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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Information om enkät arrangörsstöd 2017

KS 2018/50

Föredragande: Susanne Karlsson
§5

Försäljning av del av Hova 74:7

KS 2015/296

Föredragande: Niklas Fallgren
§6

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende
derivat

KS 2018/126

Föredragande: Anders Bernhall
§7

Upphävan av kommunal borgen för Bråta Fiber

KS 2015/238

Föredragande: Anders Bernhall
§8

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall

KS 2018/170

Föredragande: Anders Bernhall
§9

Information om årsredovisning 2017

KS 2018/105

Föredragande: Anders Bernhall
§ 10

Ansökan om uttag från reserverade medel EKB

KS 2017/356

Föredragande: Katarina Widell
§ 11

Förslag på överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om

KS 2018/20
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Utdragsbestyrkande
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Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
Föredragande: Katarina Widell
§ 12

Svar på motion avidentifiering av personärenden

KS 2017/734

Föredragande: Katarina Widell
§ 13

Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet

KS 2018/19

Föredragande: Katarina Widell
§ 14

Genomlysning av kommunstyrelsens driftområde och intäkter

KS 2016/704

§ 15

Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i
Gullspångs kommun år 2018

KS 2017/330

§ 16

Fördelning av investeringsmedel 2018

KS 2017/330

§ 17

Huvudmannaskapet för undersökningar av området kring GEA

KS 2018/191

§ 18

Införande av permanent parkeringsövervakning i Gullspångs
kommun

KS 2018/131

§ 19

Ansökan investeringsbidrag M/S Marianne

KS 2017/494

§ 20

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

§ 21

Taxa enligt tobakslagen Dnr. 2018mbn145

KS 2018/129

§ 22

Avgifter och maxtaxa 2018 förskola och fritidshem

KS 2017/408

§ 23

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2017

KS 2018/122

§ 24

Redovisning av motioner under beredning 2018

KS 2018/232
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§ 25

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018

KS 2018/233

§ 26

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2018/1

§ 27

Delegationsbeslut

KS 2018/2

§ 28

Delgivningar

KS 2018/1

§ 29

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden uppföljning av plan för
internkontroll 2017 i samband med bokslut

KS 2018/105

§ 30

Delgivning - Internkontrollplan 2018 för ekonomiadministration
2018

KS 2018/184

§ 31

Delgivning- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats
protokoll 2018-02-26

KS 2017/177

§ 32

Delgivning - Investeringsprojekt tekniska nämnden prognos
februari

KS 2017/330

§ 33

Delgivning - KSAU Remiss Laxå bostadsförsörjningsprogram

KS 2018/162

§ 34

Delgivning - Beslut KSAU Detaljplan Göta Holme granskning

KS 2015/532
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Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 86

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 87

Protokoll
2018-04-04

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Utdragsbestyrkande
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Ärende
KS § 88

Protokoll
2018-04-04

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning.
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Kommunstyrelsen

KS § 89

Ärende

Ärendenummer

Information om enkät arrangörsstöd 2017

KS 2018/50

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av enkät
gällande arrangörsstöd.

Behandling i kommunstyrelsen
Susanne Karlsson, nämndsekreterare, informerar om enkät om arrangörsstöd.

Bakgrund
Under januari-februari 2018 har en undersökning gjorts om Arrangörsstöd 2017, en
elektronisk enkät har skickats ut via mail till samtliga kommunens föreningar.
Syftet med denna enkät var att få en utvärdering om arrangörsstödets betydelse för
kommunens föreningar, samt en nöjdhetsundersökning från de föreningarna som
ansökt om arrangörsstöd. Cirka 53 % av Gullspångs kommuns föreningar har svarat på
enkäten, följande 9 frågor ställdes.

- Har er förening ansökt om arrangörsstöd?
- Hur fick er förening information om arrangörsstöd?
- Saknas något i informationen runt ansökan av arrangörsstödet?
- Föreningar kan söka en gång per halvår. Ska det vara möjligt att söka till flera
arrangemang?
- Hur bedömer du arrangörsstödet som helhet?
- Stödet för arrangemang får aldrig uppgå till mer än 5 000: - kr per tillfälle, är summan
tillräcklig? Motivation?
- Har er förening några förslag på förbättringar runt arrangörsstödet?
- Har er förening anordnat flera arrangemang nu med hjälp av arrangörsstödet än
tidigare?
- Övriga kommentarer?
Sammanfattningsvis är kommunens föreningar nöjda med arrangörsstödet, information
samt storleken på arrangörsstödet.

Tydligt i undersökningen är att 72,41 % av föreningarna som besvarade enkäten har
svarat att man önskar kunna söka till flera arrangemang per år (för att få en ”levande”
kommun). Arrangörsstödet har även bidragit till att föreningarna kunnat arrangera flera
arrangemang.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse Arrangörsstöd.docx
- Arrangörsstöd_2018-02-20_07-54-07.pptx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §57).doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 90

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Försäljning av del av Hova 74:7

KS 2015/296

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av del av Hova 74:7 enligt bifogat
köpeavtal.

