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Ordförande 
Carina Gullberg 

Sekreterare 
Britt-Marie Nilsson 

 
Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder 
kontaktas sekreteraren via växel 0506-36 000 eller e-post info@gullspang.se 
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§ 4 Deltagande i åtgärdsprogam Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland 

KS 2017/294 

 Föredragande: Hanna Jansson  

   

§ 5 Godkänd slutredovisning till Västra Götalandsregionen gällande 
medfinansiering av stamnätsutbyggnad i Gullspångs kommun 
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 Föredragande: Lena Norrström  
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§ 11 Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018 KS 2018/233 

   

§ 12 Redovisning av motioner under beredning 2018 KS 2018/232 
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§ 22 Delgivning - Protokollsutdrag § 89 Miljö- och byggnadsnämnden 
2018-08-28, delårsrapport budgetprognos 3 och uppföljning av 
nämndens mål dnr 2018.Ma0012 

KS 2018/290 

   

§ 23 Delgivning - Remissyttrande gällande förslag till vägledning om 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
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spilloljor NV-05230-18 
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§ 25 Delgivning - Remissyttrande; riksintressen för vattenkraft - 
ärende 2018-007307 
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§ 26 Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 
samt delårsrapport, Gullspångs kommun, Tn § 156 

KS 2017/330 

   

§ 27 Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt 
delårsrapport, Gullspång kommun, Tn § 155 

KS 2018/326 

   

§ 28 Delgivning- Protokoll 2018-08-28 Insamlingsstiftelsen Södra 
Råda gamla kyrkplats  

KS 2017/177 

   

§ 29 Delgivning- Remissyttrande vattenmyndigheternas samråd om 
förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - 
vattenkraft, dnr 537-3521-2016 

KS 2018/602 
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§ 4 Deltagande i åtgärdsprogam Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland 

KS 2017/294 

 
Föredragande: Hanna Jansson 
 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar om deltagande för Gullspångs kommun i åtgärdsprogrammet Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland. Gullspångs kommun deltar i följande åtaganden 
- KL2 Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning 
- KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll 
- KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften  
- SO16 Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 
- SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare  
- BK3 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler och andra boenden 
 
  
 
 
Bakgrund 
Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för de 16 nationella 
miljömålen. Syftet med åtgärdsprogrammet är att stimulera och intensifiera det lokala och regionala 
miljöarbetet under åren 2017-2020. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i 
samverkan med Västra Götalandsregionen. 
  
Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra fokusområden: Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar 
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap, God boendemiljö och 
hållbar konsumtion. Respektive fokusområde innehåller sedan ett antal specificerade åtaganden. 
  
Ett deltagande i åtgärdsprogrammet innebär att kommunen själv styr arbetet i de olika områdena 
och rapporterar resultat årligen för sammanställning på regional nivå. Programmet kan användas 
som en vägledning för kommunens egna insatser inom berörda områden de kommande åren. Ett 
deltagande i åtgärdsprogrammet ger en bra grund inför det kommande arbetet med en ny energi- 
och klimatplan. 
  
Uppdraget att utreda ett deltagande för Gullspångs kommun i åtgärdsprogrammet har organiserats 
av miljöstrateg Hanna Jansson och miljöutredare Håkan Magnusson. En tjänstemannagrupp med 
representanter från relevanta enheter inom kommunen har gått igenom vilka åtaganden som är 
aktuella för kommunen och som ryms i verksamheternas befintliga uppdrag. Förslaget från 
tjänstemannagruppen finns redovisat i beslutsunderlag 4 - ”Sammanställning av åtaganden i 
åtgärdsprogram för Gullspångs kommun” 
  
Underlag för beslut 
1. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 
2. Detaljerat underlag om åtgärderna 
3. Brev till kommunchefer 
4. Sammanställning av åtaganden i åtgärdsprogram för Gullspångs kommun 
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5. Formulär för åtaganden 
  
