Protokoll
2017-04-05

Kommunstyrelsen

Datum:

2017-04-05 kl 13:00-18:00

Plats:

Nämndrummet

Paragrafer: § 105 - 134

Underskrifter

Carina Gullberg
Ordförande ej § 113

Bo Hagström
Ordförande § 113

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Björn Thodenius
Ej § 113

Per-Arne Brandberg

Eric Mellberg
§ 113

Beslutande

Carina Gullberg (S), Ordförande, Ej § 113
Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande, Ej § 113
Per-Arne Brandberg (S)
Anja Nyström (S), § 105-110, § 108 (ej med på beslutet), kl 13:00-14:45
Roland Karlsson (C)
Eric Mellberg (M), § 105-116 kl 13:00-17:30
Gunnar Bohlin (M), § 105-110, del av § 111, § 112, ej § 113 kll 13:00-16:40
Lii Bergman (FI)
Bengt O Hansson (RV), EJ § 117
Ann-Christin Erlandsson (S), Tjänstgörande ersättare § 113, § 114-134 kl 17:00-18:00
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Tjänstgörande ersättare
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare § 108 (under beslutet), § 111-113 § kl
14:45-17:00

Ersättare

Stig Svensson (SD), Tjänstgörande ersättare § 113, ej tjänstgörande § 105-110, § 112 kl
13:00-16:10

Övriga

Elin Asp, Stabschef, Kommunledningskontoret, § 108, § 112
Camilla McQuire, F.d. näringslivsansvarig, § 108
Hanna Lamberg, Enhetschef gata/trafik, Tekniska förvaltningen, § 108
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontoret, § 112
Erik Söderström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 114-118
Peter Karnung, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontoret, § 118-119
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Försköning av Gullspångs centrum

Ärendenummer

KS 2014/308

Föredragande: Elin Asp, Camilla McQuire, Hanna Lamberg, Johan
Bengtsson
§5

Utökad borgen för Skagerns Energi AB

KS 2017/187

§6

Fördelning av investeringsmedel tekniska nämnden år 2017

KS 2016/375

§7

LSS-boende

KS 2014/457

§8

Framtida Hova hotell

KS 2016/575

Föredragande: Elin Asp, Jim Gustavsson, Fredrik Tidholm kl 14:30
§9

Hova utvecklingsbolag AB

KS 2014/71

Föredragande: Elisabeth Olsson
§ 10

Driftavtal för Otterbäckens bandyklubb

KS 2016/739

Föredragande: Erik Söderström
§ 11

Driftavtal för Ridklubben Gullhov

KS 2016/740

Föredragande: Erik Söderström
§ 12

Ansökan om bidrag till Bris region Väst 2017

KS 2016/466

§ 13

Fördelning av föreningsbidrag 2017

KS 2016/141
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Föredragande: Erik Söderström
§ 14

Bostadsförsörjningsprogram för Gullspångs kommun

KS 2017/192

Föredragande: Erik Söderström, Peter Karnung
§ 15

Förfrågan om markköp - del av Björnemossen 3:42

KS 2014/127

Föredragande: Peter Karnung
§ 16

Lokal regel- och rutinbeskrivningar för arbetsmarknadsåtgärder

KS 2017/3

§ 17

Fördelning av handledarersättning vid extratjänst

KS 2017/205

§ 18

Verksamhetsberättelse 2016 för Folkhälsorådet

KS 2017/98

§ 19

Remiss gällande utökad samordnartjänst till Gullspångsälvens
vattenvårdsförbund och vattenråd

KS 2017/143

Föredragande: Elisabeth Olsson
§ 20

Förslag till samarbetsavtal om turismarbete mellan Mariestad
Töreboda Gullspång och Karlsborg från 2015-2018.

KS 2017/195

Föredragande: Elisabeth Olsson
§ 21

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

§ 22

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

§ 23

Valärende-Kommunens ombud vid årsmöte med Luft i Väst

KS 2017/120

§ 24

Redovisning av delegationsbeslut

KS 2017/2

§ 25

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2017/1

§ 26

Delgivning-Åtgärdsvalsstudie väg 26 Halmstad-Kristinehamn

KS 2017/198
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§ 27

Delgivningar

KS 2017/1

§ 28

Delgivning- Tekniska nämnden likviditetsprognos
investeringsprojekt 2017

KS 2016/375

§ 29

Delgivning-Miljö- och byggnadsnämndens nämndsmål till budget
2018

KS 2016/704

§ 30

Delgivning - Lantmäteriet- rapport 2016:9, ortnamn och
namnvård god ortnamnssed

KS 2017/209
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Björn Thodenius (M), Per-Arne Brandberg (S) justerar protokollet och Eric Mellberg
(M) justerar § 113.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M) anmäler jäv under
punkt 9 Hova utvecklingsbolag AB.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning och tar inte upp remissen från
Skolinspektionen angående nyetablering av skola KS 2017/155.
Björn Thodenius (M) vill att remissen från Skolinspektionen angående nyetablering av
skola KS 2017/155 ska behandlas på kommunstyrelsens möte idag. Ärendet har
behandlats och beslutats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-03-28.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Carina Gullberg (S) frågar om remissen ska behandlas på dagens möte och
finner att ärendet inte ska lyftas på kommunstyrelsens möte idag.
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Ärende

Ärendenummer

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

1) Kommunfullmäktige beslutar att anta gestaltningsplan för Gullspångs centrum med
föreslagna etapper och delegerar till kommunstyrelsen att verkställa etapperna.
2) Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra etapp
2 enligt gestaltningsprogrammet enligt följande:
a. Etapp 2a (projektering 150 tkr + parkering 310 tkr) genomförs 2017 inom befintlig
investeringsram.
b. Etapp 2b (utförande gångfartsområde/torget mm) genomförs under 2018 med extra
anslag på 1100 tkr utöver tekniska nämndens investeringsram på 4 mnkr.