Behandling i kommunstyrelsen
Niklas Fallgren, plan- och markansvarig, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Fastigheten Hova 74:7 bildades vid en lantmäteriförrättning 2008, då kommunen sålt
marken. I köpet och efterföljande förrättning missades att fastigheten Hova 49:9 hade
servitut på del av området, upprättat 2000, detta är något kommunen som säljare skulle
ha uppmärksammat.

Servitutet avsåg parkeringsyta med elstolpar. Eluttagen utgjorde fastighetstillbehör till
Hova 49:9 enligt avtalet, detta innebär att äganderätten till elstolparna tillhör Hova
49:9.

Då Hova 74:7 kommit i kommunens ägo igen bör vi se till att den gamla
servitutsrätten, som felaktigt upphörde, återställs tillsammans med fastighetstillbehören
som i dagsläget är förstörda.

En försäljning av området istället för upprättande av ny rättighet vore att föredra.
Ersättning bör även utgå för den försummade rättigheten samt fastighetstillbehören,
detta kan avräknas mot köpeskillingen för marken. För återställande av elstolparna har
uppskattats en kostnad på 8600 kr/stolpe (8st) plus kostnader för installation.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse försäljning hova 74_7.docx
- Utdrag fastighetsregistret Hova 74.7.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §54).doc
- Köpekontrakt Hova 74.7.docx

Kopia till
Niklas Fallgren
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Ärende

Ärendenummer

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende derivat

KS 2018/126

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Att Gullspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juli 2009
(”Borgensförbindelsen”), vari Gullspångs kommun åtagit sig solidariskt budgetansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gullspångs
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmaktbehållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Gullspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gullspångs
kommun den 19 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras i det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller.
Att Gullspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gullspångs
kommun den 19 oktober 2011, vari Gullspångs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg och kommunchef Elisabeth
Olsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

Behandling i kommunstyrelsen
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens
upplånings-och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse och
Gullspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 30 juli 2009. Eftersom ett
borgensåtagande enlig lag endast är giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks
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behöver kommunfullmäktige i Gullspångs kommun fatta beslut om att
borgensförbindelsen alltjämt gäller samt underteckna en separat bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts med tio år.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat separata avtal
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Gullspångs kommun
undertecknade regressavtalet den 19 oktober 2011 och garantiavtalet den 19 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet således bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste enbart en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse angående borgensförbindelse regressavtal och avtal med
Kommuninvest.docx
- Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf
- Meddelande.htm
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §46).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Upphävan av kommunal borgen för Bråta Fiber

KS 2015/238

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den kommunala borgen för Bråta Fiber har upphört.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 § 176 att bevilja Bråta med omnejd
ekonomisk förening en kommunal borgen på 2 350 000 kr för anläggande av
fiberoptiskt bredbandsnät, med en maximal period av fem år.
Bråta Fiber, genom ordförande Bertil Svensson, meddelar i brev inlämnat till
kommunen 2018-02-08 att delutbetalning 1 från Jordbruksverket har gjorts vilket
inneburit att de betalat av sista lånet i början på februari. De önskar därmed upphäva
den kommunala borgen som Gullspångs kommun ställt upp med.
Bilagor
- Upphävan av kommunal borgen för Bråta Fiber.pdf
- Tjänsteskrivelse upphävan av kommunal borgen för Bråta Fiber.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §47).doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Bråta Fiber
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall

KS 2018/170

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får tecknas av följande
personer, två i förening: Anders Bernhall, Charlotte Eriksson, Gunnel Gottfridsson,
Sandra Åberg och Malin Bengtsson.
Kommunens fortlöpande postärenden får tecknas av följande personer, två i förening:
Britt-Marie Nilsson och Anne-Marie Bystedt.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens
firma för mervärdesskatt, deklarationer och övriga deklarationer inklusive
donationsstiftelser: Sandra Åberg, Anders Bernhall och Malin Bengtsson.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Annika Tauberman med Marie Jansson som ersättare
att ensam och med för Gullspångs kommuns bindande verkan underteckna
redovisningar avseende preliminär skatt samt arbetsgivaravgifter.
4. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna kommunens
firma i ärende angående betalningsföreläggande och utmätning: Sandra Åberg, Anders
Bernhall och Malin Bengtsson.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2016-12-14, § 413 beslutat om vilka som har rätt att teckna
kommunens firma i vissa fall. Ärendet har återigen väckts med anledning av
personalförändringar.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse rätt att teckna kommunens firma i vissa fall, skriven av Anders
Bernhall.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §48).doc

Kopia till
Berörda
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Kommunstyrelsen

KS § 94

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Information om årsredovisning 2017

KS 2018/105

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Behandling i kommunstyrelsen
Micha Rieckmann, controller, och Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om
årsredovisning 2017. Årets resultat uppgår till + 9,3 mnkr (+ 7,1 mnkr 2016).
kommunens soliditet har förbättrats fr om 2008 och framåt på en nivå på 15%.
Likviditet uppgick till årets slut till 41 mnkr. Kommunens låneskuld uppgick till 26
mnkr. Amortering 2 mnkr. Ingen nyupplåning. Verksamheterna uppvisar sammanlagt
en budgetavvikelse uppgående till +1,3 mnkr (-9,9 mnkr 2016).

