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KS 2016/575

Föredragande: Elin Asp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hyresavtalet för Hova hotell och restaurang med Hova
utveckling AB.

Bakgrund
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda möjligheten enligt Lumber & Karle modellen i samverkan med
företagare. Modellen bygger på att lokala företag är med och bidrar till driften av verksamheten
genom sponsoravtal. Förvaltningen föreslår därför att Gullspångs kommun tecknar avtal gällande
driften av Hova hotell och restaurang med Hova utvecklingsbolag AB. Bolaget ser sedan till att avtal
tecknas med entreprenör gällande driften av Hova Hotell och restaurang.
Hotellbyggnaden som är en del av kommunledningskontoret är i stort behov av renovering och Hova
utveckling AB har i ett förslag framfört sin vilja att utföra delar av denna renovering i egen regi.
Gullspångs kommun har kommit fram till en gränsdragning och fördelning av renoveringen som
innebär att Hova utvecklingsbolag AB kommer att investera i fastigheten motsvarande ett värde om 2
660 000 kronor. Värdet av denna investering utgör hyran under avtalsperioden och är beräknad till
203 931kr/år, 1,8% ränta, avskrivningstid 15 år.

Bilagor
- Bilaga 1 ritning plan 1.pdf
- Bilaga 2 ritning plan 2.pdf
- Bilaga 3 ritning plan 0.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-08-16 (2017-08-16 KS §235).doc
- Tjänsteskrivelse Hova Hotell och Restaurang skriven av Elin Asp 2017-08-24.docx
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KS 2016/310

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 258/2016, att ställa sig positiva till ansökan och beviljade
Gullspångs Tennisklubb ett anläggningsstöd med 117 675 kr finansieras ur kontot
föreningsbidrag. Som en motprestation vilel kommunstyrelsen att föreningen jobbar än mer med fler
aktiviteter för barn och unga samt integrationsfrämjande insatser. Föreningen ska återkomma med
redovisning om hur man jobbar med barn och unga samt integration.

Gullspångs Tennisklubb har 2017-08-30 genom Torny Eriksson, ordförande, och Eric Mellberg
projektledare/ungdomsledare m.m. lämnat nedanstående redovisning:
Verksamhet i Gullspångs Tennisklubb – ungdomar och integration
Gullspångs TK:s ungdomsverksamhet varierar över tid men vi har försökt att ha en eller två grupper
igång med organiserad träning beroende på intresse och tillgång på ledare. Prioritet har varit yngre
nybörjare. Tidigare hade vi flera lag i seriespel men målsättningen nu är i första hand att få ungdomar
att prova på. Fördelarna med tävlingsverksamhet är så klart att det blir struktur på verksamheten
men det är ett stort steg i tennis. Några tävlingsspelare har kunnat ta steget till Mariestads TK som är
en klubb med anställda tränare.
Säsongen 2016/17 gjorde vi en riktad satsning mot flickor för att på det sättet även locka nysvenskar.
Vi lyckades delvis genom en grupp på ca 10 ungdomar där efter hand fyllde på med pojkar.
Utmaningen på mindre orter är att få till jämna grupper när underlaget inte riktigt räcker till. Vi har
också haft samarbete med boendet för ensamkommande där vi tillsammans ordnat praktikplatser på
Sörgården, dock inte 2017. Tennisbanorna står naturligtvis till skolans förfogande särskilt för elevens
val verksamhet men också på ”prova på” och Idrottslyftet. För organiserade sommarlovsaktiviteter är
tennis en naturlig del tillsammans med pedagogerna och klubben.

Status nu vad gäller den nya banan är att ytskiktet spacklas ut denna vecka för att bli spelbart till
vecka 36. Senare än vad som var planerat men beror på het byggmarknad och semestrar. Vi är
optimistiska och ska slutredovisa till Jordbruksverket under hösten även om vi inte skulle hinna med
formell invigning. För att öka tillgängligheten är det helt fritt att boka och spela, unikt i
sammanhanget. Vi tänker att platsen kommer att ligga i ett stråk med andra aktiviteter centralt i
Gullspång. Vi har också begärt att tekniska ska klippa nedre delen som vi av tradition har skött (utan
något avtal) men det har ännu inte realiserats, liksom röjning, trädfällning som bör ske under vintern.
Önskemålen har framförts till planarkitekt Thyra Larsson. För övrigt emotser vi synpunkter på
verksamhet och kanske särskilt på bra integration.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §7).doc
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- Verksamhet i Gullspångs Tennisklubb - ungdomar och integration.docx
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KS 2017/466

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun lämnar i detta remissvar ett antal synpunkter för beaktande.

