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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens
verksamheter

KS 2015/706

Föredragande: Tomas Karlsson
§5

Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour

KS 2016/702

Föredragande: Erik Söderström
§6

Ansökan om investeringsbidrag från Södra Rådas
bygdegårdsförening för avloppsanläggning vid Södra Råda
samlingslokal

KS 2016/631

Föredragande: Erik Söderström
§7

Samverkansavtal för Lönenämnden Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg

KS 2016/581

§8

Reglemente för Lönenämnden Mariestad, Töreboda, Gullspång,
Karlsborg

KS 2016/581

§9

Samverkansavtal för teknisk nämnd Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/582

§ 10

Reglemente för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/582

§ 11

Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång

KS 2016/583
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§ 12

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång

KS 2016/583

§ 13

Samverkansavtal för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/584

§ 14

Reglemente för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/584

§ 15

Samverkansavtal för gemensam ekonominämnd Gullspång och
Töreboda

KS 2016/689

§ 16

Reglemente för gemensam ekonominämnd Gullspång och
Töreboda

KS 2016/689

§ 17

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång

KS 2016/687

§ 18

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/162

§ 19

Återremiss - Samverkansöverenskommelse mellan Gullspångs
kommun och polisen

KS 2016/239

§ 20

Översiktlig granskning av delårsrapport jan-aug 2016,
revisorernas bedömning av delårsrapport och revisionsrapport

KS 2016/210

§ 21

Finansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017

KS 2016/691

§ 22

Inrättande samt finansiering av tjänst som MTG-samordnare

KS 2016/608

§ 23

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs
kommun

KS 2016/694

§ 24

Förslag om höjning av folkhälsorådets budget från 11 kr per
invånare till 15 kr

KS 2016/674

§ 25

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017

KS 2016/673
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§ 26

Budgetberedningen 2018

KS 2016/704

§ 27

Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd

KS 2016/513

§ 28

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

§ 29

Delegationsbeslut

KS 2016/2

§ 30

Delgivning beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - Remiss
av strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region
2030

KS 2016/468

§ 31

Delgivning - Utmanande avstamp 2 blev vinnare av 2016 års
folkhälsopris på 30 tkr

KS 2015/168

§ 32

Delgivning - Trafikverkets svar på synpunkter i Gullspångs
kommuns yttrande TRV2016/22161

KS 2016/563

§ 33

Delgivning- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i
samband med prognos 4

KS 2015/358

§ 34

Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 4

KS 2016/161

§ 35

Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med
prognos 4 för tekniska nämnden

KS 2016/210

§ 36

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos
4 för tekniska nämnden

KS 2016/210

§ 37

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden ekonomisk uppföljning

KS 2016/210

§ 38

Delgivningar

KS 2016/1
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) Lii Bergman (FI) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens
verksamheter

KS 2015/706

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad eftersom kostverksamheten
redan idag följer de riktlinjer som finns framtagna och dokumentet ”Strategiska vägval
för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030”.
Reservation
Bo Hagström (C) och Roland Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Kostchef Tomas Karlsson informerar om kostverksamheten.
1. Roland Karlsson (C) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskott förslag som
är avslag på motionen med instämmande av Bo Hagström (C).
2. Lii Bergman (FI) tillstyrker motionen med instämmande av Carina Gullberg (S).
3. Björn Thodenius (M) yrkar att motionen anses besvarad eftersom kostverksamheten
redan idag följer de riktlinjer som finns framtagna och dokumentet ”Strategiska
vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” med instämmande av Per-Arne
Brandberg (S).

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Lii Bergmans (FI) m.fl. yrkande och Björn
Thodenius (M) m.fl. yrkande för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Björn Thodenius (M) förslag. Omröstning begärs och genomförs med följande
av kommunstyrelsen godkända propositionsordning den som vill rösta enligt Lii
Bergmans (FI) yrkande röstar Ja och den som vill rösta enligt Björn Thodenius (M)
förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
2 ja-röster: Carina Gullberg (S), Lii Bergman (FI).
3 avstår: Bo Hagström (C), Jan Hassel (S), Roland Karlsson (C)
6 nej-röster: Björn Thodenius (M), Per-Arne Brandberg (S), Eric Mellberg (M),
Gunnar Bohlin (M), Bengt O Hansson (RV), Christian Carlström (S).
Därefter tar ordföranden upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Björn
Thodenius (M) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning begärs och genomförs med
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följande av kommunstyrelsen godkända propositionsordning den som vill rösta enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt Björn
Thodenius (M) förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
4 ja-röster: Bo Hagström (C), Jan Hassel (S), Roland Karlsson (C), Bengt O Hansson
(RV).
2 avstår: Lii Bergman (FI), Carina Gullberg (S).
5 nej-röster: Björn Thodenius (M), Per-Arne Brandberg (S), Eric Mellberg (M),
Gunnar Bohlin (M), Christian Carlström (S).
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Björn Thodenius (M) m.fl. förslag.

Bakgrund
Feministiskt initiativ Gullspång föreslår i en motion om att införa minst en köttfri dag i
veckan i kommunens verksamheter.
Kostchef Tomas Karlsson har utrett frågan.
Kostpersonalen i Gullspångs kommun har under 2015 fått utbildning och har rätt
kompetens för att genomföra nationella målet för klimatsmarta måltider.
Genom att uppmuntra till en minskad köttkonsumtion bidrar Gullspång kommun till
minskad klimatpåverkan och är ett led i att uppfylla våra nationella klimatmål.
Ett steg i riktning mot en hållbar kommun.
Kostchefen bedömer därför att steget till en köttfri dag per vecka är genomförbart inför
höstterminen 2016.
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 § 151.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att måltiderna som serveras i de
kommunala verksamheterna har minst en köttfri dag i veckan. Därefter har ärendet
behandlats i kommunstyrelsen 2016-09-07 § 272 då kommunstyrelsen beslutade att
återremittera ärendet till förvaltningen för kompletterande underlag till
kommunstyrelsen.
Bilagor
- Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens verksamheter.pdf
- Tjänsteskrivelse svar på motion om köttfri matdag i kommunens verksamheter,
skriven av Tomas Karlsson 2016-07-06.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §22).doc
- Kf § 111, 2010-08-30, riktlinjer för upphandling av livsmedel för Gullspångs
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kommun, dnr KS 2007_50.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §21).doc
- Kost- och livsmedelspolicy för måltidsverksamheten i Gullspångs kommun antagen
av kf 2014-09-29 § 139.docx
- Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.pdf
- Måltider i äldreomsorgen Gullspångs kommun .doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Medfinansiering av projektet Lake Vänern Grand Tour