Bakgrund
Information om årsredovisning 2017 finns med som en punkt till dagens sammanträde.

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 95

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om uttag från reserverade medel EKB

KS 2017/356

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 256 tkr tas ur reserverade medel för att täcka kostnader
som verksamhet EKB haft under 2017 avseende asylsökande ungdomar över 18 år.

Behandling i kommunstyrelsen
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-03-14 § 159.
Under 2017 gjorde verksamheten EKB ett minusresultat på 256 tkr. Resultatet beror på
att det funnits kostnader för asylsökande ungdomar över 18 år som inte har ersatts av
Migrationsverket.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2018 (2018-03-14 VON §159).doc
- TS ansökan reserverade medel.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §66).doc

Kopia till
Gunnel Gottfridsson
Katarina Widell

17/54
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2018-04-04

Kommunstyrelsen

KS § 96

Ärende

Ärendenummer

Förslag på överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om
Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

KS 2018/20

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelsen.

Behandling i kommunstyrelsen
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelse beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 142.
Västra Götalandsregionen och VästKom har utarbetat ett förslag till en
överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och regionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §142).doc
- TS överenskommelse om munhälsa.docx
- Meddelande.htm
- Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård 20171107.pdf
- Förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård..pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §49).doc

Kopia till
Skaraborgs Kommunalförbund
Katarina Widell
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion avidentifiering av personärenden

KS 2017/734

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med nedanstående yttrande.
Handläggning av och beslutsfattande i ärenden som rör enskilda personer innebär
myndighetsutövning. All myndighetsutövning förutsätter att den som ska fatta beslutet
har tillgång till ett beslutsunderlag där den enskildes behov av insatser eller åtgärder är
utrett. Utredningsrapporten ska innehålla relevant information i förhållande till det
beslut som ska fattas. Avseende handläggning gällande barn och ungdomar finns BBIC
(barns behov i centrum) som ett stöd för att handläggningen och utredningsförfarandet
sker utifrån barnets bästa.

Inom ramen för lagstiftningen i SoL, LSS, LVU och LVM kan socialnämnden (eller
motsvarande nämnd) delegera viss beslutsrätt till tjänstemän. Dessa beslut delges
nämnden som delegationsbeslut utan beslutsunderlag, det vill säga utan
utredningsrapporten.

Avseende beslut som inte kan delegeras till tjänstemän eller där nämnden valt att inte
delegera måste nämnden, för att kunna fatta beslut, ta del av ett beslutsunderlag som
utgår från den enskilda personen behov och levnadsförhållanden. I ett sådant
beslutsunderlag kan den enskilda individens personuppgifter inte uteslutas. Nämnden
ska sedan delge beslutet till den som beslutet berör och i det fall beslutet går den
enskilde emot, med besvärshänvisning (i de fall beslutet går att överklaga).

Sammanfattningsvis så är det inte förenligt att med grunderna för myndighetsutövning
fatta beslut i ärenden där personuppgifter är avidentifierade.

En rättssäker myndighetsutövning förutsätter också att politiker som fattar beslut och
tjänstemän som föredrar ärenden förhåller sig sakligt och professionellt i
diskussionerna inför beslut.

Behandling i kommunstyrelsen
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Bakgrund
Motionen har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 122.
Sarah Johansson (FI) och Elis Bergman Öquist (FI) har 2017-10-30 inlämnat en motion
om avidentifiering av personärenden enligt nedan:
Handläggning av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom
socialtjänsten. Det gäller bland annat genomförandet av beslut om individuellt
behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (Sol), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Det är mycket viktigt att alla människor behandlas lika och inte diskrimineras utifrån
kön, ålder eller släktnamn.
Handläggarna inom socialtjänsten besitter kompetensen om vilken information som
behöver komma upp till nämnden för att ta beslut.
All annan information är överflödig och öppnar upp för att fritidspolitiker frångår den
professionella bedömningen till förmån för sina egna fördomar.
De yrkar att:
- Endast den information som krävs för att ta beslut i ett ärende, ska finnas med i
handlingarna till vård- och omsorgsnämnden. Detta ska redigeras individuellt av den
tjänsteperson som håller i ärendet och besitter kompetensen.
- Rättssäkerheten ökar vid avidentifiering.
- Den personliga integriteten försvaras.
- Risken för hot och våld mot ordförande och ledamöter inom vård- och
omsorgsnämndens minskar.
- Risken minskar att personer med behov av hjälp avstår att söka detta på grund av att
privatlivet kommer till politikers vetskap.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §122).doc
- TS svar motion om avidentifierade ärenden.docx
- Motion om avidentifiering av personärenden.pdf
- Kommunfullmäktige 2017-10-30 (2017-10-30 KF §160).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §50).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 98

Ärende

Ärendenummer

Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet

KS 2018/19

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta föreslagna revideringar i
det gemensamma färdtjänstreglementet gäller från 1 maj 2018.

