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§4

Översyn av kosten inom förskolan och skolan
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KS 2018/383

Föredragande: Tomas Karlsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om förslag på förbättringar av måltidsverksamheten.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2018-08-29 § 261 gett kostchefen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning
samt förslag till förbättringar av måltidsverksamheten inom förskola och skola. Nulägesbeskrivningen
redovisas på barn-, utbildning- och kulturnämndens möte i november och därefter till
kommunstyrelsen.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-19 (2018-12-19 Ksau §236).doc
- Kommunstyrelsen 2018-08-29 (2018-08-29 KS §261).doc
- Service och bemötande Gullspång.pdf
- Nulägsebeskrivning samt förslag till förbättringar av måltidsverksamheten inom förskola skola.pdf
- Näringsberäkningar Frukost Mellanmål Lunch.pdf
- TU Uppdrag analys av kostverksamheten.docx
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Förnyat skötselavtal för badplatsen Narven
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KS 2017/743

Föredragande: Lena Norrström
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga skötselavtalet för fastigheten Gårdsjö 1:10, Narvens badplats,
med föreningen Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk förening till och med 2020. Kostnaden tas ur
kontot föreningsbidrag 2019.

Bakgrund
1 januari 2018 slöts ett nytt avtal för skötseln av den kommunala badplatsen Narven i Gårdsjö mellan
Gullspångs kommun och föreningen Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomisk förening. I beslutet om
avtalet ingick även beslut om medel till en inledande återställning av badplatsen enligt
överenskommelse. Avtalet löpte ut den 31 december 2018. Föreningen är nu intresserad av att
fortsätta ansvara för skötseln av badplatsen. Förvaltningen har gjort uppföljningsbesök vid
fastigheten under sommarsäsongen och anser att föreningen har skött sina åtaganden enligt avtalet
samt genomfört den återställning av badplatsen som man erhållit medel för.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förnyat skötselavtal för Narven 2019-2020.docx
- Förslag Skötselavtal för badplatsen Narven 2019-2020.docx
- Skötselbilaga till avtal Narven 2020.pdf
- Redogörelse utfört och åtgärder Narvens badplats år 2018.pdf
- Skötselavtal för badplatsen Narven 2018.pdf
- Skötselbilaga till avtal Narven 2018.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §7).doc
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Ansökan om planbeskedsändring för Vibylund 11:12
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KS 2018/694

Föredragande: Ulrika Åberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked. Kostnaderna regleras i planavtalet inför
uppstarten av planarbetet.

Bakgrund
Fastighetsägarna till fastigheten Vibylund 11:12, Hova, Gullspångs kommun, har inkommit med en
ansökan om planbesked. En planändring krävs för att fastighetsägarna ska kunna köpa till mark,
eftersom marken i gällande detaljplan är allmän platsmark.

På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas,
ändras, eller upphävs eller att områdesbestämmelse ändras eller upphävs, ska kommunen, enligt 5
kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900) (PBL), i ett planbesked redovisa sin avsikt i fråga om att inleda
en sådan planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning (positivt planbesked), ska kommunen enligt 5 kap 3
§ PBL i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer
att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller
upphäva områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning (negativt
planbesked), ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.

Kommunen ska ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som ansökt inte
kommer överens om något annat. Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.

En planändring eller framtagande av ny detaljplan för det aktuella området bedöms som lämpligt att
pröva för att möjliggöra en fastighetsreglering. Planändringen kommer innebära prövning av lämplig
markanvändning utifrån eventuella naturvärden, ledningsdragningar etc. Planarbetet bör bekostas av
fastighetsägarna som begär planbesked. Kostnaderna regleras i planavtal inför uppstarten av
planarbetet.

Den tidpunkt då planläggningen kommer att ha lett fram till ett beslut om antagande beror på när
planarbetet kan startas igång, men kan förväntas infalla ca 10 månader efter planstart.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Planbesked Vibylund 11_12.docx
- Kartbilaga.pdf
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- Ansökan om planbeskedsändring.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §5).doc
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§7

Ansökan om planbesked för detaljplaneändring fastigheten
Prästbol 1:9, Doktorsgården
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KS 2018/671

Föredragande: Ulrika Åberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked. Kostnaderna regleras i planavtal inför uppstarten
av planarbetet.