KS 2016/702

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiva till projektet Lake Vänern Grand Tour med
medfinansiering på maximalt 40 000 kr per år under tre år. Kostnaden tas ur kontot
projektmedel 2017. Kostnaden för år 2018 och 2019 får tas med i budgetarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår Vänersamarbetet ekonomisk förening att finansieringen av
projektet baseras på kommuninvånarantalet.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening där alla kommuner 13 kommuner runt
Vänern är medlemmar. Föreningens syfte är att verka för ökad tillväxt i
medlemskommunerna. Arbetet under åren 2016-17 ska enligt verksamhetsplanen bland
annat att fokusera på att utveckla Vänern som turistmål och öka besöksnäringen.
Som ett första steg i det arbetet lämnar föreningen in en ansökan till Jordbruksverket
för att genomföra ett pilotprojekt. Projektet kommer att pågå under tre år och en
projektledare kommer anställas på 50 %.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa ett system av internationell standard som ökar
tillgängligheten till Vänern och underlättar för besökare och lokalbefolkning att på ett
hållbart, enkelt och trevligt sätt uppleva Vänern. Ett system av noder, s k Vänerentréer, ska utvecklas, dit kommersiell service och lokal infrastruktur för
besöksnäringen kan koncentreras. Leder av olika slag, både till sjöss och på land ska
kopplas ihop och tjänster utvecklas i anslutning till dessa leder. Det handlar om cykel,
vandring, kajak, båtturer, elstolpar för laddning av bilar osv. Ett exempel är
gästhamnarna i Vänern som idag är något outnyttjade resurser som skulle kunna
fungera som en typ av noder, med utökad service, både till sjöss och på land.
Projektet är ett pilotprojekt i och med att detta är ett samarbete över administrativa
gränser för att utveckla Vänern som destination. Projektet går även över olika
sektorsgränser inom besöksnäring, för att hitta synergieffekter mellan olika typer av
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aktiviteter inom naturturism. Huvudfokus är ett system som lockar internationella
besökare, men som också tilltalar svenska besökare samt kan nyttjas av lokalbefolkning
och vid släkt- och vänbesök.
Projektet ska utveckla ”lager-på-lager-verktyg”, med lösningar som gör att olika typer
av leder och aktiviteter kan finnas både fysiskt på samma platser, men också i samma
digitala system. Med hjälp av detta kan besökaren redan innan sin resa, lätt kan hitta
information om och inspireras till att upptäcka Vänern, utifrån sitt behov och syfte med
resan eller utflykten. Här finns internationella förebilder, t ex i Schweiz. Projektet ska
även utveckla metoder för sammankoppling av lokal infrastruktur och kommersiell
service för besökare, över administrativa, tematiska och sektorsgränser. Projektet ska
ge tydliga och konkreta exempel på hur kommuner och andra organisationer kan arbeta
för att skapa förutsättningar för en hållbar besöksnäring, miljömässigt, ekonomiskt och
socialt.
Mål vid projektets slut?
• Inventering av befintliga cykel- och vandringsleder kring Vänern och i angränsande
regioner
• Sammankoppling av befintliga leder kring Vänern och planera för anläggning av
delar som saknas
• Utveckla paddelleder i Vänern, som kopplar an till cykel- och vandring
• Initiera ett nod-system med tydliga Väner-entréer
• Utveckla digitala lösningar för varje led som underlättar, informerar och förhöjer
upplevelsen
• Etablera regionala, nationella och internationella nätverk med kunskapsutbyte
• Lansera Lake Vänern Grand Tour Mål på lång sikt?
• Ökad folkhälsa bland invånare kring Vänern, genom nyttjande av leder i tätortsnära
natur
• Ett utvecklat nod-system med Väner-entréer med fler typer av tematiska rundturer
• Utvecklad service i gästhamnarna i Vänern • Utveckling av kommersiella
reseanledningar och upplevelser kring Vänern
• Ökat antal lönsamma företag kring Vänern och ökat antal sysselsatta
• Ökat antal besökare, både nya och återkommande
Budget
Kostnader
Projektledare 2017 360 000 kr, 2018 360 000 kr, 2019 360 000 kr, totalt 1 080 000 kr
Resor 2017 40 000 kr, 2018 40 000 kr, 2019 40 000 kr, totalt 120 000 kr
Kompentensutveckling 2017 150 000 kr, 2018 150 000 kr, 2019 150 000 kr, totalt 450
000 kr
Utveckling av leder 2017 1 150 000 kr, 2018 1 150 000 kr, 2019 1 150 000 kr, totalt 3
450 000 kr
Marknadsföring/information 2017 500 000 kr, 2018 500 000 kr, 2019 500 000 kr, totalt
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1 500 000kr
Digitala lösningar 2017 300 000 kr, 2018 300 000 kr, 2019 300 000 kr, totalt 900 000
kr
Totalt 2017 2 500 000 kr, 2018 2 500 000 kr, 2019 2 500 000 kr, totalt 7 500 000 kr
Finansiering
Jordbruksverket 2017 2 000 000 kr, 2018 2 000 000 kr, 2019 2 000 000 kr, totalt 6 000
000 kr
Kommunerna 2017 500 000 kr, 2018 500 000 kr, 2019 500 000 kr, totalt 1 500 000 kr
Totalt 2017 2 500 000 kr, 2018 2 500 kr, 2019 2 500 kr, totalt 7 500 000 kr

Bilagor
- Projektplan Lake Vänern Grand Tour_161020.docx
- Tjänsteskrivelse projekt Lake Vänern Grand tour.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §5).doc

Kopia till
Erik Söderström
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om investeringsbidrag från Södra Rådas
bygdegårdsförening för avloppsanläggning vid Södra Råda
samlingslokal

KS 2016/631

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna bifall för föreningsansökan om 138 000 kr i
kommunal delfinansiering under förutsättning att föreningens ansökan godkänns av
Boverket.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera riktlinjerna
för föreningsbidrag med kategorin bygdegårdsföreningar.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet och medel ryms inom
budget.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Föreningen Södra råda bygdegård inkom den 28 september 2016 till kommunen med
en ansökan om kommunal delfinansiering om 138 000 kr för att renovera och förbättra
bygdegårds avloppsanläggning samt renovering av toaletter och stammar för vatten och
avlopp. Totalt uppgår den beräknade investeringskostnaden till 460 000 kr. Föreningen
har ambitionen att ansöka hos Boverket för teckning av hela summan. Boverket kräver
en kommunal delfinansiering om 30 % av det söka bidraget därav föreningens ansökan
till kommunen.
Bygdegårdens VA- anläggningen är idag underdimensionerad och håller inte en
miljömässigt godtagbar standard, den är heller inte anpassad för matlagning i större
skala. Föreningen planerar att utveckla bygdegårdens förutsättningar för att ta emot och
servera mat till större sällskap upp till 150 personer, vilket idag inte är möjligt.
Föreningen har under en längre tid arbetat för att utveckla bygdegården. År 2013 fick
man medel beviljat från Leader för att påbörja utvecklingsarbetet av bygdegårdens
utemiljö som resulterade i den bifogade utvecklingsplanen, där en helrenovering av
utemiljön presenteras. Innan det arbetet påbörjas vill föreningen höja bygdegårdens
grundläggande standard.
Föreningsfakta
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Föreningen Södra råda bygdegård har ca 100 medlemmar. Föreningens kärnverksamhet
utgörs av uthyrning av bygdegården samt arrangör av olika aktiviteter så som
föreläsningar och kvällar med nostalgifilm. Föreningen har en uthyrningsgrad på ca
100 tillfällen per år. Bygdegården hyrs ut för 800 kr per dag/tillfälle.
Sammanlagda kostnader för bygdegårdens förvaltning uppgick 2016 till ca 110 000 kr.