Behandling i kommunstyrelsen
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelse beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 126.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har bland annat att hantera frågor som avser det för
kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet.
Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) föreslår revidering av färdtjänstreglementet med
utgångspunkt i fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet 2016 - 2019 för
färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Revideringen tillmötesgår bl.a. önskemål från
handikappföreningar vad gäller nattaxa.
Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente.
Kommunerna i Skaraborg har dock tidigare beslutat att anta ett gemensamt reglemente
vilket ger flera fördelar. Föreslagen revidering är föranledd av bl.a. rättspraxis,
anpassning till modernare biljettsystem önskemål från handikapporganisationer m.m.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §126).doc
- Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet.pdf
- förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente.doc
- Bilaga 40 Förslag till revidering av färdtjänstreglementet.pdf
- TS beslut om riktlinjer riksfärdtjäst Gullspång.docx
- Gemensamt färdtjänstreglemente Gullspång.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §51).doc

Kopia till
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Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Genomlysning av kommunstyrelsens driftområde och intäkter

KS 2016/704

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om genomlysning av kommunstyrelsens
driftområde och intäkter.

Behandling i kommunstyrelsen
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelse beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunchef fick i februari 2018 uppdrag i samband med beslut om detaljbudget, att
genomlysning ska göras av kommunstyrelsens driftområde och intäkter som
exempelvis arrende från Vänerhamn AB samt kostnader för E20. Underlaget ska
presenteras på kommunstyrelsens möte den 4 april.
En genomlysning presenteras i bilaga.
Angående E20 så finns det 2018 budgeterat 320 tkr inom KS ram vilket inte funnits
tidigare. Om KF beslutar att avsätta medel från 2017 till hela E20-projektet så finns det
inte behov av dessa medel.
Gällande Vänerhamn har förvaltningen inte haft annan information att gå på än
föregående års resultat när ny budget lagts. Det blev därför en överraskning när
resultatet 2017 föll. Bilagt diagram visar siffrorna över tid.
Kontakt med Vänerhamn gällande framtiden gör men bedömningen att resultatet 2018
kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2017. Detta beror på de stora
muddringsarbeten som görs och som sträcker sig över årsskiftet. 2019 ser man inga
stora utgifter och frakterna visar en fortsatt bra nivå. En rimlig prognos för 2018 kan
vara 830 tkr och för 2019 875 tkr.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2018-02-07 (2018-02-07 KS §35).doc
- Beskrivning kommunstyrelsens verksamheter.docx
- Tjänsteskrivelse genomlysning av kommunstyrelsens driftområde och intäkter,
skriven av Elisabeth Olsson .docx
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Kommunstyrelsen

KS § 100

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i
Gullspångs kommun år 2018

KS 2017/330

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela tekniska nämndens investeringsram om 4 000 tkr
för år 2018 enligt följande:
Gatuavdelningen:
1. Beläggning och upprustning av gator – 1 400 tkr
2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder - 300 tkr
3. Projektering Centrumgestaltning etapp 2b – 100 tkr
4. Upprustning av lekplatser - 200 tkr
Fastighetsavdelningen:
5. Brandstationen (Hova) byte värmepanna – 400 tkr
6. Brandstationen (Hova) nya portar – 200 tkr
7. Ventilation kommunhuset – 1 175 tkr
8. Staket Gullstensskolan – 225 tkr.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2018-02-13 § 14.
Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat Tekniska nämnden,
fastighetsavdelningen och gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 2018.
Verksamhet teknik har tillsammans prioriterat bland det totala investeringsbehovet och
föreslår att medlen fördelas lika mellan fastighetsavdelning och gatuavdelningen.
Gatuavdelningen har tagit fram förslag på fördelning av investeringsmedlen enligt
följande: &#61623;
Beläggning och upprustning av gator - 1 400 tkr &#61623;
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder inkl. trygg och säker plats - 300 tkr &#61623;
Projektering av centrumgestaltning etapp 2b - 100 tkr &#61623;
Upprustning av lekplatser - 200 tkr
Förslag till fördelat investeringsmedel till gatuavdelningen uppgår till 2 000 tkr.
Med anledning av ökningen av investeringsmedel till Va-avdelningen samt den
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inventering av beläggningens om är genomförd föreslås en ökning av asfaltering och
upprustning av gator vilket även innefattar kringarbeten vid andra arbeten.
Ombyggnaden av torget och Bankgatan i Gullspång innebär stora trafiksäkerhethöjande
åtgärder varvid förslaget till investeringsmedel för trafiksäkerhethöjande åtgärder är
något lägre än tidigare år. Tekniska nämndens mål om säkra GCM-passager och trygga
platser har tagits med i arbetet och beräknas uppfyllas.
För fastighetsavdelningen föreslås investeringsmedlen läggas på: &#61623;
Staketet vid Gullstensskolan – 225 tkr &#61623;
Nya portar till brandstationen – 200 tkr &#61623;
Ny värmepanna till brandstationen – 400 tkr &#61623;
Ny ventilation till kommunhuset – 1 175 tkr
Lekplatsen på Göta Holme ryms inte helt i förslaget
En större investeringspost om ca 1 200 tkr för lekplatsen på Göta Holme ryms inte
inom förslaget. Verksamhet teknik föreslår att de investeringsmedel för upprustning
lekplatser som ej i anspråkstagits, 271 tkr, ombudgeteras för att delfinansiera projektet
med lekplatsen på Göta Holme tillsammans med de 200 tkr som föreslås investeras i
upprustning lekplatser förslaget ovan. Således behövs ett tilläggsäskande på 700 tkr –
800 tkr för att åtgärda lekplatsen.