Förslagen på ändringar i plan- och bygglagen
• Utredningen föreslår bland annat ett tillägg i plan- och bygglagens tredje kapitel, 5§. Av det framgår
att översiktsplanen ska innehålla kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och
byggnadsverk på grund av översvämning, ras, skred och erosion och hur dessa risker kan minska eller
upphöra.
Det är positivt att ett tillägg om detta görs och att statlig finansiering tillskjuts för att hantera det nya
uppdraget. Det bör dock finnas rimliga förväntningar på vad de föreslagna 145 mnkr kan ge för
underlag för en analys av framtida anpassningsbehov. Det kommer för dessa medel inte vara möjligt
att göra några detaljerade beräkningar av kostnader för olika anpassningsåtgärder, istället är det
sannolikt att hela finansieringen går till riskanalys. Sannolikt kommer inte heller en fullständig
riskanalys kunna finansieras av de föreslagna medlen. Inför att alla kommuner ska ta fram den
föreslagna riskanalysen bör det förtydligas hur den ska se ut. Det bör också tas fram ett stöd för hur
riskanalysen kan tas fram samt tas fram relevanta underlag för analysen. Sådana underlag bör
inkludera skyfallsanalyser och geotekniska undersökningar. Många kommuner har inte kompetensen
att själva göra den typen av analyser och måste beställa det från konsultföretag. Om så måste göras
inom ramen för de föreslagna medlen kommer dessa inte att vara tillräckliga.

Förslagsvis får länsstyrelserna i uppdrag att ställa samman de underlag som behövs för att
kommunerna ska kunna göra analysen. Genom att ge en aktör i uppdrag att ta fram exempelvis
skyfallsanalyser för alla länets kommuner uppnås stora effektivitetsvinster jämfört med att
handläggare i alla kommuner måste göra det. I fallet med Västra Götaland skulle det innebära att
sådant underlag tas fram av/beställs av en aktör (länsstyrelsen) istället för att det måste göras av alla
49 kommuner.
Den föreslagna formuleringen ”…och hur dessa risker kan minska eller upphöra” är något
problematisk. I en riskhanteringsprocess görs en bedömning av om en risk kan accepteras i befintligt
skick eller om dess sannolikhet eller konsekvens bör minskas genom åtgärd(er). Alla risker bör alltså
inte att behandlas, något den av utredningen föreslagna formuleringen ger intryck av ändå ska ske.
Förslagsvis ändras formuleringen till ”…och om riskerna kan accepteras eller om de kräver
riskbehandlande åtgärder” eller dylik formulering.
Det bör också övervägas om formuleringen ska ges en framåtblickande inriktning så att förändringar
även flera decennier fram tas upp i analysen.
• Kommunen ställer sig positiv till de övriga förändringar som föreslås i plan- och bygglagen (att det
ska krävas marklov för förändring av markytans utformning samt att ansökan om bygglov får avslås
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även efter genomförandetiden för en detaljplan om det finns den uppenbar risk för skador på
fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion).
Förslaget på ändring i lagen om allmänna vattentjänster
• Kommunen ser positivt på förslaget som skulle ge möjlighet att ställa krav på fastighetsägare att ta
hand om eller fördröja viss del av dagvatten på fastigheten om det ger väsentliga fördelar för
ordnandet av vattentjänsten avlopp.

Övriga synpunkter
• Utredningen är begränsad till frågor som framförallt rör stadsplanering, bebyggelse och till det
närliggande frågor. Därmed har stora och viktiga områden utelämnats. Det är något utredningen är
fullt medveten om och föreslår därför att en nationell strategi för klimatanpassning tas fram i vilken
alla relevanta klimatanpassningsaspekter tas med. Det är ett bra förslag, särskilt om arbetet
genomförs med inriktning att åstadkomma konkret klimatanpassning och inte bara utgöra ännu en
analys.
Den nu aktuella utredningen begränsas både i analys och i lösningar av att den haft ett så smalt fokus
både vad gäller val av analysområde (planering och bebyggelse) och vad gäller klimateffekter
(översvämning, ras, skred och erosion). När strategin tas fram bör alla områden som berörs av
klimatförändringarna analyseras samlat. Det skulle innebära både en bättre analys och bättre
lösningsförslag.

• Kommunen delar till fullo de slutsatser utredningen drar vad gäller brist på konkreta råd, beslut och
riktlinjer (se sidan 340-343).

Bakgrund
Gullspångs kommun har erbjudits möjlighet att komma med synpunkter på SOU 2017:42 ”Vem har
ansvaret?” (nedan kallad utredningen). Utredningens huvuduppdrag var att klarlägga
ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter.
Utredaren skulle också analysera eventuella hinder och begränsningar i lagstiftningen för
genomförande av sådana anpassningsåtgärder. En särskild fråga var att se över befintlig lagstiftning
och föreslå de ändringar som krävs för att få till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Bilagor
- Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017.42 Vem har ansvaret.pdf
- SOU 2017.42 Vem har ansvaret.pdf
- Remissyttrande SOU 2017 42, skriven av Per Ahlström, kompl. efter KSAU § 148.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §148).doc
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KS 2017/294

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avger yttrande i bifogat svarsformulär enligt miljö-och byggnadsnämndens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden har i detta skede inte tagit ställning till kommunernas eventuella
åtaganden då detta måste bestämmas i en process där berörda verksamheter medverkar och där
åtgärderna kopplas till resurser. Vad gäller flera av åtgärderna bedriver kommunerna dock redan
arbete idag i olika former och en aktiv medverkan i åtgärdsarbetet bedöms som viktig.