Behandling i kommunstyrelsen
F.d. näringslivsansvarig Camilla McQuire och stabschef Elin Asp och enhetschef
gata/trafik Hanna Lamberg informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
med instämmande av Bo Hagström (C), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
och Roland Karlsson (C).
Efter diskussion framför Roland Karlsson (C) att det behövs fler parkbänkar samt ett
antal parkeringsplatser och även handikapplatser på torget. Skriftliga synpunkter
lämnas av Eric Mellberg (M), bilaga. Dock har kommunstyrelsen inte tagit ställning till
synpunkterna som har framkommit.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Förvaltningen fick i maj 2014 uppdraget att ta fram lämpliga åtgärder för att försköna
Gullspångs centrum. I juni 2015 redovisades ett förslag till kommunstyrelsen som
innefattade en ny parkeringsplats vid infarten till Gullspång samt ytterligare några
åtgärder. Förvaltningen fick då i uppdrag att arbeta vidare med ett gestaltningsprogram
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i samarbete med tekniska förvaltningen. Detta arbete har pågått under hösten 2015 samt
under hela 2016, både i dialog med invånare och företagare i Gullspång. Utifrån
dialogresultatet (som redovisats till Kommunstyrelsen 2015-11-09) har bifogad
gestaltningsplan tagits fram.

Syftet med en gestaltningsplan är att säkerställa god kvalitet på utformning och
utveckling av den centrala stadsmiljön i Gullspång. Planen är ett långsiktigt, statiskt
dokument som symboliserar ett handslag om inriktning och utformning mellan
kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare, det vill säga ett dokument som
skapar tydlighet. Gestaltningsplanen har ett helikopterperspektiv och är ett
översiktsdokument som leder till ett antal förslag. Dessa förslag presenteras i form av 5
olika etapper i planen. Etapp 1 i planen är redan avklarad då parkeringen vid infarten är
färdig.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse gestaltningsplan.docx
- GESTALTNINGSPLAN GULLSPÅNGS CENTRUM,rev.pdf
- Ny etapp 2 förslag till funktionell utformning, bilaga 1.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §47).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Utökad borgen för Skagerns Energi AB

KS 2017/187

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns
Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000:-,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget men att
beslutet omformuleras till: att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000:-, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Bakgrund
Tidigare finns två beslut om borgen till Skagerns Energi AB. Det första beslutet var 7
000 000:- för pannverksamheten och det andra beslutet var 15 000 000:- för
fiberutbyggnaden. Bolaget önskar få ett samlat beslut samt beloppet höjt till 25 000
000:-.
Anledningen till utökning av borgen är att bolaget kommer bygga en pelletsanläggning
vid Gullstensskolan samt har en inneliggande förfrågan om en pelletsanläggning vid
Otterbäcksgården.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, ökad borgensram till Skagerns Energi AB, skriven av Lars
Johansson 2017-02-27.doc
- Skagerns Energi AB § 135 utökad borgen.pdf
- Kommunfullmäktige 2016-11-28 (2016-11-28 KF §15).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §50).doc
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Kommunstyrelsen

KS § 110

Ärende

Ärendenummer

Fördelning av investeringsmedel tekniska nämnden år 2017

KS 2016/375

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela investeringsmedel enligt följande:

Gata
Upprustning gator, 1,0 mnkr
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 0,5 mnkr
Projekteringskostnader inför framtida projekt, 0,3 mnkr
Lekplatser, 0,2 mnkr

Fastighet
Ventilationsåtgärder etapp 1 kommunledningskontoret, 2,0 mnkr
Etapp 1 av projekt med ventilation och värmeanläggning på kommunledningskontoret
i Hova, denna etapp avser aggregat och ventilationsåtgärder för plan 2 och vissa delar
av värmeanläggningen.

Projektet som helt förväntas kosta 5 mnkr och innebär att byggnaden exkluderat
hotelldelen får ny ventilationsanläggning, ombyggnad av delar av värmeanläggningen
och ny styr. Vidare kommer en del nya undertak att monteras och då uppdateras även
belysning och ljudmiljö. Åtgärderna är ställda under krav från Miljö- och
byggnadsförvaltningen.

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 på tekniska nämnden 2017-02-14 § 30.
På uppdrag att kommunfullmäktige § 124 ska tekniska nämnden ge förslag på
prioriterade investeringar 2017 inom 4 mnkr.
Eftersom investeringsbehovet är större än tekniska förvaltningens budget på 4 mnkr för
år 2017, är det ett antal investeringsprojekt som måste skjutas på framtiden eller äskas
separat.
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Prioritering 4 mnkr, redovisas exkl. behov VA-investeringar.

Bilagor
- Tekniska nämnden 2017-02-14, Tn § 30, fördelning av investeringsmedel i
Gullspångs kommun år 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §52).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

LSS-boende

KS 2014/457

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge en ram på 28 mnkr.
Kommunfullmäktige ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ta fram ett konkret
förslag för boendeform i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, personal och
boende.
Kommunfullmäktige beslutar att ägaralternativen Gullspångs
kommun/Gullspångsbostäder AB utreds.
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen om vilken typ av
boendeform som ska byggas.
Reservation
Björn Thodenius (M) och Eric Mellberg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att kommunfullmäktige ger en ram på
28 mnkr, ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ta fram ett konkret förslag för
boendeform i samarbete med vård- och omsorgsnämnden, personal och boende samt att
ägaralternativen Gullspångs kommun/Gullspångsbostäder AB utreds. Delegera till
kommunstyrelsen att besluta om vilken typ av boendeform som ska byggas.
Björn Thodenius (M) yrkar att vidare utredning görs av alternativ 4, och om ett nytt hus
måste byggas gå på alternativ 3 samt att ärendet är inte tillräckligt berett för att
överlämnas till kommunfullmäktige.
Ajournering kl 16:55-17:00
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp förslagen till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.