Bilagor
- Beslut-201700054-TN-§ 14.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §59).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Cathrin Hurtig Andersson
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Kommunstyrelsen

KS § 101

Ärende

Ärendenummer

Fördelning av investeringsmedel 2018

KS 2017/330

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inom kommunstyrelsens investeringsram fördela 1 000
tkr till barn-, utbildning och kulturnämnden 350 tkr till vård- och omsorgsnämnden och
250 tkr till kosten, nämnderna får prioritera investeringar inom tilldelat belopp.

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

Bakgrund
Under 2018 finns behov av investeringar hos barn-utbildning- och kulturnämndens
verksamheter, vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt inom
kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande 2 000 tkr
för investeringar.

Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamheter
Regnbågsskolan: Flera klassuppsättningar elevstolar, skrivbords-stolar, inredning i
samband med renovering, 550 tkr.
Gullstensskolan Yngre: Personalrumsinredning i samband med renovering, 285 tkr.
Gullstensskolan äldre: Cafédel (diskmaskin, ugn), matta, soffa, stol och bord till
bibliotek, uppehållsrum, fritidsgård – inredning och möblemang, 350 tkr.
Hova Förskola: Utemiljön i samband med flytt till ny förskola, 100 tkr.
Gullspångs Förskolor: Utemiljön, behöver uppfräschning, 100 tkr.
Elevhälsa/Administration: Byte av inredning i samband med renovering, 50 tkr.
Familjecentrum: Kontorsstol saknas, 10 tkr
Kommunbibliotek: 55 tkr
Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamheter totalt från 2017 -110,4 tkr
2018 1500 tkr
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Vård- och omsorgsnämndens verksamheter
Amnegården: Nya möbler till matsalarna på avdelningarna, 200 tkr.
Amnegården utemiljö: Utemöbler till dagverksamheten Amneholm, 10 tkr.
Amnegården café: Kylskåp med extra bredd, hög kapacitet, 30 tkr.
HS medicinsäkerhet: Nytt låssystem till medicinförråd för ökad säkerhet, 50 tkr.
Mogården: Nya möbler till gemensamhetsutrymmena för boende, 200 tkr.
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter totalt 490 tkr
Kommunstyrelsens verksamheter
Kosten från 2017 -33,8 tkr.
Amnegårdens kök: Diskmaskin, 150 tkr, stekbord, 25 tkr.
Mogårdens kök: Kombiugn, 85 tkr.
Gullstensskolan: Värmeskåp, 30 tkr.
Lysmasken: Kombiugn, 70 tkr.
Gallernäset: Kyl, 22 tkr.
VISA: Flera mindre poster som inköp av stolar och diverse utrustning varav inget
uppgår till investeringsvärdet.
Kommunledningskontoret: Behov uppstår i samband med politiska beslut som det bör
finnas en beredskap för. Uppfräschning av sessionssalen (tas inom fastighetsunderhåll).
Kommunstyrelsens verksamheter totalt 382 tkr
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fördelar 1 000 tkr till BUKN, 350 tkr till
VON och 250 tkr till kosten.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, investeringsbehov 2018, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden februari 2018 (2018-02-22 BUK §52).doc
- Tjänsteskrivelse, investerings medel barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018,
skriven av Maria Andersson.docx
- Investeringsbehov Vård- och omsorgsnämnden mars 2018 (2018-03-14 VON
§160).doc
- TS Investeringsbehov 2018.docx
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Kopia till
Katarina Widell
Maria Andersson
Elisabeth Olsson
Gunnel Gottfridsson

29/54
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 102

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Huvudmannaskapet för undersökningar av området kring GEA

KS 2018/191

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna en begäran till Sveriges Geologiska
undersökningar att åta sig huvudmannaskapet för undersökningen av GEA i syfte att
avgränsa och riskbedöma föroreningar i mark, grundvatten och sediment.