Bakgrund
Länsstyrelsen Västra Götaland har remitterat ut ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen avseende 2017 till 2020. Svar ska lämnas digitalt i form av ett särskilt formulär
tillhandahållet av Länsstyrelsen.
Håkan Magnusson, miljöutredare, har lämnat ett förslag till remissyttrande.

Bilagor
- Remissyttrande 170815 regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020, skriven av Håkan
Magnusson.pdf
- Yttrande extern remiss distribuerad 2.pdf
- Remiss Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland förslag till regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2017-2020.docx
- Sändlista.pdf
- Remiss till och med 15 september 2017 åtgärdsprogram miljömål.en 2017-2020.pdf
- Remissversion april 2017 stöd för genomförande uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen i Västra Götaland externremiss.pdf
- Extern remiss distribuerad.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §149).doc
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter enligt miljö- och byggnadsnämndens
förslag:
Allmänna synpunkter på förslaget
Vänern i sin helhet är idag utpekad som riksintresse enlig 2 § 4 kapitlet Miljöbalken, område ”Vänern
med öar och strandområden”. Inom detta område ska turismen och friluftslivet, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten verksamheter och åtgärder
som kan påverka miljön. Ett generellt beaktande av de friluftsaktiviteter som räknas upp i förslaget
föreligger således redan avseende Vänern. De områden som nu föreslås pekas ut som riksintresse för
friluftsliv torde därmed utgöras tydligare preciseringar av:
• Dels vilka områden som är av särskild betydelse (riksintressant betydelse) för de aktiviteter som
räknas upp,
• Dels vilka typer av ingrepp som riskerar att skada förutsättningarna eller kvaliteter i utövandet av
dessa aktiviteter.
Det är Miljö- och byggnadsnämndens uppfattning att denna redovisning saknas i förslaget.
Utpekandet av vissa delar av Vänern motiveras inte. Det är t.ex. ologiskt varför vissa delar av sjön
lämpar sig för båtliv, medan andra inte gör det. Mellan de olika riksintresseområdena finns, bl.a.
mellan Djurö och Lurö områden som inte pekas ut. Om utpekandet grundar sig på att vissa områden
är mer lämpade Sida 2 av 3 och/ eller i dagsläget nyttjas mera frekvent för nämnda aktiviteter bör
detta framgå av förslaget.
I förslagets beskrivning och motivering till de olika områdena beskrivs ibland hela Vänern i ett svep,
ibland endast det område som avses i dokumentet. Detta blir otydligt då delområdens betydelse för
det syfte riksintressena avser att skydda/beakta inte klart framgår. Gränsdragningarna mellan de
olika områdena behöver förklaras.
Det görs heller ingen uppdelning mellan olika aktiviteter så det går inte att säga att vissa områden
främst är avsedda för att skydda/beakta vissa aktiviteter och andra områden andra aktiviteter. Alla
aktiviteter beskrivs i generella ordalag. Om området är av riksintresse (d.v.s. av vikt för mer än bara
lokalsamhället) för utövandet av vissa aktiviteter bör det vara speciellt lämpligt eller särskilt nyttjat.
Detta bör beskrivas i förslaget.
Riksintressen inskränker inte pågående markanvändning, men de ska beaktas i den kommunala
planeringen. Därför är det viktigt att beslut om riksintressen är tydliga så att tillräcklig hänsyn kan tas.
Det behöver vara tydligt vad som är åtgärder som kan skada riksintresse, särskilt när det som i fallet
med riksintresse för friluftsliv där det är svårt att avgöras om en enskild åtgärd har betydande negativ
påverkan eller inte. Ofta är det många små åtgärder som sammantaget kan ha en påverkan.
Planförslaget bör därför utveckla avsnittet ”Åtgärder som påtagligt kan skada områdets värden”.
Denna beskrivning bör föra ett resonemang kring de åtgärder som tas upp samt vara kopplad till det
område som avses.
Områdesvisa synpunkter Område FO 42:6 Vänern- Gullspång Strandområdet från Ålösundsviken och
ned till Otterbäcksviken bör inte pekas ut som riksintresse för friluftsliv. Inom området har
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kommunen utpekat 2 LISområden. Bl.a. för utveckling av industri. Förslagsvis revideras FO 42:6 så att
de utpekade LIS-områdena exkluderas.
Område FO 42:2 Vänern- delområdet Vänersborg- Vänersnäs
Området berör endast i en liten del Mariestads kommun och då endast vattenområden. Inga
specifika synpunkter finns.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har på remiss från Administrativa enheten i Mariestads kommun fått
ett förslag från Länsstyrelsen Västra Götaland rörande utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kapitlet, Miljöbalken. Sida 3 av 3 Förslaget innebär att två ytterligare områden
utpekas. Ett som berör Mariestads kommun och ett som berör Gullspångs kommun.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förnyad remiss angående översyn och revidering av vissa riksintresseområden för
friluftslivet i Västra Götalands län, skriven av Thyra Bisi.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §129).doc
- Förnyad remiss av RI friluftsliv.pdf
- GullspångKarta.pdf
- MariestadKarta.pdf
- Remissyttrande 170824, av Håkan Magnusson, Anders Hultén-Olofsson .pdf
- Förnyad remiss angående översyn och revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i
Västra Götalands län, dnr 500-10188-16.pdf
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§9