  
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse deltagande i åtgärdsprogram Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, skriven 
av Hanna Jansson.docx 
- 4_Sammanställning av åtaganden i åtgärdsprogram Gullspångs kommun.docx 
- Bilaga_Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.pdf 
- Bilaga_Detaljerat underlag om åtgärderna.pdf 
- Brev kommuner åtaganden 2018.pdf 
- Formulär åtaganden kommun.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §173).doc 
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§ 5 Godkänd slutredovisning till Västra Götalandsregionen 
gällande medfinansiering av stamnätsutbyggnad i 
Gullspångs kommun 

KS 2010/202 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
  
Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerade i ärendet. 
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommun ansökte 2014 om medfinansiering från Västra götalandsregionen för 
bredbandsutbyggnad i Gullspångs kommun. Total uppskattad kostnad för utbyggnaden uppgick i den 
första ansökan till 7 209 255 kr varav VGR godkände en medfinansiering på 50 %. Det godkända 
beloppet har senare nedskrivits till 7 043 000 kr enligt VGRs senaste delegationsprotokoll från 2015. 
Projektet är nu avslutat och utbetalningar på 6 319 074 kr har kunnat redovisas och bekräftas till 
VGR. Därutöver har Södra Råda Fiberförening återbetalat 316 914 kr till Gullspångs kommun. 
Slutredovisningen lämnades in den 27 juni 2018 och är nu godkänd. 
 
 
Totalt har kommunen erhållit en återbetalning på 3 476 451 kr vilket ger ett resultat enligt förväntan 
på -146 000 kr på projekt 91106 Bredbandsutbyggnad. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse delgivning slutredovisning stamnät.docx 
- Stamnät uppställning från mars 2017.xlsx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §174).doc 
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§ 6 Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik KS 2018/98 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamhet Teknik får i uppdrag att ta fram en alternativ lösning 
gällande toalett vid badplatsen i Skagersvik.     
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte att anlägga vattentoalett ansluten till 
kommunalt va-nät, enligt motionens förslag, med hänvisning till de höga kostnaderna för att anlägga 
toaletten i relation till det låga antalet besökare vid badplatsen utanför sommarsäsongen.   
  
Motionen anses därmed besvarad. 
 
 
Bakgrund 
Eric Mellberg (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 31 januari 2018 att kommunen ska 
bygga en permanent toalett vid Skagersviks badplats med koppling till det befintliga VA-nätet.  I 
motionen framhålls att det finns ett behov av en permanent toalett då antalet besökare vid platsen 
är stort året om och att en permanent toalett skulle underlätta skötseln. 
  
Idag hyrs en portabel toalett med tank som ställs upp vid badplatsen inför varje säsong. Toaletten 
städas av Skagersviks fritidsförening enligt avtal, vilka också påkallar behov av tömning till tekniska 
förvaltningen. Avtalet med Skagersviks fritidsförening om skötsel av badplatsen inklusive städning av 
toaletten förlängdes senast i maj 2018. Vid denna tidpunkt framfördes inga önskemål från föreningen 
om en permanent vattentoalett. I efterhand har föreningen framfört att den varma sommaren har 
orsakat en mycket stark och obehaglig lukt från toalettens avfallsbehållare. 
 
 
Enligt förvaltningens fastighetsskötare kan en permanent vattentoalett medföra problem med 
frysning under vinterhalvåret. Att hyra en toalett till badplatsen av Cramo under 4 månader kostar 
idag ca 8 000 kr. Enligt Tekniska förvaltningens VA-strateg börjar kostnaderna för att ansluta en 
permanent toalett till det kommunala VA-nätet på platsen vid minst 100 000 kr. Därefter tillkommer 
bland annat kostnader för markberedning, byggnad och inventarier. 
 