Bakgrund
Fastighetsägarna till fastigheten Doktorsgården 1, Hova, Gullspångs kommun, har inkommit med en
ansökan om planbesked. En planändring krävs för att fastighetsägarna ska kunna köpa till mark,
eftersom marken i gällande detaljplan är allmän platsmark (natur).
På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas,
ändras, eller upphävs eller att områdesbestämmelse ändras eller upphävs, ska kommunen, enligt 5
kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900) (PBL), i ett planbesked redovisa sin avsikt i fråga om att inleda
en sådan planläggning.
Om kommunen avser att inleda en planläggning (positivt planbesked), ska kommunen enligt 5 kap 3
§ PBL i planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer
att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller
upphäva områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning (negativt
planbesked), ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det.
Kommunen ska ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som ansökt inte
kommer överens om något annat. Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.
En planändring eller framtagande av ny detaljplan för det aktuella området bedöms som lämpligt att
pröva för att möjliggöra en fastighetsreglering. Planändringen kommer innebära prövning av lämplig
markanvändning utifrån eventuella naturvärden, ledningsdragningar, cykelbana etc. Planarbetet bör
bekostas av fastighetsägarna som begär planbesked. Kostnaderna regleras i planavtal inför
uppstarten av planarbetet.
Den tidpunkt då planläggningen kommer att ha lett fram till ett beslut om antagande beror på när
planarbetet kan startas igång, men kan förväntas infalla ca 10 månader efter planstart.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse planbesked Doktorsgården 1.docx
- Kartbilaga.pdf
- Ansökan om planbesked för detaljplaneändring fastigheten Prästbol 1_9, Doktorsgården.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §6).doc

10/26

Kommunstyrelsen

§8

Detaljbudget 2019
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KS 2017/603

Föredragande: Elisabeth Olsson, Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2019.
Politisk ledning 5 974 tkr
Kommunledningskontorets verksamheter 25 165 tkr
Kostverksamheten 8 904 tkr
VISA 6 936 tkr
Totalt 46 979 tkr
Personalutskottet tas bort och överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade i november 2018 beslut om budget 2019. Beslutet är en ram som sedan
ansvarig nämnd/styrelse ska fördela till de olika verksamheterna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse 2019-01-16 detaljbudget 2019.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §12).doc
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Kommunstyrelsen

§9

Utökning av surfplattor

KS 2019/13

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ordinarie ledamöter och ersättare tar del av
sammanträdeshandlingar digitalt via surfplatta i följande beslutande organ:
• Kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden
• Miljö och byggnadsnämnden
• IT- nämnden
• Lönenämnden
• Nämnden för ekonomiadministration
Kommunstyrelsen beslutar att överföra medel från Kommunstyrelsen till förfogande till
Kommunstyrelsen med 75 000 kronor för att utöka surfplattorna enligt ovan samt att succesivt kunna
byta ut de gamla surfplattorna.
Slutreglering ska göras vad som har sparats i minskad portokostnad.

Bakgrund
Med anledning av beslutet om ökad digitalisering föreslår förvaltningen att fler förtroendevalda ska
få ta del av sammanträdeshandlingar digitalt framöver. Förvaltningen vill slippa att kopiera upp stora
mängder papper som sen skickas via post. Detta är ineffektivt då det tar mycket tid samt belastar
miljön på ett negativt sätt. Förvaltningen föreslår att nedanstående ledamöter och ersättare får
tillgång till personlig surfplatta:
• Kommunstyrelsen (redan beslutat)
• Kommunstyrelsens arbetsutskott (redan beslutat)
• Vård- och omsorgsnämnden (redan beslutat)
• Barn-utbildning och kulturnämnden (redan beslutat)
• Revisorer (redan beslutat)
• Kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden
• Miljö och byggnadsnämnden
• IT- nämnden
• Lönenämnden
• Nämnden för ekonomiadministration
Idag har kommunens förtroendevalda 42 stycken surfplattor. Om man beslutar enligt ovan skulle
antalet surfplattor behöva utökas med 23 stycken, till totalt 65 stycken. Detta skulle innebära en
kostnadsökning med cirka 55 000 kronor per år jämfört med idag, dessa pengar ryms inte inom
befintlig ram. Förvaltningen föreslår en överföring från Kommunstyrelsen till förfogande till
Kommunstyrelsen med 55 000 kronor. De surfplattor som finns idag behöver på sikt bytas ut
succesivt för att uppnå full funktionalitet. Pengar till detta ryms inte inom befintlig ram.
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Förvaltningen föreslår att man överför 20 000kr ytterligare från Kommunstyrelsen till förfogande till
Kommunstyrelsen. Totalt blir det då 75 000 kronor.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse utökning av surfplattor.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §13).doc
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Kommunstyrelsen

§ 10

MTG:s fortsatta arbete med Dataskyddsombud och GDPR

KS 2018/247

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med MTG styrgrupps rekommendation att:
- Per Ahlström fortsätter som dataskyddsombud för kommunstyrelsens/nämndens verksamheter
- Uppdraget som dataskyddsombud omfattar fortsättningsvis 50 procent av en heltidstjänst och
finansieras enligt följande: - Mariestads kommun 207 tkr - Töreboda kommun 130 tkr - Gullspångs
kommun 108 tkr, inryms inom kommunstyrelsens ram.
- Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud.
- Styrgruppen och den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-kommunerna för
införandet av GDPR (General Data Protection Regulation) ska vara ett stöd för dataskyddsombudet.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen började tillämpas den 25 maj 2018. Inom ramen för
Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga besluta om ett dataskyddsombud samt
informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen.