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

KS 2017/489

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra kommunens arbetsuppgifter enligt (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Fastställa taxa för anmälan och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare enligt Miljö- och byggnadsnämndens förslag.
3. Med hänvisning till ovanstående ska Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att den
omfattar den nya lagstiftningen.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har 2017-06-13 § 82 behandlat ärendet enligt nedan:
Kommunerna har fått nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare
enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17 maj 2017.
Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition 2016 / 17:132 en Lag om e-cigaretter och
deras påfyllningsbehållare som ska gälla från och med den 1 juli 2017. De nya reglerna är till
övervägande delen en anpassning till EU:s reviderade tobaksproduktdirektiv.
Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbehör som i stort sett
korresponderat mot nuvarande Tobakslag. Kommunerna ska svar för den omedelbara tillsynen 26 §
och ta emot anmälan om försäljning enligt 20 §. Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter
(föreläggande och förbud) enligt 31-32 §§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37 §. Samverkan
mellan myndigheter, främst kommunen och polisen, regleras också.
Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd - förslagsvis Miljö- och byggnadsnämnden - som
ska ansvara för arbetsuppgifterna enligt den nya lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas ut.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning enligt Tobakslagen.
Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv. Försäljning till konsument av dessa
produkter sker oftast på samma försäljningsställen som tobaksprodukter och lagstiftningen är i det
närmaste identisk.
Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att kommunfullmäktige uppdrar åt
nämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet.
Avgifter
Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning
med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt 20 §.
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E-cigaretter utgör en ny grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta betyder att anmälan,
egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig. Eftersom lagstiftning och
uppdraget är så väldigt likt det som gäller för tobaksförsäljningen är det optimalt att taxan blir
identisk med en för tobakslagen. Tillsynen kommer dock i stor utsträckning att kunna samordnas
med tobakstillsynen vilket ger lättnader i tidsåtgången vid tillsyn.

Bilagor
- MBN § 82, tillsyn och taxa enligt ny lag (2017.425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, dnr. 2017.Ma 067.pdf
- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter.docx
- Lagtext förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §150).doc
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KS 2013/297

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget till nytt
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och tillhörande skyddsföreskrifter.
2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av
föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.
3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet hanteras av tekniska
nämnden.
4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra Götaland ska
upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958 som avser fastställande av
föreskrifter till förekommande av förorening av grundvattnet inom visst i Hova samhälle i Hova
kommun beläget område, och att upphävandet ska gälla från det att beslut om fastställande av nytt
vattenskyddsområde träder i laga kraft.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-06-14 Tn § 132 enligt nedan:
Sammanfattning av bakgrunden till arbetet
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala ansvaret omfattar
också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att dricksvattenförsörjningen säkras i
ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande
skyddsföreskrifter är en del i det arbetet. Sveriges riksdag har fastställt det nationella
miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande
ställningstagande till: ”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”.
I dag saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova.
Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållanden är särskilt känsliga för
föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går
att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett vattenskyddsområde gäller ett antal
skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan
försämra vattenkvaliteten i täkten.
Arbetssätt i projektet
Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i projektform där
tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret för arbetet. I projektgruppen har
även representanter från verksamhet miljö och bygg samt kommunledningskontoret deltagit.
Projektet har haft en styrgrupp med tjänstemän samt en politisk styrgrupp.
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Dialog med berörda fastighetsägare
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i samband med att
det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade tagits fram. Följande aktiviteter har
ingått i dialogen:
2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om projektet och om det
framtagna förslaget till avgränsning av vattenskyddsområdet. Utskicket innehöll även en inbjudan till
en informationsträff. Cirka 120 berörda fastigheter omfattades av utskicket.
2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i kommunhuset i
Hova. Ytterligare information om hur det fortsatta arbetet kommer att gå till, samt om förslaget till
avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in till dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare
respektive övriga verksamhetsutövare. Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VAavdelningen, verksamhet miljö och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen
representerades även politiskt vid informationsträffen. 22 personer närvarade vid
informationsträffen.
November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda fastighetsägare närvarade), lant/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda verksamhetsutövare närvarade) respektive övriga
verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för tre berörda verksamheter närvarade). Vid
träffarna gicks ett första förslag till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella
forum för frågor, synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att beskriva hur de
påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att boka tid för
enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades möjlighet till enskild träff i
januari. Förslag på tider i december och januari lades upp på kommunens hemsida efter genomförda
dialogträffar. Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från
verksamhet miljö och bygg. Vid träffarna med lant-/skogsbrukare respektive övriga
verksamhetsutövare närvarade även konsulten som tagit fram förslaget till VSO och tillhörande
skyddsföreskrifter.
2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget äger sju berörda
delområden av fastigheter. Inga ytterligare enskilda träffar har hållits.
2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att ett nytt förslag till
VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i samband med dialogen med fastighetsägarna gav
anledning att ta fram ett förslag till VSO som utgick från ett mindre uttag ur grundvattentäkten.
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som nu föreslås gå ut
på formellt samråd. I brevutskicket informerades om det kommande formella samrådet. Cirka 70
fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av dessa berörs cirka 40 fastigheter bara av
den tertiära skyddszonen för vilken inga skyddsföreskrifter kommer att införas.
Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på kommunens
hemsida.
Tidigt samråd med myndigheter
Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO med tillhörande
skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-03-30) samt med verksamhet
miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte föranlett ändringar av skyddsområdets avgränsning.
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Däremot framförde myndigheterna synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall
de är tillräckligt tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna (anmälningsplikt,
tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har flera mindre ändringar av
skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden med myndigheterna i fråga.
Det formella samrådets genomförande
Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget.
Föreläggandet ska normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska ske genom
kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att ske genom att kungörelsen
förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i Mariestads-Tidningen inom tio dagar från beslutet om
kungörelsedelgivning.
Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och innehavare av särskild
rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev. Kungörelsen samt förslaget till
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter kommer finnas tillgängliga på kommunens
hemsida, samt i utskriven form på kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer
lättillgänglig sammanfattning av förslaget.
Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från delgivningsdagen (två
veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden får inte sättas kortare än en månad.
Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att skickas till
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten, Skogsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Gullspång.
Efter genomfört formellt samråd
Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att sammanställas.
Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem samma. Här redogörs också
för om samrådet har föranlett några ändringar av förslaget till vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt ett slutligt förslag till vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter kommer ingå som underlag för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av
nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige.
Upphävande av befintligt skyddsområde
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 1958-01-30)
som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt
kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen
föreslår att kommunen inkommer med en begäran om att upphävandet ska gälla från det att
kommunens beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge
kommunen inte fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.