Bakgrund
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Verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer
som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet
att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. möjlighet att ha eget hem med allt
vad det innebär av trygghet och trivsel.
Idag har verksamheten inom funktionshinderområdet två gruppbostäder; Björkebo i
Hova, som har sju brukare och Solbacka i Gullspång som har tio platser. Det finns i
dagsläget inga tomma platser. Solbacka uppfyller inte fullt ut kraven utan behöver
ersättas av ett nytt boende.
Verksamheten har beräknat det framtida behovet och kommit fram till att fem-sju barn
som idag är i åldern 12-19 år, förmodligen kommer att behöva stöd och omsorg från
kommunen i framtiden. Eventuellt kan flera ha ett eget boende med stöd och
vägledning. Det betyder att fyra-fem barn behöver tillgång till boende för vuxna inom
en tioårs period, förutom de åtta som idag finns i verksamheten.

Utifrån behovsanalysen har kommunstyrelsen gett Gullspångsbostäder AB i uppdrag
att ta fram förslag på ett nytt LSS-boende med 8-12 lägenheter.
Bostadsbolaget har presenterat två förslag.
1)
Det första bygger på ett motsvarande LSS-boende i
Falköping med en byggkostnad på ca 33 mnkr för ca 825 kvm. Det ger ett
kvadratmeterpris på ca 37 800 kr vilket för hyresgästen innebär att månadskostnaden
blir 6 200 kr och årskostnad för kommunen blir 471 tkr.
Fördel:
Nackdel:

2)
Bostadsbolaget har även fått uppdrag att ta fram kostnaden
för ett modulbyggt hus med en liknande planlösning. Kalkylen bygger på uppgifter
bl.a. från Lidköpingsbostäder samt ett företag som bygger modulhus. Det uppskattade
priset blir för en modulbyggd fastighet med ungefär samma yta som ovan, 900 kvm,
blir ca 24 mnkr. Detta ger ett kvadratmeterpris på ca 21 000 kr. För att klara krav som
ställs på ett LSS-boende, lägenhetssprinkler med mera, får man lägga till 6 000 kr/kvm.

Från Mariestad har vi hämtat ytterligare ett alternativ:
3)
Jim Gustavsson har gjort en kostnadsberäkning med
underlag från den pågående upphandlingen av LSS-boendet ”Gräshoppan” i Mariestad.
Grunden är ett boende med 6 lägenheter i ett plan, 2:or om ca 46 kvm,
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Om man utgår från att vi kan bygga i
samma anda och att vi ökar biutrymmen i samma omfattning som antal lägenheter så
ger det följande exempel:
8 lägenheter kostar 12 810 000:-, 12 lägenheter kostar 19 220 000:-, vilket blir ca 1 600
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tkr/lägenhet.
Bostaden i Mariestad är ännu inte byggd och kostnaden per kvm är lägre än den
generella kostnad som man normalt räknar med så man bör räkna med en marginal. 16
alternativt 24 mnkr ger en kalkyl med lite marginal. Hyran blir då ca 900 – 1 200 tkr/år.
Inga inventarier, parkeringar och dylikt är inräknat.

4)
Det fjärde alternativet är att placera boendet inom och/eller i
anslutning till befintlig fastighet. Lars Johansson har tagit fram två alternativ.
a)
F.d. Vandrarhemmet – i befintlig byggnad kan man
iordningställa 2-3 lägenheter som är 35-40 kvm/st. Resterande yta är mycket lämplig
för personal samt gemensamma ytor. Plats för 12 personer kräver en tillbyggnad på ca
450-500 m2.
Beräknad kostnad ca 21 mnkr.
b)
F.d. Pensionatet inkl. Storgatan (”Tuulas Hus”) - I befintliga
byggnader kan man iordningställa 4-5 lägenheter som är 35-40 kvm/st. Resterande yta
är lämplig för personal samt gemensamma ytor. Plats för 12 personer kräver en
tillbyggnad på ca 400 m2.
Beräknad kostnad 26 mnkr

Samtliga alternativ är ungefärligt beräknade. En mer exakt beräkning medför kostnader
och det är därför bra att ha en klar inriktning innan man beställer en sådan.

Ägaralternativ
Det finns framförallt tre ägarvarianter; Gullspångs kommun, GBAB eller extern ägare.
GBAB är rent strukturellt det bästa alternativet då de är vana att bygga och förvalta
bostäder men uppdraget kan även ges till fastighetskontoret.
De farhågor man kan se med ägande inom koncernen är att kommunen stöter i
Kommuninvests lånetak och därmed tvingas låna till ett dyrare pris framöver. Anders
Bernhall har tagit fram ett underlag för kommunens låneläge samt kommunens
borgensåtaganden. Anders har varit i kontakt med Kommuninvest. Måndagen den 10
april kommer han, tillsammans med den ekonom som är redovisningsansvarig samt
sköter ekonomin åt de kommunala bolagen, ha ett telefonmöte med kundansvarig för
Gullspångs kommun på Kommuninvest samt en kommunanalytiker från
Kommuninvest. De kommer då att berätta hur de ser på limit etc. utifrån
kommunkoncernens nuvarande lånebild, årsredovisning 2016, aktuella
borgensåtaganden, vad som planeras framöver etc. Kommuninvest kommer sedan
gärna till Hova vid tillfälle och informerar till exempel KSAU hur de ser på
frågeställningarna avseende koncernen Gullspångs kommun.