Föreningen erhöll 2016 24 000 kr i lokalbidrag från kommunen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förfrågan om medfinansiering Södra Råda bygdegård.docx
- Ansökan om investeringsbidrag från Södra Rådas bygdegårdsförening för
avloppsanläggning vid Södra Råda samlingslokal.pdf
- Ekonomisköversikt samt behovsbeskrivning.pdf
- Utvecklingsplan.södra råda bygdegård.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §6).doc

Kopia till
Södra Råda bygdegårdsförening
Erik Söderström
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Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för Lönenämnden Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg

KS 2016/581

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för gemensam
lönenämnden Mariestad, Töreboda, Gullspångs och Karlsborg, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett förslag till samverkansavtal finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Samverkansavtal för Lönenämnden Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Samverkansavtal för Lönenämnden Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §11).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §8).doc
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Reglemente för Lönenämnden Mariestad, Töreboda, Gullspång,
Karlsborg

KS 2016/581

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för gemensam lönenämnd
för Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett nytt förslag till reglemente för gemensam lönenämnden för Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg finns nu framtaget.

Bilagor
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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- 2. Samverkansavtal för Lönenämnden Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Reglemente för Lönenämnden, Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §9).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 369

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för teknisk nämnd Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/582

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för gemensam teknisk
nämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.
Ett förslag till samverkansavtal för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Samverkansavtal för Tekniska nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Samverkansavtal för Tekniska nämnden, Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §12).doc
- Beslut KS § 184 - Synpunkter på förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam
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teknisk nämnd, Mariestads kommun.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §10).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 370

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/582

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för gemensam teknisk
nämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.
Ett förslag till reviderat reglemente för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Reglemente för tekniska nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Reglemente för tekniska nämnden, Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §11).doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 371

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång

KS 2016/583

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för gemensam Miljöoch byggnadsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett förslag till reviderat samverkansavtal för gemensam Miljö- och byggnadsnämnd för
Mariestad, Töreboda och Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden, Slutligt förslag.pdf
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- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §13).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §12).doc
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Kommunstyrelsen

KS § 372

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång

KS 2016/583

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, Slutligt förslag.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §13).doc
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Kommunstyrelsen

KS § 373

Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

KS 2016/584

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för IT-nämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett förslag till reviderat samverkansavtal för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Samverkansavtal för IT-nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Samverkansavtal för IT-nämnden, Slutligt förslag.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §14).doc
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Kommunstyrelsen

KS § 374

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/584

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för IT-nämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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.

Ett förslag till reviderat reglemente för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång finns nu framtaget.
Bilagor
- 2. Reglemente för IT-nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Reglemente för IT-nämnden, Slutligt förslag.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §15).doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 375

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för gemensam ekonominämnd Gullspång och
Töreboda

KS 2016/689

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal gemensam
ekonominämnd för Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
MTG-styrgrupp beslutade i november 2015 att uppdra åt kommuncheferna att se över
samtliga avtal och reglementen inom MTG-området.

Ekonominämnden ligger utanför ramen för MTG-samarbetet, men ett förslag till
revidering av samverkansavtal för gemensam ekonominämnd har tagits fram, med
samma disposition som övriga reglementen.
Bilagor
- Samverkansavtal för Ekonominämnd.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §16).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige

32/69
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 376

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för gemensam ekonominämnd Gullspång och
Töreboda

KS 2016/689

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för gemensam
ekonominämnd Töreboda och Gullspång, bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
MTG-styrgrupp beslutade i november 2015 att uppdra åt kommuncheferna att se över
samtliga avtal och reglementen inom MTG-området.

Ekonominämnden ligger utanför ramen för MTG-samarbetet, men ett förslag till
revidering av reglemente för gemensam ekonominämnd har tagits fram, med samma
disposition som övriga reglementen.
Bilagor
- Reglemente för Ekonominämnd.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §17).doc
- Förändring av förslag till reglemente för gemensam ekonominämnd Töreboda och
Gullspång.docx
- Meddelande från Anders Bernhall.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 377

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång

KS 2016/687

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Höja förbrukningsavgifterna (§ 14-17) i VA-taxan med 3 % från och med 2017-0101.

2. Höja anläggningsavgifterna (§ 5-13) i VA-taxan med 35 % från och med 2017-0101.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Brukningsavgifter
VA-kollektivet har i dagsläget en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet är
självfinansierade. De driftkostnaderna som verksamheten har finansieras genom de
brukningsavgifter kollektivet tar in från abonnenter. Brukningsavgifterna ska täcka
samtliga driftskostnader som verksamheten har det vill säga även de
kapitaltjänstkostnader som finns och uppstår till följda av de investeringar som gjorts
och görs. Avskrivningstiden på Va-investeringar är långa, i genomsnitt 33 år. I
dagsläget har VA-kollektivet i Gullspångs kommun årliga avskrivningar på ca 1 900
tkr och har därför råd att återinvestera för samma summa varje år utan att öka
avskrivningskostnaderna.
För att återinvestera på ett ansvarsfullt sätt i VA- kollektivets anläggningar krävs en
årlig investeringstakt om ca 9 000 tkr. Verksamhet teknik föreslår att Gullspångs
kommun planerar för att inom några år komma upp till den nivån vilket skulle inne
bära att VA-taxan årligen skulle behöva höjas med ca 3 % per år utöver den höjning
som behöver ske med anledning av de ökade krav som kommer att ställas på
verksamheten.
Förslagsvis görs en successiv ökning från 2016 års nivå på 1 900 tkr i årliga
investeringsmedel till 3 700 tkr för år 2017 och för att slutligen år 2018 nå 9 000 tkr.
För att öka från 1 900 tkr till 3 700 tkr krävs att drygt 100 tkr tillförs verksamheten i
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form av driftmedel. Detta motsvarar en taxeökning på 1 %.
Utöver detta finns behov av att tillföra mer driftmedel i verksamheten inför 2017 för att
möta den kostnadsutvecklingen som förutses i statistiska centralbyråns
konsumentprisindex (KPI). KPI har utvecklats under 2016 från januari till augusti med
drygt 1 %.
Verksamhet teknik föreslår därför att en höjning av brukningsavgifterna höjs med totalt
3 % fr o m 2017-01-01.
Anläggningsavgifterna
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till
det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna
VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 107 000 kr i
Gullspångs kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete
som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.
Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i
aktuella projekt inom MTG:
- Enstaka nyanslutning i Kärret, Gullspång ca 140 tkr per fastighet.
- Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan ca 200 tkr per fastighet.
- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet.
Kostnaden för dessa anläggningsarbeten skiljer sig mer från område till område än från
kommun till kommun. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via
prejudikat hur stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år.
Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50
% per år för att räknas som skäligt och rättvist.
Verksamhet teknik föreslår därför att anläggningsavgifterna (§ 5-13) i Gullspångs
kommuns VA-taxa som ett första steg höjs med 35 % fr.o.m. 2017-01-01. Med den
föreslagna höjningen finns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån
med självfinansierande anläggningsavgifter nås inte vilket betyder att VA-kollektivet
får subventionera nyanslutningar med brukningsavgifter som hela VA-kollektivet
betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med brukningsavgifter är en vanligt
förekommande bland Sveriges kommuner.