 
Förvaltningen kan inte se att behovet av skötsel och städning skulle minska nämnvärt med en 
permanent vattentoalett, däremot skulle den upplevda kvalitén på badplatsen höjas bland besökare. 
Skötseln som en permanent toalett skulle kräva kommer troligtvis vara likvärdig den skötsel som den 
portabla toaletten kräver idag, om behovet av tömning bortses. Dock skulle den permanenta 
toaletten behöva ses över året runt. 
  
 
 
Bilagor 
- Svar på motion om permanent toalett vid Skagersviks badplats.docx 
- Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik.pdf 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §175).doc 
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§ 7 Avfallstaxa, ikraftträdande 1 januari 2019 KS 2018/415 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till gemensam avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg. Taxan gäller från och med den 1 januari 2019. 
  
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i Avfallshantering Östra 
Skaraborg tar ett likalydande beslut. 
 
 
Bakgrund 
Avfallshantering Östra Skaraborg 2018-05-21 § 15 har lämnat ett förslag till avfallstaxa att träda i 
kraft 1 januari 2019. 
 
 
Efter avgörande av högsta förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats 
från kommunalförbund till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla 
principen om likställda avgifter för finansiering av gemensamma kostnader inom Avfallshantering 
Östra Skaraborg (AÖS) krävs därför likalydande beslut av samtliga medlemmars 
fullmäktigeförsamlingar. 
  
Under AÖS tio första verksamhetsår skapades, genom samordningsvinster, ett ekonomiskt överskott 
som uppgick till ca 60 miljoner kronor. Direktionen beslutade att använda överskottet till att 
finansiera utbyggnaden av matavfallssortering. År 2011 började den utökade insamlingen av 
matavfall vilket innebar ökade kostnader och från år 2013 övergick de tidigare överskotten till att bli 
underskott. Underskotten har ökat sedan dess och beräknas fortsätta tills sortering av matavfall är 
helt utbyggt för att därefter stabiliseras. 
  
Avgifterna för sop- och latrinhämtning har inte höjts sedan matavfallsstarten för sju år sedan. Endast 
miljöstyrande avgifter för att främja sortering av matavfall har tillkommit. För medlemskommuner 
som tillkommit efter år 2011 har i flera fall avgiftssänkningar genomförts. Höjningen av avgifterna i 
förslaget till avfallstaxa kommer att genomföras stegvis med start år 2019 till dess ekonomisk balans 
uppnås. Förslaget till ny gemensam avfallstaxa innebär ökade intäkter med ca åtta miljoner kronor. 
  
Enligt statistik från branchorganisationen Avfall Sverige kostar det vanligaste abonnemanget (grund-, 
hämtning- och behandlingsavgift) för villahushåll i Sverige 2 084 kr. Inom AÖS kostar det vanligaste 
abonnemanget 1 747 kr i det nya förslaget till gemensam avfallstaxa. 
  
Den 31 januari år 2018 genomförde AÖS ett ägarsamråd där bland annat frågan om avfallstaxan 
diskuterades. Ägarkommunerna beslutade att taxan skulle förankras tillsammans med 
kommuncheferna. 
  
Den 6 mars 2018 träffades representanter för sex av medlemskommunerna för en presentation av 
taxeförslaget. De frågor som diskuterades var bland annat kommunikation av avfallstaxan, 
balansering av kostnader och intäkter till följd av sortering av matavfall, samordning för att uppnå 
likställda avgifter inom förbundet och konsekvenser för olika kundgrupper. Direktionen i 
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Avfallshantering Östra Skaraborg beslutade 2018-05-21 att föreslå kommunfullmäktige i AÖS 
medlemskommuner att anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 1 januari 2019. 
Avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut i enlighet 
med utformat förslag. 
 