16/53
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-04-05

Skulle man välja en extern ägare som Riksbyggen så står kommunen fortfarande för
borgensåtagandet. En helt privat byggare skulle förmodligen vilja ha ett långt
hyreskontrakt vilket minskar kommunens rådighet över fastigheten och priset skulle
antagligen bli högre totalt sett för att ge en vinst åt byggaren. Fördelen är att
kommunen inte står som låntagare.
Att utreda de exakta konsekvenserna för Gullspångs kommun/koncern är komplext och
kan behöva lämnas till ekonomisk konsult för utredning, till exempel KPMG.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse LSS-boende, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Tjänsteskrivelse utredning LSS-boende Gullspång, skriven av Lars Johansson.doc
- Kalkyl.pdf
- Nytt LSS-boende i Gullspångs kommun skrivelse Gullspångsbostäder.doc
- Nytt LSS-boende, GRANSKNINGSHANDLINGAR 2016-07-11.pdf
- LSS, skriven av Jennie Lans, Siw Andersson.docx
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §20).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-04 (2016-05-04 KS §12).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §56).doc
- Mariestads-alternativet.pdf
- LSS-Gullspång översyn tänkbara befintliga fastigheter skriven av Lars Johansson
170404.docx
- Tjänsteskrivelse, alternativa LSS-boenden, skriven av Elisabeth Olsson 170404.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Framtida Hova hotell

KS 2016/575

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med anbud Norrqvarn och förvaltningen får i
uppdrag att förhandla fram koncept och hyresavtal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens preciserade plan (bilaga) att ge
tekniska nämnden i uppdrag att renovera fastigheten del av Hova 60:1 genom att
tilldela kommunstyrelsen extra fastighetsunderhåll/investering på 3 500 tkr. Samt att
utreda möjligheten enligt Lumber & Karle modellen i samverkan med företagare.

Behandling i kommunstyrelsen
Stabschef Elin Asp och fastighetsansvarig Jim Gustavsson informerar om ärendet.

Per-Arne Brandberg (S) yrkar att ramen för extra fastighetsunderhåll/investering höjs
till 3 500 tkr.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och Per-Arne Brandbergs (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Fastigheten Hova Hotell och Restaurang ägs av Gullspångs kommun och har genom
åren arrenderats ut till olika entreprenörer. Verksamheten har nu varit stängd sedan
hösten 2016.
Byggnaden är i behov av renovering och medel bör anslås till detta innan ny hyresgäst
kan starta sin verksamhet. En kostnadsbedömning över renoveringsbehovet för
fastigheten är framtagen. Kommunen har under perioden 2 februari till 3 mars 2017
annonserat efter ny arrendator som ska driva Hova Hotell och Restaurang. Tre olika
anbud har kommit in.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Hova Hotell och Restaurang.docx
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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- Anbud Hova Hotell och Restaurang.docx
- Anbud Hova hotell & Restaurang.pdf
- Förfrågningsunderlag Hova Hotell 2.pdf
- Förfrågningsunderlag Anbud Hova Hotell och Restaurang.pdf
- Bilaga 1 Kravspecifikation för anbud på Hova Hotell och Restaurang.pdf
- Bilaga 2 ritning plan 1.pdf
- Bilaga 3 ritning plan 2.pdf
- Bilaga 4 ritning plan 0.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §46).doc

Kopia till
Elin Asp
Jim Gustavsson
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 113

Protokoll
2017-04-05

Ärende

Ärendenummer

Hova utvecklingsbolag AB

KS 2014/71

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 220 tkr för köp av näringslivstjänst från Hova
Utvecklingsbolag.
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att beställa tjänster utifrån
företagens behov och kommunens resurser.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta maximalt 30 tkr i aktiekapital för att bli
delägare på mindre än 30 %
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Gunnar
Bohlin (M) i handläggningen i detta ärende.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till
beslut med tillägg av punkt 3 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i
uppdrag att beställa tjänster utifrån företagens behov och kommunens resurser.
Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och PerArne Brandbergs (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslagen.

Bakgrund
Gullspångs kommun har etablerat ett samarbete med företagarna i Hova för att starta ett
utvecklingsbolag i syfte att utveckla näringslivet enligt nedan. För mindre
verksamheter (fåmansbolag) med lokalfrågor, administrations- och ekonomitjänster,
och kopplingar till kommunförvaltningar samt nätverkande med andra företag i
närområdet.
Medelstora verksamheter erbjuds hjälp med olika ingångar till kommunala
verksamheter, lokalfrågor och kopplingar till företag i närområdet.
Erbjuda vid företagsetablering även boende i kommunen. Sannolikheten för
etableringar ökar markant om anknytning finns till trakten eller om det finns etablerade
kopplingar till något företag i närområdet och som tredje anledning närheten till E20.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
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Fler mindre företag som kan samlokaliseras bildar ”kluster” vilket ger samarbeten och
nya expansionsmöjligheter ”green house” med förbättrande tillväxtmöjligheter.
Förslaget är att Gullspångs kommun går in med maximalt 30 tkr i aktiekapital för att bli
delägare på mindre än 30 %.
Bolaget har köpt ett ”lagerbolag” dvs. ett färdigt bolag som skall anpassas vad gäller
ägarkonstellation och bolagsordning. Styrelsen består av sju personer enligt följande:
Arne Danielsson, Per Rang, Ingemar Joby, Björn Thodenius, Carina Gullberg och
Gunnar Bohlin (ordf).

Inom utvecklingsbolaget kommer att finnas en tjänst som VD där Gullspångs kommun
kan köpa uppdrag för kommunens räkning. Mitt förslag är att kommunen köper tjänst
för maximalt 220 tkr under 2017 med uppdrag att i samarbete med kommunens
förvaltning utveckla näringslivet i hela kommunen. Det är viktigt att tjänsten matchas
mot övrigt näringslivsarbete i kommunen.