Bilagor
- Va taxa före och efter höjning Gullspång.pdf
- Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång, Tn § 187.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §18).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/162

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Under år 2011 gjordes ett förslag till Strategiplan för VA inom MTG vilken aldrig
antogs. Sedan dess har ett arbete gjorts för att tolka kommunens ansvar för områden
som idag inte försörjs av kommunala VA-tjänster. Samtidigt har det inom respektive
kommun beslutats om LIS-områden där kommunen bör stipulera exploateringar.
Utöver detta finns det en del frågor inom VA-verksamheten som är direkt avgörande
för vissa anläggningar beroende på hur kommunerna väljer att exploatera i en framtid.
VA-avdelningen har därför arbetat fram ett förslag till VA Plan MTG som de närmsta
tio åren ska kunna fungera som en vägledning för strategiska beslut. VA-Planen är
framarbetad utifrån vad VA-avdelningen anser vara en för perioden realistiskt
genomförandeambition. Den behandlar de s.k. § 6-områdena, vilken underhållstakt
verksamheten ska ha som ambition, vilka verk som ska finnas kvar och vilka som med
överföringsledningar föreslås läggas ned. Planen ger också en bild över hur en VA-taxa
behöver utvecklas över tid för att kunna finansiera insatserna.

Behovet av att VA Plan MTG 2016-2026 förankras politiskt är stort, men planen
behöver och måste vara ett levande dokument som följsamt möter utmaningar och
möjligheter de tio närmaste åren.

På tekniska nämndens sammanträde 2016-02-16 beslutades att förslag till VA-plan
MTG 2016-2026 skulle översändas till respektive kommun för yttrande och vidare
beredning.
Utifrån dess yttranden och beredningar har VA-avdelningen uppdaterat planen.
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Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från 2011 vilken utgör bilaga 1 till VAplanen är bilagt för att beskriva status på befintliga anläggningar. Det är endast där
statusbedömningen är annorlunda mot den då som anläggningen omnämns i den nu
framtagna VA-planen, VA-plan MTG 2016-2026.
Tekniska nämnden beslutade 2016-10-11 att rekommendera kommunstyrelserna i
Mariestad, Töreboda och Gullspång att anta VA-plan MTG 2016-2026, version 201609-19.

Bilagor
- Återremiss - Beslut Ksau § 446 2016 - VA-plan för Mariestads kommun 20162026.pdf
- VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång beslut från Tekniska nämnden § 182
2016-10-11.pdf
- Tjänsteskrivelse MTG.pdf
- Bilaga 1 Förslag till VA-strategiplan 2011.pdf
- Bilaga 2a .pdf
- Bilaga 2b.pdf
- Bilaga 2c.pdf
- Bilaga 3.pdf
- Bilaga 4.pdf
- Bilaga 5.pdf
- Redovisning av uppdateringar VA-plan.pdf
- VA-plan MTG 2016-2026_160919.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §19).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Återremiss - Samverkansöverenskommelse mellan Gullspångs
kommun och polisen

KS 2016/239

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till samverkansöverenskommelse
mellan kommunen och polismyndigheten.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp reviderat förslag till
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polismyndigheten och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärende KS 2016/239 till
kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen ansåg att förslaget behövde
kompletteras med hur uppföljning av överenskommelsen ska ske samt att aktuella årtal
för överenskommelsen skulle justeras.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse återremiss samverkansöverenskommelse mellan Gullspångs
kommun och polisen.docx
- Samverkanöverenskommelse Gullspångs kommun och Polisen 2016-2019 Avtal.docx
- Samverkansöverenskommelse mellan Gullspångs kommun och Polisen 2016-2019
Handlingsplan.docx
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §5).doc
- Tillägg till tidigare tjänsteskrivelse samverkansöverenskommelse, skriven av Johan
Walfridson 2016-09-30.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §5).doc
- Tjänsteskrivelse samverkansöverenskommelse, skriven av Johan Walfridson.docx
- Samverkanöverenskommelse Gullspång 2016-17 Avtal.docx
- 3.2 Samverkansöverenskommelse Gullspång 2016-2017 Handlingsplan.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §20).doc

Kopia till
Johan Walfridson
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Ärende

Ärendenummer

Översiktlig granskning av delårsrapport jan-aug 2016,
revisorernas bedömning av delårsrapport och revisionsrapport

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen avlämnar yttrande till kommunrevisionen avseende översiktlig
granskning av delårsrapport enligt nedan.
Extra ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen
Riksdagen fattade under december månad 2015 beslut om att i en extra ändringsbudget
ge kommunsektorn ett tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen. För
Gullspångs kommun innebar detta att ett engångsbelopp uppgående till 14,6 mnkr
betalades ut i december 2015. Kvarvarande belopp uppgick vid årsskiftet till 13,4
mnkr. Dessa extra statsbidrag får även användas under 2016 och kommunstyrelsen
fattade 2016-06-01 beslut (Ks § 190) att fördela 7,1 mnkr av dessa medel under 2016.
Enligt beslutet ska resterande medel föras över till 2017.
Revisorerna framhåller i sin granskning av delårsrapporten att beloppet i sin helhet,
13,4 mnkr, ska bokföras som en intäkt under 2016, enligt gällande rekommendation
från RKR (Rådet för kommunal redovisning).
Förslag till åtgärd:
Frågan om kommunstyrelsens tidigare beslut (KS § 190), avseende tilldelade
statsbidrag 2017, ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med
förslaget om att bokföras som intäkt under 2016. För utlovade satsningar 2017 kommer
ett förslag att tas fram (utifrån världsmiljonerna).
Inbetalning av insats till Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
Gullspångs kommun är sedan årsskiftet medlem i kommunalförbundet AÖS. I samband
med inträdet betalades en insats uppgående till 1,9 mnkr in till AÖS. Vid tillfället för
inbetalningen rådde osäkerhet kring om insatsavgiften kommer att återbetalas i den
händelse kommunen utträder ur kommunalförbundet. Efter utredning konstateras att
inbetalningen av insatsen är att betrakta som en andel i AÖS vilken kommer att
återbetalas till kommunen vid ett eventuellt utträde. Korrigering kommer att ske
avseende resultatpåverkande bokförd kostnadspost.
Komponentavskrivningar
Revisorerna rekommenderar i sin granskningsrapport att kommunen utan dröjsmål
börjar tillämpa komponentavskrivningar, åtminstone avseende nya investeringar. Under
hösten 2016 kommer kommunens ekonomisystem att uppgraderas. I uppgraderingen
ingår bland annat en ny modul för rationell hantering av komponentavskrivningar.
Utbildningsinsatser är också inplanerade och arbetet med tillämpning av
komponentavskrivningar kommer därefter att inledas efter årsskiftet.
Styrelsens och nämndernas berättelse
Revisorerna lyfter i sin rapport fram att kommentarer till avvikelserna inom framförallt
individ- och familjeomsorg och särskilt boende är bristfälliga och rekommenderar att
utförligare förklaringar till avvikelser inkluderas i framtiden. Vidare framhåller
revisorerna att det är mycket angeläget att det ställs krav på att samtliga verksamheter
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ska klara sina tilldelade budgetramar samt att genast vidta åtgärder i de fall det finns
indikatorer på budgetöverskridande.
Revisionens synpunkt kommer att förmedlas ut till verksamhetsansvariga i syfte att
förbättra kommentarer till avvikelser mm i framtida rapporter. Kommunstyrelsen
fattade 2016-10-05 (Ks § 280) beslut om ett antal uppdrag till förvaltningen, med
anledning av delårsrapporten, där verksamheterna bland annat får i uppdrag att arbeta
för att uppnå en budget i balans.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Gullspångs kommun har genomfört en granskning av
kommunens delårsrapport per 2016-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2016. Revisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över slutsatserna i
revisionsrapporten senast den 31 (?) november.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, yttrande översiktlig granskning av delårsrapport 2016, skriven av
Elisabeth Olsson, Anders Bernhall.docx
- Översiktlig granskning av delårsrapport jan-aug 2016, revisorernas bedömning av
delårsrapport och revisionsrapport.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §21).doc
- KS § 190, tillfälligt statligt stöd till nyanlända.pdf
- Delårsrapport 2016 Gullspångs kommun, uppdaterad.docx
- Delårsrapport 2016 Gullspångs kommun bilaga vsh, uppdaterad.docx
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §4).doc