 
Bilagor 
- Protokollsutdrag § 15 avfallstaxa 20190101.pdf 
- Avfallstaxa 2019 - beskrivning av förändringar.pdf 
- Avfallstaxa AÖS 1 januari 2019.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §165).doc 
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§ 8 Allaktivitetshall Gullspång Arena, arbetsgrupp KS 2017/784 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska delta i en arbetsgrupp för att tillsammans med GAEF 
undersöka förutsättningarna för att uppföra en allaktivitetshall i Gullspång. Slutgiltigt beslut om 
kommunens åtagande fattas i kommunfullmäktige när allt underlag finns framtaget. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att inleda arbetet med att ta fram en ny detaljplan vid 
Gullstensskolan som möjliggör en eventuell allaktivitetshall men även annan kommunal utveckling. 
 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har tagit del av projektplanen och tillhörande ritningar för allaktivitetshallen i 
Gullspång framtagen av Gullspång Arena ekonomisk förening (GAEF). Föreningen har i en skrivelse 
önskat att kommunen tar ställning till om Gullspångs kommun ska vara med och medfinansiera 
hallens byggnation och framtida drift. Förvaltningen har kraftsamlat för att tillsammans ta fram 
underlag i detta ärende på kort tid. Allaktivitetshallen är något stort och positivt som involverar och 
engagerar många på olika sätt. GAEF har lagt ner mycket engagemang i projektplanen vilket är 
uppskattat. 
  
Dock återstår många frågeställningar som måste besvaras innan slutligt beslut kan tas. Att bygga en 
allaktivitetshall innebär ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen som medför konsekvenser på 
kort och lång sikt och dessa måste klargöras. GAEF har ställt frågan om kommunen vill delta i en 
arbetsgrupp för att tillsammans med GAEF fortsätta att undersöka förutsättningar för att uppföra 
allaktivitetshallen. Kommunen ställer sig positiva till att ingå i arbetsgruppen och vidare undersöka 
förutsättningarna. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige om kommunens åtagande. 
  
 
 
Bilagor 
- Allaktivitetshall Gullspång Arena skrivelse från Gullspång Arena ekonomisk förening.pdf 
- Allaktivitetshall Gullspång projektplan 2018.pdf 
- Projekt Gullspång Arena om- och tillbyggnad - förslag 1.pdf 
- FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UNDERLAG INFÖR UPPFÖRANDET AV ALLAKTIVITETSHALL I GULLSPÅNG   
.docx 
- Gullspång Arena ekonomisk förenings - Svar på skrivelsen Förutsättningar och underlag inför 
uppförandet av en allaktivitetshall i Gullspång .docx 
- Mailkonversation gällande förslag till beslut Allaktivitetshall, Gullspång Arena.htm 
- Tjänsteskrivelse allaktivitetshall, skriven 2018-09-25.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §183).doc 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 

 

15/39 

 

§ 9 Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall KS 2018/170 

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
  
1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får tecknas av följande personer, 
två i förening: Anders Bernhall, Charlotte Eriksson, Gunnel Gottfridsson, Sandra Åberg, Malin 
Bengtsson och Linnéa Jakobsson. 
 
 
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, Malin Bengtsson och Linnéa Jakobsson. 
 
 
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, Malin Bengtsson 
och Linnéa Jakobsson. 
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2018-04-04, KS § 93 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 augusti 2018.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §179).doc 
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§ 10 Redovisning av kommunalt partistöd 2017 KS 2018/438 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna partiernas inlämnade 
redovisning gällande erhållet partistöd för år 2017 (utbetalt enligt beslut KF § 198/2017). Partistöd 
för 2019 betalas ut i december i förskott när kommunfullmäktige beslutat om nivån. 
 
 
Bakgrund 

Den 1 februari 2014 inträdde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12 § ) i den nya 
lagen från 2018 KL 4 kap 29-32 §. De nya reglerna innebär att: 
 
 
Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna utser själva sin granskare. 
Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet använts. 
 
 
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet. 
 
 
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 med anledning av ovanstående beslutat att partierna i 
fullmäktige årligen ska lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Senast den 30 juni ska redovisningen inlämnas. 
 