Förslag på uppdrag till utvecklingsbolagets tjänst från Gullspångs kommun:
- bistå i uppstarten av utvecklingsbolag, till att börja med i Hova och om intresse och
behov finns, för uppstart av ytterligare bolag
- finna intressenter för nyetablering vid E20
- arbeta med nyetablering av Hova Hotell
- arbeta med frågor kring generationsskifte i företag
- synliggöra mark och lokaler för etablering och hitta matchningar mot nya och gamla
företag i hela kommunen - vid behov bistå i kontakt mellan företag och kommun
- i samarbete med kommunens tjänstemän bistå i kommunala utvecklingsfrågor utifrån
särskilda uppdrag, t.ex. etablera ett näringslivsråd i kommunen
Ett antal frågor behöver klargöras och underlag tas fram för att föras upp till
kommunfullmäktige för beslut. Hanteringen kräver extra omsorg vid beslut, t.ex. vid
jävssituationer, upphandling och gynnandefrågor. Det är viktigt att det blir rätt så att
bolaget kan verka till samhällets nytta utan för mycket hinder på vägen.

Förslag till finansiering
Det finns 500 tkr avsatt för arbete med utvecklingsbolag. Av dessa avsätts maximalt 30
tkr i aktiekapital. Maximalt 220 tkr används under 2017 för köp av näringslivsuppdrag
inklusive kringkostnader. Återstående 250 tkr finns till förfogande för andra uppdrag
eller utvecklingsbolag.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse Hova utvecklingsbolag aktiekapital och köp av tjänst.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §60).doc
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Kopia till
Elisabeth Olsson
Anders Bernhall
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

KS § 114

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Driftavtal för Otterbäckens bandyklubb

KS 2016/739

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet i sin nuvarande form, vilket ger
Otterbäckens bandyklubb rätt till ett årligt bidrag om 550 000 kr, i ett år 2017. En
dialog ska föras med föreningen om boksluten över tid redovisar eventuell vinst eller
förlust.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar avtalet i sin nuvarande form förlängs i ett år 2017, en dialog
ska föras med föreningen om boksluten över tid redovisar eventuell vinst eller förlust.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun tecknade 2014 driftavtal med Otterbäckens bandyklubb över två
år, där klubben får ett årligt bidrag om 550 000 kr. Klubben åtar sig att bland annat
driva en för allmänheten öppen och tillgänglig verksamhet, arbeta med
jämställdhetsfrågor samt att upprätthålla en hög standard på klubbens anläggning.
Otterbäckens bandyklubb har fullföljt sina åtaganden enligt det skrivna avtalet och
förvaltningen bedömer att klubben har en stabil ekonomi.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §7).doc
- Föreningsfakta.OTTERBÄCKENS BANDYKLUBB.docx
- Driftavtal OBK 2015.docx
- Tjänsteskrivels, driftavtal för Otterbäckens bandyklubb, skriven av Erik
Söderström.docx
- Svar från Otterbäckens bandyklubb styrelsen angående frågor avseende avtal
2014.92.pdf

Kopia till
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Otterbäckens Bandyklubb
Erik Söderström
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Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Driftavtal för Ridklubben Gullhov

KS 2016/740

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet i sin nuvarande form, vilket
ger Ridklubben Gullhov rätt till ett årligt bidrag om 275 000 kr, i ett år 2017. En dialog
ska föras med föreningen om boksluten över tid redovisar eventuell vinst eller förlust.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) yrkar avtalet i sin nuvarande form förlängs i ett år 2017, en dialog
ska föras med föreningen om boksluten över tid redovisar eventuell vinst eller förlust.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun tecknade 2014 ett driftavtal med Ridklubben Gullhov över två år,
där klubben berättigas en kompensation om 275 000 kr. årligen. Klubben åtar sig att
bland annat att driva en för allmänheten öppen och tillgänglig verksamhet, arbeta med
jämställdhetsfrågor samt att upprätthålla en hög standard på klubbens anläggning.
Ridklubben Gullhov har fullföljt sina åtaganden enligt det skrivna avtalet och
förvaltningen bedömer att klubben har en stabil ekonomi.

Bilagor
- Avtal med ridklubben Gullhov.pdf
- RIDKLUBBEN GULLHOV.docx
- Tjänsteskrivelse, driftavtal för ridklubben Gullhov, skriven av Erik Söderström.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §8).doc
- Kompletterande svar från Ridklubben Gullhov.doc

Kopia till
Ridklubben Gullhov
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Erik Söderström
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Kommunstyrelsen

KS § 116

Ärende

Ärendenummer

Ansökan om bidrag till Bris region Väst 2017

KS 2016/466

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Barnens Rätt I Samhället 9 250 kronor i bidrag.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till

Bakgrund
Barnens Rätt I Samhället har ansökt om medel från Gullspångs kommun. BRIS ansöker
om 10 kronor per barn från Gullspångs kommun för år 2017, totalt 9 250 kronor för
kommunens 925 antal barn.
Enligt Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar får föreningar med så
kallade hjälptelefoner, t ex BRIS, erhålla stöd med motiveringen att verksamheten
omfattar kommuninvånare. Förvaltningen förordar därför att kommunen beviljar BRIS
det ansökta bidraget.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2016-09-13 § 373.