Kopia till
Revisorerna
KPMG
Kommunfullmäktige (delgivning)
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Ärende

Ärendenummer

Finansiering av samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017

KS 2016/691

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ökningen på 12 tkr kostnaden tas från
kontot föreningsavgifter.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Under vecka 42 presenterade staten den tilltänkta fördelningen och finansieringen till
samordningsförbunden i riket 2017. Statens tilldelning förutsätter att kommunerna och
VGR kan möta upp med motsvarande medel. Fördelningsnyckeln bygger på ett
grundbelopp, befolkningsunderlag, försörjningsstödets storlek och att förbundet inte
har ett för stort eget kapital. Fördelningsnyckeln för Norra Skaraborg genererar en liten
ökad tilldelning, varför det är angeläget att kommunerna tar ställning till om man bidrar
med motsvarade ökning.
Den 30 januari 2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av
medel till samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen och
modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma
parametrar. Modellen gällde från och med medelstilldelningen för 2016. Parterna inom
Finsam står bakom modellen.
Modellen
- grundtilldelning 400 tkr
- parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
- förbundets eget kapital
Utifrån vårt befolkningsunderlag och storleken på offentlig försörjning i norra
Skaraborg gav den nya modellen vårt förbund en möjlig statlig ökning på 244 tkr år
2016 och ytterligare 150 tkr 2017.
Tilldelning förutsätter att kommuner och Västra Götalandsregionen bidrar med
motsvarande summa tillsammans.
Det innebär:
Mariestads kommun tilldelning 2016 481 tkr, äskad tilldelning 2017 530 tkr, ökning
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med 48 tkr.
Töreboda kommun tilldelning 2016 201 tkr, äskad tilldelning 2017 221 tkr, ökning med
20 tkr.
Gullspångs kommun tilldelning 2016 120 tkr, äskad tilldelning 2017 133 tkr, ökning
med 12 tkr.
VGR tilldelning 2016 803 tkr, äskad tilldelning 2017 883 tkr, ökning med 80 tkr.
Arbetsförmedling/Försäkringskassan tilldelning 2016 1 606 tkr, äskad tilldelning 1 766
tkr, ökning med 159,5 tkr.
Summa tilldelning 2016 3 213 tkr, äskad tilldelning 2017 3 523 tkr, ökning med 319
tkr.
Samordningsförbundet önskar ha svar från kommunerna och Västra Götalandsregionen
senast den 28 november 2016.
Bilagor
- Följebrev från Annica Gustavsson.docx
- Fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §22).doc

Kopia till
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Inrättande samt finansiering av tjänst som MTG-samordnare

KS 2016/608

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 150 tkr i budget 2017 inom kommunstyrelsens
budgetram, som medfinansiering för en 50 % tjänst som MTG-samordnare.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
I den avsiktsförklaring som ligger för antagande i de tre kommunerna finns angivet att
en MTG-samordnare ska tillsättas under förutsättning att beslut fattas om en gemensam
finansiering.
Ur avsiktsförklaringen
”MTG-samordnare
Under förutsättning att beslut fattas om en gemensam finansiering ska den kommun
som administrerar MTG-styrgrupp anställa/utse en ”MTG-samordnare” som ska arbeta
på uppdrag av MTG-styrgrupp. Samordnarens uppgift är att driva, fördjupa och
utveckla samverkan mellan kommunerna. Samordnaren ska även vara de gemensamma
nämnderna behjälplig i frågor som avser gemensamma processer, samverkansformer,
kommunikation, uppdrag m.m. Finansieringen av ”MTG-samordnaren” beslutas i
särskild ordning.”
MTG styrgrupp har rekommenderat kommunerna att besluta att avsätta medel till en 50
% tjänst utifrån den skrivning som finns i avsiktsförklaringen. Kostnaden fördelas lika
mellan kommunerna.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utveckling av samverkan inom MTG- MTG-samordnare, skriven av
Elisabeth Olsson.docx
- Beslut Mariestads kommunstyrelse Ks § 177_16 - Inträttande samt finansiering av
tjänst som MTG-samordnare.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §23).doc
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Kopia till
Mariestads kommun
Töreboda kommun
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Ärende

Ärendenummer

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs
kommun

KS 2016/694

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i
Gullspångs kommun enligt bilaga.

Behandling i kommunstyrelsen

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit arbetsordningen 2015-04-29, § 84.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande revidering av arbetsordning under §
44 ordet är fritt:
§ 44 Aktuell information
- Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge aktuell information från nämnder,
styrelser, kommunala bolag, kommunalförbund, regionen och utbildningar.
- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund.
- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och enbart fyra stycken bereds
tillfälle per sammanträde.
- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller innehålla
frågor. Det får ej heller beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande
sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
- Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information
- Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.
-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information.
Nuvarande ordalydelse
Ordet är fritt § 44
- Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att framföra synpunkter vid fullmäktiges
ordinarie sammanträden under punkten Ordet är fritt.
- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund.
- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst
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tjugo minuter.
- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild. Det får ej heller
beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande sammanträde.
Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
- Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges att ordet är fritt.
- Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.docx
- Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs kommun förslag till
revidering.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §24).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Förslag om höjning av folkhälsorådets budget från 11 kr per
invånare till 15 kr

KS 2016/674

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att höja folkhälsorådets budget från 11 kr per invånare till
15 kr per invånare.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
År 2017 kommer Gullspång att vara den enda kommunen i Skaraborg som inte har
avsatt 15 kr per invånare till sitt folkhälsoråds budget. Vi har idag 11 kr per invånare.
Om kommunen avsätter 15 kr per invånare årligen så kommer Östra hälso- och
sjukvårdsnämnden att bidra med samma summa till folkhälsorådets budget.
Bilagor
- Protokollsutdrag § 42 Folkhälsorådet förslag om höjning av folkhälsorådets
budget.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §26).doc

Kopia till
Folkhälsorådet
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017