 
I SKL:s kommentar till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva propositionen om de 
nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring redovisning, granskning och utbetalning. Bland 
annat står det: 
Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som avser att lämna partistöd att ställa krav 
på redovisning av stödets användning. 
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av 
hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det 
partistöd som använts, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats 
från tidigare år. 
Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka 
motprestationer som i så fall erhållits. 
Har inte redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige besluta att stöd 
inte ska utbetalas. 
Syftet med reglerna och redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala 
partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur partierna väljer att presentera 
hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti. 
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Partistödet delas ut årligen i förskott i december månad efter förslag av arvodeskommittén och 
slutligt beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade KF § 161/2016  att partistödet 
för 2017 skulle vara oförändrat med ett grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd 
på 5 700 kr per mandat och år. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2017.docx 
- Kompletterad redovisning av erhållet kommunalt partistöd för år 2017 från Feministiskt 
Inititativ.pdf 
- Kompletterad redovisning av erhållet kommunalt partistöd för 2017 från Rätt Väg för Gullspångs 
kommun.pdf 
- Kompletterad redovisning av erhållet kommunalt partistöd  för 2017 från Sverige Demokraterna.pdf 
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2017 från Centern.pdf 
- Kommunalt partistöd Moderaterna..pdf 
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2017 från Socialdemokraterna.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §180).doc 
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§ 11 Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018 KS 2018/233 

 
Förslag till 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. Överlämnad till personal- lönechefen. 
 
 
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.pdf 
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§ 12 Redovisning av motioner under beredning 2018 KS 2018/232 

 
Förslag till 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 2016-08-22 § 197 som beslutat att 
återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv 
samt att diskussion även ska föras med kostchefen. Återigen behandlad i barn-, utbildning- och 
kulturnämnden 2018-09-24. 
  
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) 2017-01-30. 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 2017/734 Motion om avidentifiering av personärenden. Inlämnad av Sarah Johansson (FI) och 
Elis Öqvist  Bergman  (FI). KF har 2018-04-23 § 51 beslutat att återremittera motionen för att få 
motionen vidare beredd, vad gäller möjligheten att ta bort vissa personuppgifter, såsom exempelvis 
namn. 
 
 
6. KS 2017/805 Motion vårda våra reservat. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-11-27. 
  
7. KS 2018/98 Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 
2018-01-31. Behandlad på KSAU 2018-09-19. 
  
8. KS 2018/319 Motion fyra årstider. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-04-20. Tekniska nämnden 
har 2018-09-11 § 163 lämnat yttrande. 
 
 
9. Motion bokning av gymnastiksalar.  Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2018-09-24. 
 
 
10. Motion friluftsliv. Inlämnad av Eric Mellberg 2018-09-24. 
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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 Britt-Marie Nilsson.docx 
- Motioner under beredning .pdf 
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§ 13 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland 

KS 2017/181 

 
Föredragande: Katarina Widell 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland. 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-08-13 § 257. 
  
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid mellan barndom 
och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att kunna uppfylla det nationella 
målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland. 
  
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland som grund för nya avtal med medlemskommunerna. Dokumentet är gemensamt för Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Inriktningsdokumntet bör ligga till grund för lokala avtal 
och överenskommelser om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid 
ungdomsmottagningen. 
  
Inriktningsdokumntet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) handbok. 
  
Innan Gullspångs kommun tecknar ett avtal med Västra Götalandsregionen rekommenderar VGR och 
Västkom att kommunen antar inriktningsdokumntet. 
 
 
Bilagor 
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2018 (2018-08-13 VON §257).doc 
- TS Inriktningsdokument UMO.docx 
- HS 2016-00258-51 Inriktningsdokument UM 2018-2022.pdf 
- Ungdomsmottagning.pptx 
- Rapport UM Gullspång 2017.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §176).doc 
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§ 14  Förslag till komplettering av ”Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk” 

KS 2018/483 

 
Föredragande: Katarina Widell 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till förändringar. 
 