Behandling i kommunstyrelsen

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelse beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs Elektrokemiska AB (GEA) är ett f.d. ferrolegeringsverk med lång
verksamhetstid och mycket stor metallhantering, centralt beläget i Gullspång. Höga
halter metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb och Zn), alifater (olja i fri fas) och PCB
är uppmätta i mark och grundvatten. Då GEA ligger inom tätbebyggt område utgörs
skyddsobjektet av boende samtidigt som det finns stor spridningsrisk till ett
Natura2000 område (Gullspångsälven).
Tidigare har både en översiktlig och en fördjupad översiktlig studie gjorts med
bidragsmedel samt en industrihistorisk utredning. Huvudstudie syftar till att avgränsa
och riskbedöma föroreningar i mark, grundvatten och sediment.
Fortsatta undersökningar på objektet har skjutits upp sedan 2005 på grund av att
ansvarsfrågan inte har lösts. Länsstyrelsen har genomfört en fördjupad analys av
områdets historia och analyserat produktionsuppgifter vilket resulterat i en
ansvarsutredning som påvisar inget ansvar. Ansvarsutredningen godkändes av
Naturvårdsverket 2016-01-07.
Utredningen av området har beviljats medel av Naturvårdsverket 2018-02-07.
Gullspångs kommun, som skulle kunna agera som huvudman för utredningsarbetet,
saknar personal med specialkompetens att upphandla och projektleda utredningen.
Förvaltningens bedömning är att kommunledningskontorets resurser inte är tillräckliga
för att handha ett projekt av den här typen och omfattningen. Därför vänder sig
Gullspångs kommunstyrelse till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) med en
begäran om att SGU ska åta sig huvudmannaskapet för undersökningen.
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Bilagor
- Tjänsteskrivelse, huvudmannaskapet för undersökningar av området kring GEA,
skriven av Elisabeth Olsson.docx
- 180207 Beslut om bidrag till länsstyrelserna för utredningar inom förorenade
områden (anslag 1_4) ärendenr NV-04304-17.pdf
- Bilaga 2.2 Ansvarsutredning GEA.pdf
- Bilaga 2 Beskrivning av respektive undersökningutredning.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §56).doc

Kopia till
Sveriges Geologiska undersökningar
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Införande av permanent parkeringsövervakning i Gullspångs
kommun

KS 2018/131

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för
komplettering med underlag gällande avtal för parkeringsövervakning och därefter
återkommer ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2018-02-13 § 19.
Gullspångs kommun har haft parkeringsövervakning på prov under en period efter
beslut i kommunfullmäktige. Det har fallit väl ut och verksamhet teknik förslår nu
kommunfullmäktige i Gullspång att man permanentar parkeringsövervakningen.
Parkeringsövervakning är en förutsättning för att få god efterlevnad av den
trafikregleringen som finns. Trafikreglering i form av t.ex. parkeringsplatser för
personer med funktionsnedsättning, tidsregleringar och parkeringsförbud finns för att
skapa en bra och tillgänglig trafikmiljö. Parkeringsförbud finns ofta på platser där det
är viktigt med god framkomlighet för att skapa utrymme för t.ex. räddningstjänst,
kollektivtrafik, sophantering samt snöröjning/sandsopning och det är av stor vikt att
regleringarna följs.
Bilagor
- Beslut-201700543-TN-§ 19.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §58).doc

Kopia till
Tekniska förvaltningen
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan investeringsbidrag M/S Marianne

KS 2017/494

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 30 tkr till M/S Marianne ekonomisk förening
att användas till att ta fram ett underlag för möjligheten att anlöpa Badängskajen i
Otterbäcken samt att se på möjligheten att anordna någon enstaka tur till
Otterbäcken. Pengarna tas ur kommunstyrelsen till förfogande.

Behandling i kommunstyrelsen

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget, med tillägget att
pengarna tas ur kommunstyrelsen till förfogande.

Bakgrund
M/S Marianne ägs och förvaltas av M/S Marianne Ekonomisk Förening. Fartyget har
en historia i Gullspångs kommun då hon i många år trafikerade Otterbäcken- Storön
och 1992 köptes hon av kommunen. 2004 såldes M/S Marianne till M/S Marianne
Ekonomisk Förening där Gullspångs kommun är delägare.

Under åren har en rad investeringar gjorts i fartyget. Ett motorhaveri 2015 har medfört
nya kostsamma behov av åtgärder som M/S Marianne Ekonomisk Förening redovisar i
bifogad bilaga. Tidigare investeringar har insamlats i huvudsak i Mariestads kommun
och föreningen ansöker nu om investeringsmedel på 200 000 kr hos Gullspångs
kommun som har en stor andel i ägarskapet.

För att M/S Marianne ska fortsätta att tillföra Gullspångs kommun ett värde krävs att
hon gör turer i området och för detta behövs en säkring av djup och bottenförhållanden
vid piren i Badängsparken i Otterbäcken.

Muddring kommer att medföra en investeringskostnad för kommunen. Den är svårt att
beräkna kostnaden då den beror på volymen av massa som tas upp samt möjligheterna
att ta hand om denna. En försiktig uppskattning är att kostnaden kommer att ligga
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mellan 4-500 tkr. Muddringen kommer sannolikt inte att kunna göras klar inför
sommaren 2018.

Samtal har förts med M/S Marianne Ekonomisk förening och de kan garantera minst
två turer per sommar som utgår från Otterbäcken men inte förrän sommaren 2019.
Kostnaden per tillfälle blir då ca 15 tkr.