Bilagor
- Formellt samråd och förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, TN-§ 132.pdf
- Tjänsteskrivelse, formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt,
2017-05-30 skriven av Johanna Klingborn och Michael Nordin.pdf
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- Tekniskt underlag Hova vattenskyddsområde, rapport, 2017-05-22.pdf
- Övergripande konsekvensbedömning_170531.pdf
- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §147).doc
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KS 2017/397

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att stödja Brottsofferjouren i Norra Skaraborg genom verksamhetsbidrag
med två kronor per invånare under 2017.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-06-12 § 180.
Brottsofferjouren i Norra Skaraborg är en relativt nystartad ideell förening som verkar i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Sedan flera år har de tre kommunerna långtgående samarbete
på många områden, exempelvis i trafiksäkerhetsrådet och brottsförebyggande rådet. Föreningens
arbete kan därför ses som ett komplement i det samarbetet. 2016 stödde Gullspångs kommun
jouren med 2 kronor per invånare och i årets ansökan efterfrågas samma belopp.

Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden juni 2017 (2017-06-12 VON §180).doc
- TS brottsofferjouren 2017.docx
- Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 från Gullspångs kommun . Brottsofferjouren Norra
Skaraborg.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §151).doc
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KS 2017/478

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förfrågan om att MTG-kommunerna tillsammans
köper in en E-tjänsteplattform.

Bakgrund
Ärendet har behandlats på IT-nämnden 2017-05-29 § 23 enligt nedan.
IT-nämnden uppdrar åt IT-chefen att ta fram ett förslag på hur I-Tavdelningen kan införskaffa och
sätta upp en organisation för E-tjänsteplattform och utveckling av e-tjänster. Förslaget ska innehålla
en kostnadsuppskattning och förslag till kostnadsfördelning utifrån en kommande fördelningsmodell
för IT-kostnader. Kostnadsuppskattningen och förslaget till kostnadsfördelning bifogas förfrågan till
kommunstyrelserna.
IT-chefen Christofer Olsson redogjorde för hur en E-tjänsteplattform fungerar och vad det innebär att
införa, förvalta och utveckla e-tjänster. Oavsett val av teknik för en E-tjänsteplattform krävs en
organisation som arbetar med att ta fram och förädla e-tjänsterna, bland annat utifrån
verksamheternas handläggningsprocesser. Denna organisation bör finnas inom MTG-kommunerna
och arbeta i nära samarbete med verksamheterna.
Vid val av E-tjänsteplattform är det en fördel att välja en plattform som används av många
kommuner och redan har många e-tjänster etablerade då dessa till stora delar går att återanvända
och integrationer med underliggande verksamhetssystem redan är utvecklade. Införskaffande av en
E-tjänsteplattform kan ske genom en egen upphandling, gemensam upphandling och andra
kommuner eller via direktupphandling om beloppsgränser och övriga förutsättningar uppfylls.