Bilagor
- Ansökan om bidrag.pdf
- Årsredovisning 2015.pdf
- Effektrapport.pdf
- Verksamhetsberättelse 2015.pdf
- Verksamhetsplan, aktiviteter och budget 2016.pdf
- Bris_ Kongress 2015.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §16).doc
- Tjänsteskrivelse.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §15).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Bris Region Väst 2017
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Kommunstyrelsen

KS § 117

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Fördelning av föreningsbidrag 2017

KS 2016/141

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela föreningsbidragen för år 2017 enligt upprättat
förslag, bilaga.
Bengt O Hansson (RV) deltar inte i beslutet.

Behandling i kommunstyrelsen

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

Bakgrund
Ansökningarna har nu gåtts igenom och inlämnade uppgifter synes korrekta.
Bidragsansökningarna för 2017 uppgår totalt till 2 031 609. Vilket är en minskning
med ca 630 000. Minskningen spåras till verksamhetsbidraget där ansökningarna inte
har kommit upp i samma belopp som föregående år.
38 st. ansökningar har inkommit. Två nya föreningar har tillkommit:
- Södra råda kulturhus &#61656;
- Hova bangolfklubb
Övrigt
Samtliga av kommunens elljusspår har sedan i våras en skötselförening som ansvarar
för spårets underhåll.
Kommunen tecknade 2014 driftavtal med Otterbäckens bandyklubb och Ridklubben
Gullhov. Dessa har gått ut och ska omförhandlas, se separata ärenden KS 2016/740 och
KS 2016/739.
Bilagor
- Protokollsutdrag. rev föreningsbidragsbestämmelser för handikappochungdomsföreningar.pdf
- Regler för föreningsbidrag 2004. KS 0172.pdf
- Föreningsbidrag beräkning 2017-03-27.xlsx
- Fördelning av föreningsbidrag år 2017 tjänsteskrivelse.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §63).doc
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Ärende

Ärendenummer

Bostadsförsörjningsprogram för Gullspångs kommun

KS 2017/192

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Bostadsförsörjningsprogrammet för Gullspångs
kommun skickas ut på remiss. Därefter återkommer ärendet till kommunstyrelsen.

Behandling i kommunstyrelsen
Samhällsplanerare Erik Söderström och plan- och exploateringsansvarig Peter Karnung
informerar om ärendet.

Bakgrund
I juni 1993 upphörde den bostadsförsörjningslag som angav att kommunerna skulle
upprätta bostadsförsörjningsprogram. Frågan om bostadsförsörjningen har åter blivit
aktualiserad som en fråga av grundläggande betydelse för människors välfärd och för
kommunernas möjligheter att utvecklas. Från och med 1 januari 2001 gäller därför en
ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Lagen definierar tre fokusområden som programmet minst ska behandla och redogöra:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse bostadsförsörjningsprogram, skriven av Erik Söderström och Peter
Karnung.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §67).doc
- Bostadsförsörjningsprogram för Gullspångs kommun, 2017-03-28.pdf

Kopia till
Erik Söderström
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Peter Karnung

31/53
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-04-05

Kommunstyrelsen

KS § 119

Ärende

Ärendenummer

Förfrågan om markköp - del av Björnemossen 3:42

KS 2014/127

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt.

Behandling i kommunstyrelsen
Plan-och exploateringsansvarig Peter Karnung informerar om ärendet.

Bakgrund
Hova Garage AB är intresserat av att förvärva del av den kommunala fastigheten
Björnemossen 3:42. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott 21 december
2016 och förvaltningen fick då i uppgift att ta fram ett utkast på ett köpeavtal där värdet
på skogen som köparen inte önskar avverkas ingår. Dessutom efterfrågades en karta
med markägarförhållanden.

Efter samtal med kommunens entreprenör för skogsrelaterade frågor uppskattas virkets
värde grovt till cirka 10 000 kronor. Det aktuella området är cirka 3 500 kvm vilket
innebär att den totala summan för marken blir 62 500 kr.

Regleringen av området är del av en pågående förrättning. När köpekontraktet är
påskrivet och köpebrev upprättat kan förrättningen avslutas.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §12).doc
- Köpekontrakt del av Björnemossen 3.42 .docx
- Tjänsteskrivelse förfrågan om markköp - del av Björnemossen 3.42.docx

Kopia till
Peter Karnung
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Kommunstyrelsen

KS § 120

Ärende

Ärendenummer

Lokal regel- och rutinbeskrivningar för arbetsmarknadsåtgärder

KS 2017/3

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner och antar hantering av arbetsmarknadsåtgärder enligt
bilaga. Förvaltningen uppdaterar vid behov regel- och rutinbeskrivningen för
arbetsmarknadsåtgärderna.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har, främst via AME, länge arbetat framgångsrikt med flertalet
olika arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsförmedlingens (dvs. Statens) regelverk har varit,
och kommer fortsatt att vara, styrande i dessa åtgärder. Dock finns ett behov av en
samlad regel- och rutinbeskrivning som gäller för Gullspångs kommun, vilken nu är
framtagen.

I bifogad regel- och rutinbeskrivning förtydligas följande kring varje
arbetsmarknadsåtgärd:
• målgrupp
• krav på arbetsgivaren
• krav på den sökande
• rutiner vid placeringar
• genomförande

Vidare förtydligas att förfarandet kring den enskilde individen arbetsmarknadsåtgärd
alltid går via den nya verksamheten VISA.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang regel och rutinbeskrivning för arbetsmarknadsåtgärder, skriven
av Anita Thorsberg Ladinek.docx
- Lokal överenskommelse om Extratjänster, rev 170115.docx
- Regler och rutiner för arbetsmarknadsåtgärder Gullspångs kommun.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §48).doc

Kopia till
Anita Thorsberg Ladinek
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Ärende

Ärendenummer

Fördelning av handledarersättning vid extratjänst

KS 2017/205

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner och antar förslaget på fördelningen av
handledningsersättningen för serviceassistent/extratjänst och delegerar till
kommunchefen att i andra typer av handledartjänst fatta beslut om fördelningen.