KS 2016/673

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för det lokala
folkhälsoarbetet år 2017.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett
avtal om folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet är att genom långsiktig
samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en
verksamhetsplan upprättas varje år för det lokala folkhälsoarbetet.
Folkhälsorådet har behandlat verksamhetsplanen i § 43/2016.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse om verksamhetsplan, skriven av Joakim Wassén 161017.docx
- Förslag på verksamhetsplan år 2017 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag § 43 Folkhälsorådet verksamhetsplan för 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §25).doc

Kopia till
Joakim Wassén
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Kommunstyrelsen

KS § 386

Ärende

Ärendenummer

Budgetberedningen 2018

KS 2016/704

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande dagar för budgetarbetet 2018 och plan 20192020:

Budgetupptakt för budgetberedning måndag 20 februari
Budgetdirektiv budgetberedning måndag 20 mars
Dialogdag torsdag 20 april
Budgetberedningens förslag måndag 8 maj

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande ska ingå i budgetberedningen:
-Kommunstyrelsens presidium
- Kommunfullmäktiges ordförande och en från oppositionen
- Ordförande och en från oppositionen i vård- och omsorgsnämnden
- Ordförande och en från oppositionen i barn-, utbildning- och kulturnämnden
- Ordförande och en från oppositionen i tekniska nämnden
- Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
- Majoritets- och oppositionsföreträdare i kommunalförbundet AÖS

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
En tidplan för budgetprocess, budget 2018 och plan 2019-2020 finns framtaget.
Förslaget behöver kompletteras med datum för budgetberedningens sammanträden.
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Bilagor
- Planering - budgetprocess, budget 2018 och plan 2019-2020.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §27).doc

Kopia till
Berörda
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd

KS 2016/513

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna från partierna inlämnad
redovisning av kommunalt partistöd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till partier som är representerade i
fullmäktige med ett grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700
kr per mandat och år (enligt beslut i KF § 161/2016).

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut punkt 1-2.

Bakgrund
Den 1 februari 2014 inträdde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12
§ §). De nya reglerna innebär att:
Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna utser själva
sin granskare. Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 med anledning av ovanstående beslutat att
partierna i fullmäktige årligen ska 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. Senast den 30 juni ska redovisningen
inlämnas.
I SKL:s kommentar till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring redovisning,
granskning och utbetalning. Bland annat står det:
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som avser att lämna partistöd
att ställa krav på redovisning av stödets användning.
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Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som mottagits för
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.
Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits.
Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige
besluta att stöd inte ska utbetalas.
Syftet med reglerna och redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur
partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och
media är en fråga för respektive parti.
Bilagor
- Redovisning av kommunalt partistöd för 2015 från Gullspångs Centerkrets.pdf
- Kontoutdrag SD Gullspång.pdf
- Redovisning av kommunalt partistöd 2015 från Feministiskt Initiativ.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2015 från Sverigedemokraterna.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2015 från Socialdemokraterna.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2015 från Rätt väg.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2015 från Moderaterna8.pdf
- Cirkulär från SKL om nya regler gällande partistöd.pdf
- Tjänsteskrivelse redovisning och beslut om utbetalning av partistöd.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsens synpunkter kommer att tas med i fortsatt dialog med Skaraborgs
Kommunalförbund.
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna Skaraborgs kommunalförbund styrelsen
protokoll 2016-10-21.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om genomförandeplan för Skaraborg 20142016 avseende ”Västra Götaland 2020- strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland”. Planen är indelad i följande fyra områden: globalt ansvar, syns och
engagera, en region för alla, en ledande kunskapsregion.
Kommunstyrelsens ledamöter delar in sig i grupper och diskuterar planen och redovisar
vad de kommit fram till.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Skaraborgs kommunalförbund styrelsen protokoll 2016-10-21.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2016-10-21.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2016/2

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 november månad (14) (1).doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 390

Ärende

Ärendenummer

Delgivning beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - Remiss
av strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region
2030

KS 2016/468

Beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 211:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan om Energi- och klimatplanen för
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner i syfte att aktualisera planen och för
att initiera ett arbete för att ta fram handlingsplan får behandlas som ett separat
ärende. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande svar:
Kommunens samlade omdöme
Sammanfattningsvis ser kommunen positivt på det remitterade för förslaget till
strategiskt vägval för ett fossiloberoende VGR 2013. Förslaget tar ett helhetsgrepp om
de viktigaste frågorna/utmaningarna i miljöarbetet och lyfter vikten av att vi i VGR
arbetar tillsammans över organisationsgränserna och på en kommunal och regional
nivå i klimatfrågan.
1. Hållbara transporter 1.1 kommunens hemtjänst har arbetet mycket med att
effektivisera och rationalisera transporter till och ifrån brukare, för att b.la. minska
utsläppen av koldioxid. Kommunledningskontoret har ordnat så det finns möjlighet för
personalen att låna en cykel istället för att ta bilen till möten osv. Kommunen kommer
vid årsskiftet att införa gratis kollektivtrafikresor för alla över 75 år i hela kommunen.
Vi har också gjort satsningar för att få fler invånare att används sig av kollektivtrafiken.
1.2 Enligt MTGs energi- och klimatplan ska alla kommunens transportfordon drivas
med förnyelsebar energi. Kommunen planerar att under 2017 påbörja investeringar i
laddinfrastruktur.
1.3 Kommunen har goda geografiska förutsättningar att arbeta med effektiva
godstransporter, främst genom sjöfart och hamnen i Otterbäcken. Där planerar
kommunen för att tillgängliggöra mer mark för företag att starta upp sin verksamhet
och nyttja sjöfartens många fördelar.
1.4 Kommunen arbetar tillsammans med bla västsvenska turistrådet för att
marknadsföra lokala besöksmål som dressinbanan, Hova Riddarvecka och en bred
spektra av olika natur- och kulturupplevelser. Kommunen arbetar även tillsammans
med den nystartade ekonomiska föreningen Vänersamarbetet där alla kommuner kring
Vänern finns representerade, för att lyfta Vänern som ett turistmål.
2. Klimatsmart och hälsosam mat 2.1 Kommunen arbetar med att utveckla landsbygden
och göra den än mera attraktiva för människor att bo leva men också att etablera och
driva företag. Bla satsningar på fiberutbyggnad. Kommunen stödjer det lokala
lantbruket genom krav på närproducerad mat i kostupphandlingar till centralköket.
2.2 Kommunens skolor serverar vegetariskt en gång i veckan. Förslag finns att även
inkludera äldrevården i konceptet.
2.3 Kommunens kostverksamhet har tagit ett helhetsgrepp för att minska matsvinnet
och energiåtgången i alla delar av verksamheten. Från tillagning till servering. De
arbetar även aktivt med personalen för att hitta möjligheter att förbättra verksamheten
inom området.
3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 3.1 Hänvisar till
energirådgivarnas svar.
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4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 4.1 Kommunen följer lagar och regler
kring byggprocessen men ställer generellt inte egna hårdare miljökrav på byggherren.
Nästan alla av kommunens och bostadsbolags fastigheter värms upp med pellets.
4.2 Kommunen och bostadsbolaget har påbörjat renovering flera fastigheter som
tidigare stått tomma, istället för att bygga nytt. Både för verksamheter och boende.
Förslag på enkätsvar
Vad är ert samlade omdöme om förslaget
• Bra Hållbara transporter Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och
kollektivt resande
• Föregångare
• Klimatplanering
• Attraktiva samhällen Accelererad omställning till fossilfria fordon
• Föregångare
• Klimatplanering Effektiva godstransporter
• Klimatplanering Klimatsmarta möten och semestrar
• Föregångare • Klimatplanering
• Attraktiva samhällen Klimatsmart och hälsosam mat Främja hållbart lantbruk
• Attraktiva samhällen Mer vegetariskt på tallriken
• Föregångare • Innovationer Minskat matsvinn
• Föregångare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Flexibla, klimatsmarta
mindre bostäder
• Föregångare
• Klimatplanering Effektiv renovering av befintlig bebyggelse
• Föregångare
• Klimatplanering Vilka satsningar vill ni särskilt arbeta med?
• Accelererad omställning till fossilfria fordon
• Effektiva godstransporter
• Klimatsmarta möten och semestrar
• Främja hållbart lantbruk
• Mer vegetariskt på tallriken
• Minskat matsvinn