Bilagor
- Förfrågan om inköp av en E-tjänsteplattform, IT-nämnden § 23.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §152).doc
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KS 2016/69

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande svar på motionen:
Kommunfullmäktige är positiva till initiativet, men eftersom kommunen inte äger marken kan
kommunen inte anlägga någon pulkabacke.
Kommunfullmäktige avslår därmed motionen.
Däremot kan föreningar/privatpersoner kontakta fastighetsägaren.

Bakgrund
Kommunfullmäktige överlämnade den 25 januari 2016 motionen inskickad av Eric Mellberg till
förvaltningen för beredning av ärendet.
Motionen föreslår att kommunen ska ta initiativet till att anordna en pulkabacke vid det så kallande
Stenkulleberget, nordöst om Gullspångs tätort.
Backen ligger på fastighet Lökstad 1:22 och ägas av Fortum Generation AB. Förvaltningen har
kontaktat fastighetsägaren som är positiv till förslaget men poängterar vikten av att backen och dess
direkta närområde är säkerhetsanpassat för ändamålet.

Förvaltningen är positiv till initiativet men anser att Stenkullebacken och det direkta närområdet inte
är tillräckligt säkert för att användas som pulkabacke. Främst då backen slutar i en bilparkering, vilket
innebär en trafiksäkerhetsrisk. Det är även ett trästaket uppsatt längsmed parkeringens ena långsida
som en pulkaentusiast kan åka in i och skada sig.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse svar på motion pulkabacke, skriven av Erik Söderström 2017-06-13.docx
- Motion - Pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §153).doc
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KS 2015/179

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då åtgärder vidtas i
enlighet med motionen.

Bakgrund
Kommunen mottog 2015-03-17 en motion inskickad av Sven – Olof Höijer. Motionen uppmanar
kommunen att röja bort sly kring brofästena på järnvägsbron (Vägbro 16- 134- 1) över
Gullspångsälven. Kommunen är fastighetsägare för Gullspångs 1:8 där brofästena står. Fortum
generation är fastighetsägare för området runt brofästena. Området kring bron var i början av juli
månad väl röjt. Besiktning av själva brofästet har sedan skett av tekniska verksamheten och det
konstaterades att det framför allt växer lindar vid brofästet. Tekniska kommer att röja runt fästet
efter semesterperioden och sedan lägga in i sina rutiner att årligen se över läget och röja utifrån
behov.
Förvaltningen tackar för observationen och motionen.

Bilagor
- Motion - Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över Gullspångs älven.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande motion om sly vid järnvägsbrons fästen..docx.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §154).doc
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KS 2017/279

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att i samband med arbetet med trafiksäkerhetsprogram föreslås att
tekniska nämnden för en dialog med boende i Skagersvik.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2017-06-14 § 126
Skagersviks Fritidsförening har inkommit med ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i
Skagersvik.
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning.
Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd och saknar
gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största sannolikhet hemma i
området eller är besökare till någon boende. Farthinder i denna typ av områden är inte att föredra då
det kan uppstå situationer då man ökar farten mellan hindren om det inte är tillräckligt tätt mellan
dem. Det är även stor risk att om man inte gör farthinder på alla vägar så styr man om trafiken att
välja de gator utan farthinder.
Farthinder ska placeras vid övergångsställen, vid skolor och förskolor samt ev. på genomfartsgator
utan gångbanor. Verksamhet teknik har i uppdrag att under 2017 ta fram ett trafiksäkerhetsprogram
för att tydliggöra hur kommunerna ska arbeta för god trafiksäkerhet.
För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon ska framföras och för ökad hänsyn bör
Skagersviks fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar då det är de som till största delen kör
i området.

Bilagor
- Remiss, Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik dnr 2017. 00204 .pdf
- Ansökan om hastighetssänkande åtgärder på gatorna i Skagersvik.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §155).doc
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Kommunstyrelsen

§ 16

Svar på medborgarförslag införa 30 km/tim i Skagersvik

KS 2014/727

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat enligt
nedan. I samband med arbetet med trafiksäkerhetsprogram föreslås att tekniska nämnden för en
dialog med boende i Skagersvik. Avvakta det arbete som pågår på nationell nivå med att se över
lämplig bashastighet inom tätorterna och att ett helhetsgrepp tas kring hastigheter när regeringen är
klar med sin utredning senare i år.

Bakgrund
Tekniska nämnden (Tn § 127) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.
Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 30-zon i Skagersvik.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning.
Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd och saknar
gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största sannolikhet hemma i
området eller är besökare till någon boende. Ett fordon ska framföras med den hastighet som är
lämplig oavsett hastighetsbegränsning.
Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för Gullspångs kommun. Arbete
pågår på nationell nivå med att se över lämplig bashastighet inom tätorter varvid Verksamhet teknik
föreslår att medborgarförslaget avslås. Istället bör ett helhetsgrepp tas kring hastigheter när
Regeringen är klar med sin utredning senare i år.
Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse angående önskemål om
hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. För att uppnå bättre samsyn inom området på hur fordon
ska framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks fritidsförening föra en dialog med sina
medlemmar och de boende i området då det är de som till största delen kör i området.