 
Bakgrund 

Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-08-13 § 258. 
  
Förbundsstyrelsen inom Skaraborgs kommunalförbund har skickat ut en skrivelse till 
medlemskommunerna med en rekommendation att medlemskommunerna ställer sig bakom 
kompletteringen i överenskommelsen. Av skrivelsen framgår: 
  
Sedan 1 januari 2018 jämställs spelproblem med alkohol och droger i socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att kommunernas ansvar för att förebygga och motverka 
missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Likaså får 
kommunerna ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar 
bland barn och unga. 
  
Hälso- och sjukvårdens ansvar för att ta hänsyn till barns behov av information, råd och stöd om 
förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med och som missbrukar alkohol eller 
andra beroende-framkallande medel utökas, så att det även gäller vid spelmissbruk. 
  
Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på 
missbruks- och beroendevårdens område. 
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i Överenskommelse om 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Denna överenskommelse föreslås här 
kompletteras i enlighet med nya bestämmelser in spelberoende i HSL och SoL. 
 
 
Bilagor 

- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2018 (2018-08-13 VON §258).doc 
- Meddelande.htm 
- Bilaga 18 komplettering av överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.pdf 
- TS överenskommelse samverkan kring personer med psyksik funktionsnedsättning och pesone med 
missbruk.docx 
- Förslag till komplettering av Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk .pdf 
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- Bilaga 18 Komplettering ÖK om spelmissbruk.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §177).doc 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 

 

24/39 

 

§ 15 Skaraborgs kommunalförbund, förslag till beslut om ök 
mellan VGR om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer 

KS 2017/429 

 
Föredragande: Katarina Widell 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård och 
därtill hörande riktlinjer”. 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-08-13 § 259. 
  
Förbundsstyrelsen inom Skaraborgs kommunalförbund har skickat ut en skrivelse till 
medlemskommunerna med en rekommendation att medlemskommunerna antar 
överenskommelsen. Av skrivelsen framgår: 
  
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar: 
• Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de 
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och 
den landstingsfinansierade öppna vården 
• Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning 
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella 
verksamheterna 
• Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse om 
tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp (kap 4, § 
5). 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård 
med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-01-01 till 
2018-09-24 med 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. 
Denna hantering har gett tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring 
ekonomisk modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen. 
  
Föreslagen överenskommelse, som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt 
kommunens betalningsansvar efter utskrivning, innebär att betalningsansvaret för en kommun för 
inneliggande utskrivningsklara patienter, infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde över 3,0 
dagar under en kalendermånad. 
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 
kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x Antal utskrivna personer som omfattas av denna 
överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter varje månad. 
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Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras särskilt. 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja 
2019-01-01. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar för enskilda som 
vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna 
överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är 
utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en kommuns 
betalansvar efter 7 dagar. Under denna tid gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras 
betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, 
och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit inskriven. 
  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 
  
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas ut från den slutna 
vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för 
inte är tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
  
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom redaktionella 
ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut beroende på den enskildes 
behov. 
  
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 
överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och 
utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella 
förändringar och för sänkning av genomsnittsvärdet. 
 
 
Bilagor 
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2018 (2018-08-13 VON §259).doc 
- TS överenskommelse samverkan vid in- och utskrivning.docx 
- Meddelande.htm 
- Bilaga 19 Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård.pdf 
- Förslag till beslut om Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill 
hörande riktlinjer.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-19 (2018-09-19 Ksau §178).doc 
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§ 16 Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun KS 2018/290 

 
Föredragande: Anders Bernhall, Katarina Widell, Maria Anderson, Elisabeth Olsson, Arvo Niiholm, 
Michael Nordin, Mikael Fransson kl 15:00 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna och kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare för 
att nå en budget i balans. 
  