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

Bakgrund
En individ som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin eller som är nyanländ har
möjlighet att få anställning som extra resurs inom den offentliga sektorn (Extratjänst).
Verksamheten som anställer individen erhåller en statlig ekonomisk ersättning för
lönekostnader om 100 %. Utöver detta utgår ett bidrag för handledning om 150 kronor
per arbetsdag de första tre månaderna. Därefter är bidraget 115 kronor per arbetsdag.

En lokal överenskommelse kring Extratjänster har tagits fram och godkänts. De
fackliga organisationerna framförde synpunkter gällande handledarersättningen, varför
följande fördelning föreslås:
• 75 % direkt till verksamheten där anställningen är aktuell.
• 25 % till VISA där all administration och ledning av Extratjänster sker.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ang fördelning av ersättning vid extratjänst, skriven av Anita
Thorsberg Ladinek, Monica Högberg.docx
- MBL 19 Extratjänster (002).pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §49).doc

Kopia till
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Anita Thorsberg Ladinek
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsberättelse 2016 för Folkhälsorådet

KS 2017/98

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2016.

Behandling i kommunstyrelsen
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen 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.
Detta är verksamhetsberättelsen för år 2016.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse om FHR-verksamhetsberättelse år 2016, skriven av Joakim
Wassén.docx
- Förslag på verksamhetsberättelse för folkhälsorådet år 2016.docx
- Folkhälsorådet 2017-02-06 § 4- verksamhetsberättelse 2016.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §54).doc

Kopia till
Joakim Wassén
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Kommunstyrelsen

KS § 123

Ärende

Ärendenummer

Remiss gällande utökad samordnartjänst till Gullspångsälvens
vattenvårdsförbund och vattenråd

KS 2017/143

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del inte godkänna förslaget att utöka
samordnartjänsten från 50 % till 100 %.

Behandling i kommunstyrelsen
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.

Bakgrund
Med anledning av utökade behov och möjligheter i verksamheten har styrelsen i
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd valt att gå vidare med ett förslag
om att utöka samordnartjänsten från 50 % till 100 %. Tjänsten finansieras av
medlemskommunerna.
En 50 % tjänst innebär för Gullspångs kommuns del en kostnad på 34 000 kr och för en
100 % tjänst blir kostnaden 53 500 kr.
Kommunerna har beretts tillfälle att yttra sig, yttrandet ska vara inlämnat senast 20
mars 2017.
När vattenrådet startades upp föreslogs en samordningstjänst omfattande 50-100 %.
Beslut togs då att en 50 % tjänst skulle inrättas. Sedan 2011 när en samordnare
anställdes på 50 % har verksamheten i rådet och förbundet utvecklats från ett
förvaltande förhållningssätt till att vara drivande och utvecklande.
Vad mer kan erbjudas med en utvidgad tjänst?
Åtgärdsprogrammet för vatten, gällande 2016-2021 togs av regeringen strax innan jul
2016. I det finns flera åtgärder som riktar sig till kommunerna. Bland annat gällande
vattenplaner, VA-hantering, rapportering till vattenmyndigheten och hänsyn till MKN
för vatten i tillsyn och samhällsplanering. Detta arbete är något som åligger alla
kommuner att genomföra. Vattnets gränser följer inte de administrativa gränserna. I
Gullspångsälvens avrinningsområde berörs 10 kommuner. Rådet har möjlighet att
samverka över administrativa gränser och t ex samordna kommunerna i arbetet med
genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse remiss gällande samordnartjänst till Gullspångsälvens
vattenvårdsförbund och vattenråd.docx
- Följebrev från Gullspångsälvens vattenvårdsförbund.docx
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- Förslag utökad samordnartjänst GVVF-GVR.docx
- Budget50jänst.pdf
- Budget100tjänst.pdf
- Infofolder GVVF-GVR.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §55).doc
- Gullspångsälvens vattenvårdsförbund svar från Matilda Norberg.docx

Kopia till
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund & vattenråd
Jan Hassel
Gunnar Bohlin
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Ärende

Ärendenummer

Förslag till samarbetsavtal om turismarbete mellan Mariestad
Töreboda Gullspång och Karlsborg från 2015-2018.

KS 2017/195

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till reviderat samarbetsavtal om turism
mellan kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-03, § 221:
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal om turism mellan
kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg.
2. Kostnaden för Gullspångs kommun, 110 000 kr per år inarbetas i ordinarie budget
från och med år 2015.
Under år 2016 och 2017 har samarbetsavtalet följts upp.
Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs kommuner samarbetar sedan flera år
för att utveckla turismnäringen i området. Parterna samarbetar med inriktningen att ge
bästa förutsättningar för tillväxt i befintligt näringsliv och på sikt underlätta värvning
av nyetableringar och ökat antal besökare. Genom att skapa fler exportmogna resmål
och anläggningar i området stärker vi vårt områdes position som destination och bidrar
också till att Skaraborgs andra besöksmål och destinationer kan växa och utvecklas.

Samarbetet har fram t.o.m. den 31 dec år 2014 bedrivits som ett projekt. Under år 2013
beslutade projektets Styrgrupp att ta fram ett förslag till former och förutsättningar för
samarbetet som skulle gälla fr.o.m. den 1 jan år 2015. Under 2015 och 2016 har
samarbetet fortskridit och diskussioner har förts kring samverkansformer 2017-2018.