Bilagor
- Remiss, Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik dnr 2017. 00161.pdf
- Medborgarförslag - Inför 30 km/tim i Skagersvik.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §156).doc
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§ 17

Tolkförmedling Väst budget och verksamhetsplan 20182020

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/509

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 20182020 för Tolkförmedling Väst.

Bakgrund
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av
språktolk- och översättningstjänster. Tolkförmedlingen har varit i drift sedan 1 april 2013.
Direktionen för Tolkförmedling Väst har 207-06-16 § 281 beslutat att förutsättning för budget 2018
innebär en prishöjning om 3 %, samt godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020.

Förslaget till budget och verksamhetsplan har därefter överlämnats till förbundsmedlemmarna för
samråd inför beslut på direktionsmöte den 29 september.

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget och verksamhetsplan. Förbundets årliga kostnader
ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med
förbundsmedlemmarna.
Som utgångsläge för planeringen av 2018-2020 finns gällande plan för 2017-2019 samt utfallet av de
senaste tre åren och prognoser för det två kommande åren. Den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i omvärlden kopplat till bl a Migrationsverkets prognoser av asylsökande och
antal beviljade uppehållstillstånd tas även i beaktan i planeringen av budget 2018.

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Medlemmarnas behov räknas till ca 335 000 uppdrag för 2018, detta tillsammans med förbundets
ökade drifts- och personalkostnader kräver en prishöjning om 3% för budget i balans.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020.docx
- Tolkförmedling 281 § förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 dnr 17 241-3.pdf
- Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 Tolkförmedling Väst.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §157).doc
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§ 18

Förslag om indragning av allmän väg 3005.01 till
Otterbäckens f.d. järnvägsstation, Gullspångs kommun.
TRV 2017/22878

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/226

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att åt Trafikverket erbjuda sig att överta ansvaret för väg 3005.1
(Ankarvägen) under förutsättning att Trafikverket övertar ansvaret för förbindelsen mellan Rv 26 och
Otterbäckens hamn (Industrivägen, Norra Hamnvägen och Södra Hamnvägen).

Bakgrund
Som kommunen tidigare framfört har kommunen erbjudit sig att ta över ansvaret för väg 3005.1 men
vidhåller att Trafikverket samtidigt ska ta över ansvaret för Industrivägen och Norra samt Södra
Hamnvägen som är förbindelse mellan Rv 26 och Otterbäckens hamn.
Hamnen är ett nationellt intresse och tillfarten till den bör vara statens och därmed Trafikverkets
ansvar. Stora mängder gods passerar dagligen från Riksvägen till hamnen via Industrivägen och Norra
respektive Södra Hamnvägen. Tidigare gick gods via Trafikverkets vägar Amnevägen och Ankarvägen
samt på järnväg. Detta är idag varken lämpligt eller möjligt.
Det finns i Trafikverket hänvisning till den gamla järnvägsstationen. Järnvägsstationen har, mycket
riktigt spelat ut sin roll, bland annat som leverantör av gods till hamnen. Gods transporteras numera
via landsväg och det är Trafikverkets ansvar att säkerställa framkomligheten för detta till hamnen.
Gullspångs kommun hävdar att beslut kring väg 3005.1 inte kan fattas utan att det samtidigt fattas
beslut om Industrivägen och Norra samt Södra Hamnvägen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, synpunkter gällande förslag om indragning av allmän väg 3005.1 Otterbäckens f.d.
järnvägsstation.docx
- Trafikverket förslag om indragning av allmän väg 3005.01 till Otterbäckens f.d. järnvägsstation för
eventuella synpunkter.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-05-03 (2017-05-03 KS §160).doc
- Yttrande till Trafikverket gällande förslag om indragning av allmän väg 3005.docx
- Bilaga 1.pdf
- Förslag om indragning av allmän väg 3005.01 till Otterbäckens f.d. järnvägsstation, Gullspångs
kommun. TRV 2017.22878.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §159).doc
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§ 19

Uppföljning av internkontroll

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/552

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt besluta att behålla tidigare
internkontrollområden även 2017 och 2018 som:
- Uppföljning av genomförande beslut och uppdrag
- Information till allmänheten
- Kontroll att avtal följs upp även 2017 och 2018 samt övergripande övertidsersättning och bisyssla.
2. Kommunstyrelsen beslutar dessutom om interkontrollområden gällande övergripande
övertidsersättning och bisyssla.
3. Kommunstyrelsen efterhör om Miljö- och byggnadsnämnden har fattat beslut om internkontroll.
4. Kommunstyrelsen efterhör om barn-, utbildning- och kulturnämnden har fattat beslut om
internkontroll.

Bakgrund
Kommunstyrelsen följer årligen upp internkontrollen inom sina nämnder men har 2016 och 2017 inte
fattat beslut om nya internkontrollområden för sin egen verksamhet. Förvaltningen har därför valt
att följa upp de prioriterade områden som beslutades för 2015:
1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag
2. Information till allmänheten
3. Kontroll att avtal följs upp

Till hjälp att följa upp punkt 1 och 3 har kommunen ett diariesystem.
Kommunstyrelsen har i augusti 2017 75 öppna ärenden/uppdrag. I bifogad fil redovisas beslut och
uppdrag med ansvarig handläggare samt det status ärendet har just nu. Tyvärr är inte alla ärenden
uppdaterade då vi väntar på nya rekryteringar. Vi ber att få återkomma med dessa lite senare i höst.

