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§1

Kungörelse
2016-12-12

Val av justerare, justering 2016-12-15
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§2

Kungörelse
2016-12-12

Anmälan om eventuellt jäv
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§3

Kungörelse
2016-12-12

Godkännande av dagordning
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§4

Allmänhetens frågestund

Kungörelse
2016-12-12

KS 2015/641

Bakgrund
Allmänheten ska beredas tillfälle 4 gånger per år att ställa frågor vid kommunfullmäktiges ordinarie
möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in en skriftlig fråga minst en vecka innan
sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan komma och framföra den personligen i
kommunfullmäktige.
Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får inte beröra myndighetsutövning
mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas
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§5

Ordet är fritt

Kungörelse
2016-12-12

KS 2015/363

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-04-29, § 84 antagit ny arbetsordning för kommunfullmäktige. I
arbetsordningen har en paragraf lagts till 44 § ”ordet är fritt” då politiker bereds tillfälle att framföra
synpunkter vid fullmäktiges ordinarie sammanträde. Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter
och hela punkten kan pågå högst 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. 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.
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§6

Information från äldreomsorgen

Kungörelse
2016-12-12

KS 2015/428

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges årshjul, KS 2015/428, ska de olika verksamheterna få möjlighet att
informera kommunfullmäktige om deras verksamhet.

8/30

Kommunfullmäktige

§7

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

Kungörelse
2016-12-12

KS 2015/706

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
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §21).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §22).doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion om köttfri matdag i kommunens verksamheter, skriven av Tomas
Karlsson 2016-07-06.docx
- Kf § 111, 2010-08-30, riktlinjer för upphandling av livsmedel för Gullspångs kommun, dnr KS
2007_50.pdf
- 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
- Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens verksamheter.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §4).doc
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§8

Samverkansavtal för Lönenämnden Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/581

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

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §8).doc
- 1. Samverkansavtal för Lönenämnden Slutligt förslag.pdf
- 2. Samverkansavtal för Lönenämnden Redovisning av ändringar.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §7).doc
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§9

Reglemente för Lönenämnden Mariestad, Töreboda,
Gullspång och Karlsborg

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/581

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

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
- 2. Reglemente för Lönenämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- 1. Reglemente för Lönenämnden, Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §9).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §8).doc

11/30

Kommunfullmäktige

§ 10

Samverkansavtal för teknisk nämnd Mariestad, Töreboda
och Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/582

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

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §10).doc
- 1. Samverkansavtal för Tekniska nämnden, Slutligt förslag.pdf
- 2. Samverkansavtal för Tekniska nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §9).doc
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§ 11

Reglemente för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda
och Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/582

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

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
- 1. Reglemente för tekniska nämnden, Slutligt förslag.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §11).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §10).doc
- 2. Reglemente för tekniska nämnden, Redovisning av ändringar.pdf
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Kommunfullmäktige

§ 12

Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden
Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/583

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samverkansavtal för gemensam Miljö- och
byggnadsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, bilaga.

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §12).doc
- 1. Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden, Slutligt förslag.pdf
- 2. Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §11).doc
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§ 13

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad,
Töreboda och Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/583

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

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
- 1. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, Slutligt förslag.pdf
- 2. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, Redovisning av ändringar.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §13).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §12).doc
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§ 14

Samverkansavtal för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/584

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

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §14).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §13).doc
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§ 15

Reglemente för IT-nämnden Mariestad, Töreboda och
Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/584

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

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §15).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §14).doc
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§ 16

Samverkansavtal för gemensam ekonominämnd Gullspång
och Töreboda

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/689

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

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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §16).doc
- Samverkansavtal för Ekonominämnd.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §15).doc
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§ 17

Reglemente för gemensam ekonominämnd Gullspång och
Töreboda

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/689

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för gemensam ekonominämnd för
Töreboda och Gullspång, bilaga.