 
 
Bakgrund 
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2018 och visar resultat och ställning för 
kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål 
samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra 
om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Beträffande den förväntade ekonomiska 
utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL 
(Sveriges kommuner och landsting) som publicerades i augusti månad. 
  
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 
6,2 mnkr vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skatter och bidrag (resultatet år 2017 uppgick till 9,3 
mnkr eller 3,0 % av skatter och bidrag). 
  
Utfallet i delårsbokslutet visar ett negativt resultat på -1,6 mnkr vilket motsvarar ett resultatmål på -
0,5%. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till +26,5 
mnkr. 
  
Redovisade investeringar uppgick vid periodens slut till 17,7 mnkr (6,3 mnkr). 
  
Prognos för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till -7,7 mnkr vilket motsvarar en negativ 
budgetavvikelse på -13,9 mnkr. Den främsta orsaken till det prognostiserade resultatet beror på 
stora förväntade budgetavvikelser inom Vård och omsorgsnämnd samt Barn- utbildning och 
kulturnämnd. Sammantaget prognostiserar samtliga verksamheter ett förväntat underskott 
uppgående till -17,6 mnkr. 
  
 
 
Bilagor 
- Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun BILAGA.docx 
- Delårsrapport 2018 Gullspångs kommun.docx 
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2018.docx 
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§ 17 Delegationsbeslut KS 2018/2 

 
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 
- Länsstyrelsens dnr 511-11655-2017 remissyttrande förslag till reviderad strategi för formellt skydd 
av skog i Västra Götaland.docx 
- Meddelande.htm 
- Missiv.pdf 
- Samrådsinbjudan - LIS  Degerfors.pdf 
- LIS-TÖP Degerfors - SAMRÅD - juli 2018.pdf 
- Remissvar Degerfors kommun, landsbygdsutveckling i strandnära läge LIS, tematiskt tillägg till 
översiktsplan.docx 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen oktober månad.doc 
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§ 18 Delgivningar KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelse förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Anteckningar från sammanträde MTG Skaraborgs styrgrupp 2018-08-24 
b) SmåKom nyhetsbrev 30 augusti 2018 
c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-08-28 
d) IT-nämnden protokoll 2018-08-31 
e) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-09-04 
f) Gullspångsälvens nyhetsbrev nr 1 2018 
g) Tekniska nämndens protokoll 2018-09-11 
h) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2018-08-30 
 
 
Bilagor 
- Anteckningar från MTG styrgrupp 18-08-24.pdf 
- Nyhetsbrev SmåKom 30 augusti 2018.htm 
- Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2018-08-28.pdf 
- IT-nämndens protokoll 2018-08-30.pdf 
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-09-04.pdf 
- Nyhetsbrev nr 1 2018 från Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund.pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2018-09-11.pdf 
- Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2018-08-30.pdf 
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§ 19 Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg - 
Delårsrapport 2018 

KS 2018/580 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delårsrapport 2018 Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 
 
 
Bilagor 
- Brev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf 
- Delårsrapport 2018 Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 20 Delgivning-  beslut gällande bygglov för tillbyggnad av 
magasin Silos på fastigheten Gullspång Otterbäcken 22.2, 
dnr 2018.MBN912 

KS 2018/394 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges beslut gällande bygglov för tillbyggnad av magasin Silos på fastigheten 
Gullspång Otterbäcken 22.2, dnr 2018.MBN912. 
 
 
Bilagor 

- Information om beslut gällande bygglov för tillbyggnad av magasin Silos på fastigheten Gullspång 
Otterbäcken 22.2, dnr.2018.MBN912.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 21 Delgivning- Projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 
2017 

KS 2017/614 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges projekt Gullspångslaxen uppföljningsdokument 2017. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Uppföljningsdokument_180822.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 22 Delgivning - Protokollsutdrag § 89 Miljö- och 
byggnadsnämnden 2018-08-28, delårsrapport 
budgetprognos 3 och uppföljning av nämndens mål dnr 
2018.Ma0012 

KS 2018/290 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämnden beslut § 89 2018 budgetprognos 3 och 
uppföljning av nämndens mål. 
 