Bakgrund
Strategiska vägval utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet
om en fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process, och
ett stort antal intressenter inom det regionala utvecklingsarbetet har haft möjlighet att
delta och lämna synpunkter under processen. Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordning av arbetet.
För att öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra
Götaland agera - från offentlig sektor, universitet och högskolor samt näringsliv till
organisationer och enskilda invånare. I syfte att skapa genomförandekraft tillsammans
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med er aktörer i Västra Götaland önskar Länsstyrelsen Västra Götaland och västra
Götalandsregionen genom denna remiss få kommunens synpunkter på förslaget till
strategiska vägval samt er roll i genomförandet.
Remisstiden har förlängts till den 18 november 2016.
Notabelt är att alla tre kommunerna ställt sig bakom den klimatstrategi som Västra
Götalandsregionen tagit fram. Detta gjorde MTG-kommunerna tillsammans med ett
70-tal stora aktörer i länet. Klimatstrategin för Västra Götaland från 2014 har följande
vision:
”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och
medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning.
Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är
resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta
bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv”
”Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska
minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av
växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30
procent jämfört med 2010”.
Inkomna förslag
Ärendet har beretts genom att verksamhet miljö och bygg kallat samman berörda
företrädare för verksamheter i det tre kommunerna (Töreboda, Gullspång och
Mariestad). Allt underlag har också skickats ut och en sista datum för att komma in
med förslag på svar sattes till i vecka 42.
Följande verksamheter etcetera har inkommit med synpunkter:
1. Energi- och klimatrådgivningen genom Peter van der Tol
2. Gullspångs kommun genom Erik Söderström
3. Töreboda kommun genom Dan Harryzon m.fl.
4. VänerEnergi AB genom Rolf Åkesson
5. Sektor utbildning i Mariestad genom Katarina Lindberg
6. Kostenheten i Mariestad genom Ann-Christine Gustafsson m.fl.
7. Utvecklingsenheten i Mariestad genom Ramona Nilsson m.fl.
De synpunkter som tagits med i förslaget på enkätsvar från Töreboda kommun är från
Töreboda kommun, från Energi- och klimatrådgivningen och från VänerEnergi AB.
Utfästelser i gällande Energi- och klimatplan för MTG Visionen för 2020 är: ”De tre
kommunerna har till år 2020 inlett omställningen till en mer hållbar energistruktur.
Satsningar för att minska miljöpåverkan från energikonsumtion och transporter är
igång. Utsläppen av växthusgaser från Mariestad, Töreboda och Gullspång har minskat
med 15 % jämfört med år 2004. Ett steg mot att bli helt koldioxidneutrala. Andelen
lokal långsiktigt hållbar energiproduktion har ökat och svarar nu för en betydande del
av kommunernas behov. Ett steg på vägen mot full självförsörjning och kanske ett
nettoöverskott som kan exporteras. Den fysiska planeringen tar tydlig hänsyn till
energi- och resursfrågor.”
Kommentar: Visionen är helt i linje med ambitionerna i det nu remitterade förslaget på
strategi.
Målen i planen:
Övergripande
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• Lokalt producerad förnybar energi ska motsvara minst 25 % av energianvändningen i
de tre kommunerna till år 2020. Lokalt producerad förnybar el ska motsvara minst 35
% av den lokala elförbrukningen senast år 2020.
• Tillverkning (inklusive system för distribution) av gas, etanol eller annat förnybart
bränsle från organiska restprodukter ska ha etablerats inom någon eller några av de tre
kommunerna till år 2012.
Kommentar: Ambitionen att se till att lokala satsningar aktivt ska bidra till visionen är
bra, men kan vara svår att styra. Dock har redan gasproduktion etablerats i en av
kommunerna samtidigt som viss gasproduktion understöds via matavfallsinsamling.
Gas generas och tas omhand också till viss del på något reningsverk i kommunerna.
Transporter
• Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20 % per
innevånare till 2020 räknat från 2004.
• Externa områden för handel m.m. ska ha anslutning med kollektivtrafik samt säker
gång- och cykeltrafik till år 2020.
• Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom och mellan tätorterna i kommunerna
ska byggas ut till år 2020.
• Införande av förnybara bränslen för fritidsbåtar ska aktivt stimuleras.
• År 2020 ska alla kommunalt använda transportfordon samt transportfordon använda
för av kommunerna anordnad kollektivtrafik drivas med förnybara bränslen.
Kommentar: Dessa mål ställer höga krav på omställning i de kommunala
organisationerna. Ambitionerna att förändra transportsektorn i övrigt kan vara svåra att
uppfylla.
Uppvärmning
• Utsläppen av fossila koldioxidekvivalenter från hushålls-, industri- och
servicesektorerna ska minska med 20 % till år 2020 räknat från 2004.
• Vid överlåtande av kommunal mark för bostadsbyggnation ska användande av
lågenergihus stimuleras.
• Utbyggnad av när- och fjärrvärme i de tre kommunerna sammanlagt till en
årsleverans av 172 GWh från förnybara energikällor ska ske till 2015.
• En utbyggnad av småskalig närvärme i Gullspång och Hova ska påbörjas till 2012.
• Inga av kommunernas egna lokaler ska värmas upp med hjälp av fossila bränslen efter
2020 med undantag av fjärrvärmens spetsvärme samt eventuell reservkraft.
Kommentar: Alla dessa mål har bäring på arbetet med att öka fossiloberoendet.
Efterlevnaden av dessa mål måste styras upp genom att tydliggöra vad som ska göras
hos de olika verksamheterna i kommunerna och uppföljning måste också utföras med
jämna och relativt täta mellanrum för att kunna veta om kommunerna har nått eller kan
nå målen.
Minskad elanvändning
• Användningen av el i hushållssektorn per innevånare ska minska med 10 % till 2020
jämfört med 2004.
• En effektivare elanvändning inom industri- och servicesektorerna ska aktivt
stimuleras.
• Elanvändningen i kommunernas lokaler per ytenhet ska minska med 10 % till år 2020
räknat från 2004.
Kommentar: Alla dessa mål har bara indirekt koppling med att kunna bli
fossiloberoende kommuner.
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Åtgärder och ansvar
Följande sägs i planen: ”För att uppnå de uppsatta målen ska en särskild handlingsplan
med åtgärder tas fram. Den huvudsakliga genomförandetiden bedöms vara 2010 – 2020
men det är viktigt att åtgärdsarbetet kommer igång så snart som möjligt. Det yttersta
ansvaret för arbetet med energiplanen och resurstilldelning har Kommunfullmäktige i
respektive kommun. De åtgärder som åligger kommunerna ska hanteras inom ordinarie
budgetarbete. Ledningen av den gemensamma energiplanering, framtagandet av
handlingsprogrammet, styrande av gemensamma insatser och åtgärder samt arbete med
revidering och uppföljning ska utföras av en kommunövergripande organisation med
representanter för kommunerna. Till denna grupp kopplas den kompetens som behövs
för arbetet.” Kommentar: Denna kommunövergripande organisation saknas sannolikt
helt. I alla fall är det ingen sådan organisation som tror sig ha uppdraget. Någon
handlingsplan har heller inte tagits fram.
Revidering av energiplanen
Energiplanen ska revideras senast 2012, eller tidigare om behov uppkommer.
Kommentar: Planen har inte reviderats utan det är fortfarande samma plan som gäller
som den som togs fram och fastställdes 2008.
Bedömning
Lars Sylvén och Thomas Lindkvist från verksamhet miljö och bygg har sammanställt
inkomna synpunkter och försökt att ta fram förslag på beslut och enkätsvar till
respektive kommunstyrelse. Många synpunkter är gemensamma för de tre
kommunerna i och med att man har vissa gemensamma verksamheter. Dessutom har de
tre kommunerna en likalydande Energi- och klimatplan som har stor bäring på hur man
utfäst sig att arbeta med bland annat förnybar energianvändning inom områdena
transport, uppvärmning och elanvändning. För att kunna leva upp till målen i den plan
som de tre kommunerna beslutat om 2008 så krävs det skyndsamma politiska beslut i
de tre kommunerna. Detta trots att den planens målsättning var betydligt lägre än vad
den ambitionen som den nu aktuella strategin ger uttryck för. Vi står nu inför en stor
utmaning såväl politiskt, organisatoriskt som resursmässigt. Målet att utsläppen av
växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30
procent jämfört med 2010 synes vara svårt att såväl mäta som kunna leva upp till. Detta
när inriktningen är fortsatt konsumtionstillväxt i samhället/världen.
Notabelt är att de tre kommunernas utfästelse/mål i Energi- och klimatplanen att ”år
2020 ska alla kommunalt använda transportfordon samt transportfordon använda för av
kommunerna anordnad kollektivtrafik drivas med förnybara bränslen” kräver att de
leasingavtal som träffas under nästa år måste uppfylla detta mål.
Bilagor
- Meddelande från Lars Sylvén.docx
- Yttrande Strageiska vägval Gullspångs kommun#1.docx
- Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030#2.pdf
- Sammanställning av inkomna förslag på enkätsvar#4.docx
- Fossiloberoende-VG-folder#2.pdf
- Förslag till strategiska vägval.pdf
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- Exempel på åtgärdsförslag.docx
- Enkätsvar Gullspång inkl. EKR.pdf
- Energi-och klimatplan för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner.pdf
- Strategiska vägval 160615.pdf
- Missiv-remiss strategiska vägval juni 2016.pdf
- Remissfrågorna.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §4).doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 391