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
- Förändring av förslag till reglemente för gemensam ekonominämnd Töreboda och Gullspång.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §16).doc

19/30

Kommunfullmäktige

§ 18

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/687

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Höja förbrukningsavgifterna (§ 14-17) i VA-taxan med 3 % från och med 2017-01-01.
2. Höja anläggningsavgifterna (§ 5-13) i VA-taxan med 35 % från och med 2017-01-01.

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 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.
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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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §18).doc
- Va taxa före och efter höjning Gullspång.pdf
- Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång, Tn § 187.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §17).doc
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§ 19

VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång

KS 2016/162

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-plan MTG 2016-2026, version 2016-09-19.

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 VAavdelningen 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 VAtaxa 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.
Det förslag till Strategiplan för VA inom MTG från 2011 vilken utgör bilaga 1 till VA-planen 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 2016-09-19.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §19).doc
- Återremiss - Beslut Ksau § 446 2016 - VA-plan för Mariestads kommun 2016-2026.pdf
- VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång beslut från Tekniska nämnden § 182 2016-1011.pdf
- Tjänsteskrivelse MTG.pdf
- Bilaga 1 Förslag till VA-strategiplan 2011.pdf
- Bilaga 2a .pdf
- Bilaga 2b.pdf
- Bilaga 2c.pdf
- Bilaga 3.pdf
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- Bilaga 4.pdf
- Bilaga 5.pdf
- Redovisning av uppdateringar VA-plan.pdf
- VA-plan MTG 2016-2026_160919.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §18).doc
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§ 20

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i
Gullspångs kommun

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/694

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

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 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.
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- 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
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §24).doc
- Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.docx
- Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs kommun förslag för antagande i KF.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §23).doc
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§ 21

Redovisning och beslut om utbetalning av partistöd

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/513

Förslag till 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).

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.
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.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning och beslut om utbetalning av partistöd.docx
- Cirkulär från SKL om nya regler gällande partistöd.pdf
- Redovisning av kommunalt partistöd för 2015 från Gullspångs Centerkrets.pdf
- Redovisning av kommunalt partistöd 2015 från Feministiskt Initiativ.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2015 från Sverigedemokraterna.pdf
- Kontoutdrag SD Gullspång.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2015 från Socialdemokraterna.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2015 från Moderaterna8.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2015 från Rätt väg.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §27).doc
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§ 22

Delgivning - Översiktlig granskning av delårsrapport janaug 2016, revisorernas bedömning av delårsrapport och
revisionsrapport

Kungörelse
2016-12-12

KS 2016/210

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna nedanstående yttrande till kommunrevisionen beslutat
i kommunstyrelsen 2016-11-23 § 380:
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 förkommunal
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
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ställs krav på att samtliga verksamheter 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 m.m. 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.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsen yttrande till kommunrevisionen avseende översiktlig
granskning av delårsrapport.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 (2016-11-09 Ksau §21).doc
- Tjänsteskrivelse, yttrande översiktlig granskning av delårsrapport 2016, skriven av Elisabeth Olsson,
Anders Bernhall.docx
- KS § 190, tillfälligt statligt stöd till nyanlända.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §4).doc
- Översiktlig granskning av delårsrapport jan-aug 2016, revisorernas bedömning av delårsrapport och
revisionsrapport.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-23 (2016-11-23 KS §20).doc
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§ 23

Delgivning - Tolkförmedling Väst revisorernas bedömning
av delårsrapport per 2016-08-31

KS 2016/695

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges:
Tolkförmedling Väst revisorernas bedömning av delårsapport per 2016-08-31.
Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översiktligt granskat förbundets
delårsrapport per 2016-08-31. Av kommunallagens bestämmelser i kapitel 8 § 20 a framgår, att minst
en delårsrapport ska upprättas för verksamheten i enlighet med bestämmelserna om kommunal
redovisning. Rapporten ska behandlas av fullmäktige i respektive medlemskommun.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för verksamheten. Revisorerna kan
dock inte bedöma resultat i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen för 2016, eftersom
det i de flesta fall saknas redovisning av utfallet.

Bilagor
- Tolkförmedling Väst revisorernas bedömning av delårsrapport per 2016-08-31.pdf
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