 
Bilagor 
- Protokollsutdrag MBN § 89 datum 2018-08-28.pdf 
- Tjänsteskrivelse Delårsrapport, budgetprognos 3 och uppföljning av nämnd....pdf 
- Delårsrapport.pdf 
- Malprognos 3 (Miljo- byggnadsnamnd).pdf 
- Uppföljning av nämndens kvalitetsmål 2018 VT.PDF 
- Internkontrollplan med  aktuella kontrollrapporter för MBN 20180815.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 

 

33/39 

 

§ 23 Delgivning - Remissyttrande gällande förslag till vägledning 
om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NV-05230-18 

KS 2018/502 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges MTG- remissyttrande gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och 
spilloljor NV-05230-18. 
 
 
Bilagor 
- Förslag till vägledningstext.pdf 
- Remiss gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017-5) NV- 05230-18.pdf 
- Remissyttrande gällande förslag till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017.5).pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 24 Delgivning -Beslut om bygglov för rivning av del av 
ladugård/loge på fastigheten Gullspång Hova 4:45 

KS 2018/594 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från verksamhet miljö- och bygg gällande beslut om bygglov 
för rivning av del av ladugård/loge på fastigheten Gullspång Hova 4:45. 
 
 
Bilagor 
- Information från verksamhet miljö- och bygg gällande beslut om bygglov för rivning av del av 
ladugård_loge på fastigheten Gullspång Hova 4.45.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 25 Delgivning - Remissyttrande; riksintressen för vattenkraft - 
ärende 2018-007307 

KS 2018/555 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens remissyttrande; riksintressen för vattenkraft 
- ärende 2018-007307. 
 
 
Bilagor 
- Beslut om samråd gällande Riksintresse Energiproduktion_Vattenkraft.pdf 
- Remissyttrande; riksintressen för vattenkraft - ärende 2018-007307.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 

 

36/39 

 

§ 26 Delgivning - Uppföljning av investeringsbudget 2018, 
prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun, Tn § 
156 

KS 2017/330 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, 
Gullspångs kommun, Tn § 156. 
 
 
Bilagor 

- Prognos 3 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2018.pdf 
- Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, Gullspångs kommun, Tn § 
156.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 

 

37/39 

 

§ 27 Delgivning - Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 
samt delårsrapport, Gullspång kommun, Tn § 155 

KS 2018/326 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, Gullspång 
kommun, Tn § 155. 
 
 
Bilagor 
- Prognos 3 , delår 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.pdf 
- Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 3 samt delårsrapport, Gullspång kommun, tn § 155.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 28 Delgivning- Protokoll 2018-08-28 Insamlingsstiftelsen 
Södra Råda gamla kyrkplats  

KS 2017/177 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges potokoll 2018-08-28 Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats. 
 
 
Bilagor 
- Protokoll från Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 2018-08-28.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-10-03 
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§ 29 Delgivning- Remissyttrande vattenmyndigheternas samråd 
om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vatten - vattenkraft, dnr 537-3521-2016 

KS 2018/602 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens inlämnade remissyttrande gällande 
vattenmyndigheternas samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - 
vattenkraft, dnr 537-3521-2016. 
 
 
Bilagor 

- Press vattenmyndigheterna 180914.pdf 
- Meddelande om förlängd samrådstid - samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vatten på grund av vattenkraft, dnr 537-3521-2016.htm 
- Meddelande om tidigare utskickad remiss och om förlängd samrådstid - samråd om 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.htm 
- Meddelande.htm 
- Remissyttrande, ärende 537-3521-2016 vattenmyndigheternas samråd om förslag till 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - vattenkraft.pdf 
 
 