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Utmanande avstamp 2 blev vinnare av 2016 års
folkhälsopris på 30 tkr

KS 2015/168

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut från Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-10-27 § 71, att Utmanande
avstamp 2 har utsetts till vinnare av 2016 års folkhälsopris på 30 tkr.
Bilagor
- Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27
oktober 2016 - Folkhälsopris 2016.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 392

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Trafikverkets svar på synpunkter i Gullspångs
kommuns yttrande TRV2016/22161

KS 2016/563

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Trafikverkets svar på synpunkter i Gullspångs kommuns
yttrande i ärende TRV 2016/22161 gällande förslag till föreskrifter om
hastighetsförändring för väg 200 i Västra Götalands län.
• Sträckan som sänks från 90 till 80 km/timme på väg 200 har en längd på 2,7 km.
Restiden blir något längre på 90-vägar som får sänkt hastighetsgräns till 80 km/timme.
För en körsträcka på 5 mil så förlängs restiden för personbilar med maximalt 4 minuter
och 10 sekunder medan lastbilstrafiken inte påverkas av förändringen.
• Genom investeringar i t ex. mitträcken kan fler vägar få höjd säkerhetsstandard och
högre hastighetsgräns, men i nuvarande planer finns inte investeringsmedel till att
bygga bort alla brister och behov. Kommunen bör kontakta Skaraborgs
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att framföra sina önskemål om
förändrad dragning av väg 200.
Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §28).doc
- Svar från Trafikverket på synpunkter i kommunens yttrande om hastighetsförändring
väg 200.docx
- Missiv - Remissomgång 1.pdf

Kopia till
Akt

62/69
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 393

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i
samband med prognos 4

KS 2015/358

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 199, 2016-11-08, uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i
samband med prognos 4.
Bilagor
- Uppföljning av tekniska nämndens mål 2016 i samband med prognos 4.pdf
- Målprognos 4 (Teknisk namnd).pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 394

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 4

KS 2016/161

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 198, 2016-11-08, uppföljning av internkontrollplan för tekniska
nämnden i samband med prognos 4.
Bilagor
- Uppföljning av interkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 4, Tn
§ 198.pdf
- Internkontroll 2016_prognos 4.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 395

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med
prognos 4 för tekniska nämnden

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 202, 2016-11-08, uppföljning av driftbudget 2016 i samband med
prognos 4 för tekniska nämnden.
Bilagor
- Prognos 4 okt 2016 Gullspång.pdf
- Uppföljning av driftbudget 2016 i samband med prognos 4, Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 396

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos
4 för tekniska nämnden

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Tekniska nämnden § 203, 2016-11-08, uppföljning av investeringsbudget 2016 i
samband med prognos 4 för tekniska nämnden.
Bilagor
- Investering 2016 Prognos 4 Okt Gullspång VA .pdf
- Investering 2016 Prognos 4 Okt Gullspång Gata.pdf
- Investering 2016 Prognos 4 Okt Gullspång Fastighet.pdf
- Investering 2016 Prognos 4 Okt Gullspång total.pdf
- Uppföljning av investeringsbudget 2016 i samband med prognos 4, Gullspångs
kommun Tn § 203.pdf

Kopia till
Akt

66/69
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 397

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden ekonomisk
uppföljning

KS 2016/210

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 156 ekonomisk uppföljning 2016-11-08, dnr.
2016.Ma0012.

Bilagor
- Miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 156 ekonomisk uppföljning 2016-11-08, dnr
2016.Ma0012.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 398

Protokoll
2016-11-23

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2016/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs styrgrupp 2016-10-28
b) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2016-11-01
c) Tekniska nämnden protokoll 2016-11-08
d) Lönenämnden protokoll 2016-11-01
e) Miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 157 verksamhetsuppföljning

Bilagor
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2016-11-01.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-10-28.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2016-11-08.pdf
- Lönenämnden protokoll 2016-11-01.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 157, verksamhetsuppföljning, dnr
2016.Ma0019.pdf

Kopia till
Akt

68/69
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2016-11-23
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