Efter uppföljning av avtalet under 2016 har MTGK styrgrupp gett kommunchefer och
arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal.
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Förslaget till ett reviderat samarbetsavtal biläggs denna skrivelse.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse KS MTGK Turism Gullspång.docx
- Förslag till reviderat samarbetsavtal MTGK.docx
- Förslag till samarbetsavtal om turismarbete mellan Mariestad Töreboda Gullspång
och Karlsborg från 2015-2018.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §59).doc

Kopia till
Mariestads kommun
Töreboda kommun
Karlsborgs kommun
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar följande redovisning av motioner under beredning till
kommunfullmäktige för godkännande.
1. KS 2014/498 Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av
Centerpartiet Gullspång. Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123 och
vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10 § 336. Kommunfullmäktige beslutade 201611-28 § 181 att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden.
2. KS 2015/81 Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av
Sven ”Esso” Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV)
2015-02-05.
3. KS 2015/179 Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.

4. 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.

5. 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.

6. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20.

7. KS 2016/471 Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet
”Olssons hamn”. Inlämnad av Sten-Olof Höijer (RV) 2016-06-13. 8. KS 2016/705
Motion om ändring av sammanträdestiden till kl 15.00 för kommunfullmäktige.
Inlämnad av Elis Öqvist Bergman (FI), Sarah Johansson (FI) 2016-10-31.

9. 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,
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strandlinjen, lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 201701-30.

10. 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.
11. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2017-02-27.
12. KS 2017/259 Motion shoppingresa för äldre. Inlämnad av Carina Gullberg (S) och
Per-Arne Brandberg (S) 2017-03-24.

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
- Motioner under beredning 2017.pdf
- Motion under beredning 2017.pdf
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2017, skriven av BrittMarie Nilsson.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

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 2014/679 Medborgarförslag om vänort. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-1105.
3. 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.
4. KS 2014/727 Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik. Inlämnad av
Wolfgang Brauer, 2014-11-24.

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 2017, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2017.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Valärende-Kommunens ombud vid årsmöte med Luft i Väst

KS 2017/120

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Carina Gullberg (S) som ombud.

Bakgrund
Luft i Väst har gett medlemskommunerna möjlighet att utse någon politiker som
ombud att företräda kommunen. (Miljökontoren har redan utsett en eller flera
mätansvariga tjänstemän, som vanligtvis deltar på föreläsningarna, men normalt inte
har rösträtt på årsmötesförhandlingarna).

Bilagor
- Kommunens ombud vid årsmöte med Luft i Väst.pdf

Kopia till
Luft i Väst
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av delegationsbeslut

KS 2017/2

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
- Tjänsteskrivelse projekt förstudie bärkraftig gåsförvaltning dnr 2020112.docx
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen april månad.doc

Kopia till
Akt
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Kommunstyrelsen

KS § 129

Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs kommunalförbund

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om protokoll 2017-02-24 från Skaraborgs
kommunalförbund.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll-2017-02-24.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Åtgärdsvalsstudie väg 26 Halmstad-Kristinehamn

KS 2017/198

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 § 64,
svar på åtgärdvalsstudie väg 26 Halmstad-Kristinehamn.
Bilagor
- Åtgärdsvalsstudie väg 26 Halmstad-Kristinehamn, skriven av Erik Söderström.docx
- Följebrev från Trafikverket.docx
- Åtgärdsvalsstudie väg 26 Halmstad-Kristinehamn, TRV 2016.46817.pdf
- Yttrande över åtgärdsvalsstudie Väg 26 Halmstad – Kristinehamn.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-03-07
b) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-02-23
c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-02-28
c) MTG Skaraborgs styrgrupp anteckningar från sammanträde 2017-03-03
d) Miljö- och byggnadsnämnden MBN § 25/2017, Gullspång Storkila 1:43 - Anmälan
om ändring av miljöfarlig verksamhet, dnr 2017.Gu0050
e) Sveriges Kommuner och Landsting- Planläggning och tidsåtgång 2016 jämförelser
inom detaljplaneområdet
f) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll direktionens beredningsutskott 201703-16
g) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2017-03-27
h) Tekniska nämnden protokoll 2017-03-14
i) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-03-28
Bilagor
- Styrgrupp MTG anteckningar 2017-03-03.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-02-28.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-02-23.pdf
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-03-07.pdf
- MBN § 25- Gullspång Storkila 1.43 - anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet
dnr 2017.Gu0050.pdf
- Sveriges Kommuner och Landsting- Öppna jämförelser - planläggning och
tidsåtgång.pdf
- Protokoll 2017-03-16 Räddningstjänsten Östra Skaraborg direktionens
beredningsutskott.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2017-03-27.pdf
- Tekniska+nämnden+protokoll+2017-03-14.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-03-28.pdf

Kopia till
Akt

49/53
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-04-05

Kommunstyrelsen

KS § 132

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Tekniska nämnden likviditetsprognos
investeringsprojekt 2017

KS 2016/375

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges likviditetsprognos investeringsprojekt 2017.
Bilagor
- Likviditetsprognos investeringsprojekt 2017 tekniska nämnden.pdf

Kopia till
Akt
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Ärendenummer

Delgivning-Miljö- och byggnadsnämndens nämndsmål till budget KS 2016/704
2018
Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämnden, MBN § 30/2017, nämndsmål
till budget 2018, dnr 2016Ma1628.
Bilagor
- MBN § 30, miljö- och byggnadsnämndens nämndsmål till budget 2018 dnr
2016Ma6128.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Lantmäteriet- rapport 2016:9, ortnamn och
namnvård god ortnamnssed

KS 2017/209

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Lantmäteriet- rapport 2016:9, ortnamn och namnvård god
ortnamnssed.
Bilagor
- Ortnamn och namnvård nr 6 - God ortnamnssed, Lantmäteriet -rapport 2016.9, i ny
omarbetad upplaga.pdf
- Ortnamn och namnvård nr 6.pdf

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-04-05

Datum då anslaget sätts upp:

2017-04-13

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2017-05-05