Förvaltningen har försökt bedöma värdet av M/S Mariannes närvaro i Otterbäcken och
ser det framförallt som ett värde för kommunens egna invånare genom möjligheten att
ta sig ut på sjön ett par gånger per sommar. Ett annat värde är det kulturhistoriska.
Allra mest skulle det betyda om hon fanns på plats och satte sin prägel på området hela
sommaren.

Ur turismsynpunkt är bedömningen att värdet är begränsat då båten inte finns på plats
och därför inte fungerar som dragplåster i någon större utsträckning. Bedömningen är
att ökningen av antalet turister/besökare är marginellt.

Planeringen av turerna bör ske i samråd med turismansvariga i kommunen. De ska
planeras in i samverkan med lokalsamhället så att de tillför ett mervärde och inte
konkurrerar om besökarna vid särskilda arrangemang utan kompletterar.
Bilagor
- Ansökan investeringsbidrag kompletterande uppgifter.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §65).doc

Kopia till
M/S Marianne ekonomisk förening
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Ärende

Ärendenummer

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa enligt lag om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-30 § 12.
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen medför en höjning av
timavgiften från 657 kr till miljötaxans förväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 10 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljö balken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i rniljöbalkstaxan.
Bilagor
- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Dnr.
2017MA867.pdf
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- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 Dnr Ma2017-867, 2018-01-17.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §61).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 106

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Taxa enligt tobakslagen Dnr. 2018mbn145

KS 2018/129

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa enligt tobakslagen.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-30 § 11.
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdateras vare sig till gällande
timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller med indexjustering sedan den antogs
år 2014. Ändringen medför en höjning av timavgiften från 650 kr till miljötaxans
förväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd anledning
ändrades inte timavgiften i tobakstaxan samtidigt som ny timavgift, 720 kr/ tim antogs
för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.
Bilagor
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- MBN §11Taxa enligt tobakslagen 2018.pdf
- Taxa enligt tobakslagen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §62).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 107

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Avgifter och maxtaxa 2018 förskola och fritidshem

KS 2017/408

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att beslutar att följa Skolverkets rekommendationer för
avgiftsnivåer för 2018 enligt nedan:
Förskola/pedagogisk omsorg
Barn 1, avgiftstak 3 %, dock högst 1382 kr.
Barn 2, avgiftstak 2 %, dock högst 922 kr.
Barn 3, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Barn 1, avgiftstak 3 %, dock högst 922 kr.
Barn 2, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.
Barn 3, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.

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

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2018-02-22 § 57. Från
den 1 januari, 2018 gäller nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem enligt
Skolverkets riktlinjer. Gullspångs kommun brukar följa Skolverkets rekommendation
för nivåer, och det finns ingen anledning att ändra det.

Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden februari 2018 (2018-02-22 BUK §57).doc
- TU Avgifter och maxtaxa 180206.docx
- Kommunfullmäktige 2017-11-27 (2017-11-27 KF §168).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §63).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 108

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse år 2017

KS 2018/122

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2017.

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

Bakgrund
Enligt avtalet om folkhälsoarbete som Gullspångs kommun har tecknat med den lokala
hälso- och sjukvårdsnämnden ska en verksamhetsberättelse sammanställas varje år.
Verksamhetsberättelsen för år 2017 finns framtagen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse om FHR-verksamhetsberättelse år 2017, skriven av Joakim Wassén
180212.docx
- Verksamhetsberättelse för folkhälsorådet år 2017, förslag.docx
- Folkhälsorådet § 7 verksamhetsberättelse 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §64).doc

Kopia till
Joakim Wassén
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 109

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2018

KS 2018/232

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.

1. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av
Christian Carlström (S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i
Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett
ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet
av den föreslagna lagändringen.

2. KS 2015/680 Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii
Bergman (FI) 2015-11-13. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-0822 § 197 som beslutat att återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas
ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv samt att diskussion även ska föras med
kostchefen.
3. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen.
4. KS 2017/48 Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap
som finns tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén,
strandlinjen, lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 201701-30. Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 återemitterad till förvaltningen för
samordning med detaljplanearbetet och restaurering/renovering av lekplatsen, enligt
tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme.
5. KS 2017/131 Motion om att få någon del av en arbetsmarknadsutbildning till
Gullspångs kommun. Inlämnad av Bengt Hägerstrand (C) och Roland Karlsson (C)
2017-02-13.
6. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2017-02-27. Behandlad i KS 2017-08-16 § 232 besluta att till KF ska
ärendet, utifrån dagens diskussion, kompletteras med hur processen om hur
vassröjningen gick till.
7. KS 2017/443 Motion – Alternera kommunfullmäktiges sammanträden mellan Hova,
Otterbäcken och Södra Råda. Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O
Hansson (RV) 2017-05-29. Behandlad i KSAU 2018-0214 § 30 som beslutat att till
kommunstyrelsen ska motionen kompletteras med en kostnadsuppskattning.