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om hur organisationen
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna styrdokument. Vidare ska
dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet har även till
uppgift att ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten,
för de registrerade samt personalen inom organisationen.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har sedan maj 2018 ett gemensamt
dataskyddsombud enligt ovan. Detta är en tillfällig lösning under ett år för att finna formerna.
Dataskyddsombud har varit en kombinationstjänst inom säkerhetssamordningen som ligger hos
Gullspångs kommun.

Samverkan och dataskyddsombudet har fungerat bra. Det finns flera fördelar med att ha
kompetensen nära verksamheten och samordningsvinsterna med informationssäkerhetsarbetet är
stora.

Kommunchefernas föreslog MTG styrgrupp i december 2018 att nuvarande samverkan fortsätter och
att Per Ahlström fortsätter som gemensamt dataskyddsombud.
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MTG-styrgrupp rekommenderar kommunstyrelser och nämnder i Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner att besluta att:
- Per Ahlström fortsätter som dataskyddsombud för kommunstyrelsens/nämndens verksamheter.
- Uppdraget som dataskyddsombud omfattar fortsättningsvis 50 procent av en heltidstjänst och
finansieras enligt följande: - Mariestads kommun 207 tkr - Töreboda kommun 130 tkr - Gullspångs
kommun 108 tkr.
- Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. - Styrgruppen och den
gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-kommunerna för införandet av GDPR
(General Data Protection Regulation) ska vara ett stöd för dataskyddsombudet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse dataskyddsombud MTG.docx
- Tjänsteskrivelse MTG.doc
- Samverkan om gemensamt dataskyddsombud+ino.docx
- Vad är ett dataskyddsombud.docx
- Anteckningar MTG-styrgrupp 2018-12-18.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §8).doc
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Kommunstyrelsen

§ 11

Taxa för strålskydd dnr 2018 MBN 2492 ifrån Miljö och
byggnadsnämnden

KS 2018/758

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ”Taxa för tillsyn inom
strålskyddslagens område ”med justeringen att sista punkten i § 7 ”Anmälan om att befintlig
verksamhet upphör” utgår.

Bakgrund
Ärendet har behandlats på Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-05 § 117.
Miljö och energidepartementet utfärdade en ny strålskyddslag 2018-04-26 samt en ny
strålskyddsförordning 2018-05-03, taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område har redigerats för
att hänvisa till rätt lagrum.

Bilagor
- Taxa för strålskydd dnr 2018 MBN 2492 ifrån Miljö och byggnadsnämnden.pdf
- MBN-2018-2492_1 Datum 2018-11-27 Tjänsteskrivelse Mbn MTG.pdf
- MBN-2018-2492_1 Datum 2018-11-20 --_ Taxa enligt strålskyddslagen 1812....docx
- MBN-2018-2492_1 Datum 2018-11-20 --_ Taxa enligt strålskyddslagen 2018....pdf
- Mariestad KSAU § 4, taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §10).doc
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KS 2018/759

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av miljö- och byggnadsnämndens beslut gällande indexreglering av
Taxa för tillsyn inom miljöbalkens område.

Bakgrund
Ärendet har behandlats på miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-05 § 118.
Enligt § 8 i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har Miljö och byggnadsnämnden
rätt att årligen justera taxan utifrån förändringar i konsumentprisindex, KPI (totalt). Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2015.
Den nya timavgiften från och med 2019-01-01 är 758 kr/tim. Taxans textdel är i allt övrigt
oförändrad.

Bilagor
- Indexreglering av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område dnr 2018 MBN 2598.pdf
- MBN-2018-2598_1 Datum 2018-11-21 MBN-2018-2598_1 Datum 2018-12-03 Inde....docx
- MBN-2018-2598_1 Datum 2018-11-21 --_ Beräkning KPI index miljötaxan 2....pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §11).doc
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KS 2018/637

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse

Bakgrund
Hörselskadades förening Norra Skaraborg har 2019-01-25 anmält Maj-Lis Erlandsson som ordinarie
ledamot för innevarande mandatperiod.
PRO Otterbäcken har 2019-01-25 anmält Solveig Skoglund som ordinarie ledamot för innevarande
mandatperiod.
PRO Gullspång har 2019-01-29 anmält Kerstin Johansson ordinarie ledamot och Inger Fransson som
ersättare för innevarande mandatperiod.

