRV 2013/33620. Trafikverket har yttrat sig över
överklagandet.
Gullspångs kommun har intet ytterligare att tillägga utan står fast vid sitt överklagande bland annat
med hänvisning till den brutna överenskommelse som inte berörs i yttrandet från
Transportsstyrelsen (se överklagan).

Bilagor
- Regeringskansliet Näringsdepartementet N2014/30/TE möjlighet till att lämna ytterligare yttrande
ang överklagande av Trafikverkets beslut 23 oktober 2013 om indragning från allmänt underhåll av
del av väg 2981 med vägbro i Gullspång.pdf
- Tjänsteskrivelse yttrande gällande skrivelse från Transportstyrelsen om överklagande från
Gullspångs kommun väg 2981 med vägbro i Gullspång, skriven av Elisabeth Olsson 2014-12-02.docx
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