8. KS 2017/734 Motion om avidentifiering av personärenden. Inlämnad av Sarah
Johansson (FI) och Elis Öqvist Bergman (FI). Behandlas på kommunstyrelsen 2018-
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04-04.
9. KS 2017/805 Motion vårda våra reservat. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-1127.
10. KS 2018/97 Motion belys Lysmasken. Inlämnad av Victor Albertsson Tidestedt
2018-01-31.
11. KS 2018/98 Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2018-01-31.
12. KS 2018/99 Motion utveckling av våra centrummiljöer. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2018-01-31

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
april och oktober.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2018, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning 2018.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 110

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018

KS 2018/233

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av medborgarförslag under
beredning till kommunfullmäktige för godkännande.

1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.

2. KS 2014/706 Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i
Gullspång. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 §
270 då förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så
kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för
medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och
klagomål.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2018, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2018.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 111

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2018/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges protokoll från Skaraborgs kommunalförbund 2018-02-23.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2018-02-23.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 112

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2018/2

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 april månad.doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 113

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2018/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2018-02-22
b) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-02-27
c) Protokoll 2018-02-22 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för
verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS
d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-03-06
f) Tekniska nämnden protokoll 2018-03-13
g) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2018-03-19
Bilagor
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2018-02-22.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-02-27.pdf
- Protokoll 2018-02-22 från central samverkan och samverkansgrupp för verksamheter
inom kommunstyrelsen, FAS.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-03-06.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2018-03-13.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 20180319.docx.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 114

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Miljö- och byggnadsnämnden uppföljning av plan
för internkontroll 2017 i samband med bokslut

KS 2018/105

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-02-27 § 29
uppföljning av plan för internkontroll 2017 i samband med bokslut.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse uppföljning av Intenkontroll.pdf
- Internkontrollplan med kontrollrapporter MoB 2017.pdf
- Uppföljning av plan för Internkontroll 2017 i samband med bokslut. Beslut i MBN
2018-02-27 § 29.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 115

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Internkontrollplan 2018 för ekonomiadministration
2018

KS 2018/184

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från nämnden för ekonomiadministration 2018-02-12
§ 47 om internkontrollplan för 2018.
Bilagor
- scanned-Peter Andersson-20180307154237.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 116

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats
protokoll 2018-02-26

KS 2017/177

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll
2018-02-26.
Bilagor
- Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2018-02-26.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 117

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Investeringsprojekt tekniska nämnden prognos
februari

KS 2017/330

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges investeringsprojekt tekniska nämnden prognos februari.
Bilagor
- Budget investeringar 2018 Gullspång feb prognos.xlsx

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 118

Protokoll
2018-04-04

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - KSAU Remiss Laxå bostadsförsörjningsprogram

KS 2018/162

Beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-03-21 § 53
nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra gällande Laxå
bostadsförsörjningsprogram.

Bakgrund
Laxå kommun samråder sitt förslag till bostadsförsörjningsprogram. Samrådstiden
pågår 2018-03-01-2018-03-22.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §53).doc
- Tjänsteskrivelse, remiss Laxå bostadsförsörjningsprogram, skriven av Niklas
Fallgren.docx
- Försättsbrev samråd.pdf
- Bostadsförsörjningsprogram Laxå.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2018-04-04

Kommunstyrelsen

KS § 119

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Beslut KSAU Detaljplan Göta Holme granskning

KS 2015/532

Beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-03-21 § 55
nedan:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat förslag och ger
kommunförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-23 § 208 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram detaljplan för Göta holme i Gullspång. Under sommaren 2015-2017
har socialförvaltningen ansvarat för skötseln av ställplatsområdet och besökare till
ställplatsen har haft möjlighet att lämna en frivillig gåva.
För att kunna införa avgift för ställplatser på Göta Holme krävs bygglov, som inte
beviljas före området detaljplaneläggs. Större delen av Göta holme är inte planlagd i
dagsläget och det finns en fördel i att upprätta en detaljplan för hela parken.

Under planprocessen har det framkommit utredningskrav från Länsstyrelsen gällande
markförhållandena för Göta Holme och som har i stor utsträckning påverkat tidsplanen
för detaljplaneförslagets process. I granskningsförslaget ingår därmed en miljöteknisk
utredning samt en åtgärdsrapport som avser att förtydliga hur marken ska hanteras vid
framtida åtgärder.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse detaljplan Göta Holme, granskning, skriven av Niklas Fallgren.docx
- Samrådsredogörelse.pdf
- Planbeskrivning Granskningshandling.pdf
- Plankarta Granskningshandling.pdf
- Fastighetssförteckning till detaljplan Göta Holme mars 2018.pdf
- MSB-Översvämningskartering utmed Gullspångsälven och Svartälven.pdf
- SGI rapport 2003.pdf
- SGI rapport karta.pdf
- Behovsbedömning av detaljplan för Göta Holme.pdf
- Upphävd stadsplan.pdf
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
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- Översiktlig miljöteknisk undersökning av Göta Holme. Gullspångs kommun. Rapport
170609.pdf
- Göta Holme förslag till åtgärdsplan rapport 170816.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §55).doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2018-04-04

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2018-04-04

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