Bilagor
- Anmälan om representant för Hörselskadades förening Norra Skaraborg.pdf
- Anmälan från PRO Otterbäcken om ledamot till Kommunala Pensionärsrådet.docx
- Anmälan från PRO Gullspång om ordinarie ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet.pdf
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KS 2018/637

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att välja kommunens representant till Båtrådet.
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Nominering till styrelsen i Hela Sverige ska leva
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KS 2018/637

Bakgrund
Valberedningen i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har uppmanat samtliga medlemmar att
nominera till uppdrag i Hela Sverige ska leva för 2019.
Nomineringar till aktuella uppdrag och övriga synpunkter ska vara inkomna senast 15 februari 2019.

Bilagor
- Till samtliga medlemmar i Hela Sverige ska leva, dags att nominera till uppdrag i Hela Sverige ska
leva för 2019.pdf
- Nominering till styrelsen i Hela Sverige ska leva.htm
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Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i
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KS 2018/128

Föredragande: Michael Nordin kl 15:00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att fördela investeringsramen om 4 000 tkr för år 2019
enligt följande inriktning:
Reinvesteringar fastigheter – 2 000 tkr
Reinvestering gator – 1 500 tkr
Trafiksäkerhetsåtgärder – 200 tkr
Utveckling lekplatser och grönområden – 300 tkr

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Tekniska nämnden 2018-12-18 § 235.
Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat tekniska nämnden (exkl. VA) 4 000 tkr i
investeringsbudget för 2019. Verksamhet teknik har tillsammans prioriterat bland det totala
investeringsbehovet och föreslår att medlen fördelas enligt följande:

Ram för Reinvestering fastigheter, 2 000 tkr.
Ram för Reinvestering gator inklusive gatubelysning, 1 500 tkr. Där beläggningsprogram utgör
prioriteringar. Utvalda insatser på gatubelysningsanläggningen för att minska större driftutgifter.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 200 tkr, där plan för trafiksäkerhetsåtgärder utgör underlag för
prioriteringar.
Utveckling lekplatser och grönområden, 300 tkr, där upprustning av allmänna ytor prioriteras
tillsammans med planerings och gestaltningsansvariga i kommunen.
Verksamhet teknik följer upp åtgärder där man i anspråkstar investeringsmedel under specifika
projekt som redovisas för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen i samband med
prognosrapportering.

Bilagor
- Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i Gullspång år 2019 TN-§ 235.pdf
- Tjänsteskrivelse fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i Gullspång år 2019.doc
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Kommunstyrelsen

Kallelse
2019-02-06

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-17 (2019-01-17 Ksau §4).doc
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Kommunstyrelsen

§ 17

Information - Minnesanteckningar 2018-12-17 från möte
med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg

Kallelse
2019-02-06

KS 2018/514

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om minnesanteckningar 2018-12-17 från möte med
Krishanteringsrådet Östra Skaraborg.

Bilagor
- Minnesanteckinngar Krishanteringsrådet Östra Skaraborg höstmöte 2018.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 18

Delegationsbeslut 2019

Kallelse
2019-02-06

KS 2019/2

Förslag till 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 februari månad.doc
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Kommunstyrelsen

§ 19

Delgivningar 2019

Kallelse
2019-02-06

KS 2019/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Sveriges Kommuner och Landsting ekonomirapporten december 2018
b) Tekniska nämnden protokoll 2019-01-15

Bilagor
- Ekonomirapporten december 2018.pdf
- Sveriges Kommuner och Landsting dnr 18_05108 ekonomirapporten december 2018.pdf
- Tekniska nämnden protokoll 2019-01-15.pdf
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Kommunstyrelsen

§ 20

Delgivning - Dom Förvaltningsrätten i Luleå i 2721-17
gällande bergsstatens beslut den 17 oktober 2017, dnr BS
200-425-2017

Kallelse
2019-02-06

KS 2017/817

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges dom Förvaltningsrätten i Luleå i 2721-17 gällande bergsstatens beslut den
17 oktober 2017, dnr BS 200-425-2017.

Bilagor
- Yttrande angående prospekteringstillstånd i Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden mål
nr 2721-17.pdf
- Luleå FR 2721-17 Dom 2019-01-18.pdf
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