När ett avtal upprättas läggs ett bevakningsdatum in när det närmar sig tid för uppsägning,
förlängning eller omförhandling. Kommunstyrelsen har 63 olika öppna avtal. Under 2017 har hittills
25 avtal ingåtts eller avslutats. Avtalen finns redovisade i bifogad fil.

Information till allmänheten är svårare att följa upp. Den sker direkt utifrån kommunens hemsida via
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, tidningar, radio, och TV. Kommunen arrangerar även
informationsmöten i specifika frågor och har personliga kontakter. Vi lägger löpande ut nyheter,
pressmeddelanden och annonser beroende på vad det gäller och informationens karaktär. Det är
dock svårt att mäta flödet och i vilken grad vi når fram. Antalet nyheter som vi lagt ut på hemsidan
under 2017 är hittills 75 stycken.

Kommunstyrelsen bör nu peka ut vilka områden man vill ha särskild uppföljning kring 2017.
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Förvaltningens uppfattning är att tidigare utpekade områden för internkontroll fortfarande är de
absolut viktigaste för kommunstyrelsens egen verksamhet. Fallerar dessa riskerar man betydande
konsekvenser för kommunens utveckling.

Ser man till kommunen i stort så skulle det kunna vara intressant att följa upp olika personalrutiner
som övertidsanvändning, rapportering av bisyssla, vikarieanskaffning eller annat. Dessa områden är
dock inte av specifikt intresse för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, internkontrollredovisning-kommunstyrelsens verksamhet 2017.docx
- Uppföljning av internkontroll 2017 Prognos 2.pdf
- Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden i samband med prognos 2 dnr 2017.
00014.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §52) Lönenämnden internkontrollpunkter för
2017.doc
- Lönenämnden § 8 internkontrollpunkter för 2017.pdf
- Internkontrollpunkter 2017.pdf
- VON § 104 beslut om internkontrollplan.doc
- Internkontrollplan 2017 vård- och omsorgsnämnden.docx
- Internkontrollplan bilaga till ITN § 21.pdf
- ITN § 21 uppföljning av internkontrollplanen.pdf
- Internkontroll arbetsmatris.docx
- Aktuella ärenden 2017.pdf
- Aktuella avtal augusti 2017.pdf
- Aktuella avtal augusti 2017, förändringar i avtal 2017.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §160).doc
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Kommunstyrelsen

§ 20

Budgetjustering fördelning av medel till inventarier

KS 2016/39

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2 500 tkr.
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Vård- och omsorgsnämnden 500 tkr.
Medlen tas ur Kommunstyrelsens medel till förfogande och gäller 2017 års budget

Bakgrund
Från Barn-, utbildning och kulturnämnden har inkommit en begäran om 2 235 tkr till inventarier (KS
2016/599). I budgetprocessen pekade man även på ett behov av digitaliseringsmedel på 500 tkr.

Från Vård- och omsorgsnämnden har inkommit en begäran om medel för att täcka ett underskott
2016, 126,9 tkr, inventarier till vård och omsorg 2017, 165 tkr, samt 180 tkr till möblering av
restauranterna på Mogården respektive Amnegården. Totalt 471,9 tkr (KS 2017/342).

KS har till förfogande 5,2 miljoner (KS 2016/39) som inte riktats till särskild verksamhet Enligt
budgetbeslut i juni har KS ytterligare 250 tkr då hyror för Lysmasken budgeterats två gånger samt
215 tkr för ökad kostnad för kosten som istället ska finansieras genom flyktingmedel. Sammanlagt 5
665 tkr till förfogande.

Föreslås att Barn-, utbildning- och kulturnämnden tilldelas 2 500 tkr till de inventarier man ser störst
behov av. Resterande behov får täckas inom ram eller skjutas framåt.

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 500 tkr till begärda ändamål.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse budgetjustering-fördelning av medel till inventarier, augusti 2017.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden Juni (2017-06-27 BUK §111).doc
- Vård- och omsorgsnämnden (2017-05-04 VON §132).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §161).doc
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§ 21

Delegationsbeslut

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/2

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 september månad.doc
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§ 22

Delgivningar

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Båtrådssammanträde protokoll 2017-06-20

Bilagor
- Båtrådssammanträde protokoll 2017-06-20.pdf
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§ 23

Delgivning- Beslut från Kammarrätten i Jönköping gällande
Hallen 2

Kallelse
2017-09-06

KS 2015/131

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
Beslut från Kammarrätten mål nr 2003-16, 2004-6 angående överklagat avgörande
Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 3387-15 och 5566-15 gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast gällande fastigheten Hallen 2.

Bilagor
- Beslut Kammarrätten i Jönköping Mål nr 2003-16 2004-16.pdf
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§ 24

Delgivning - Remiss av förslag till regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029

Kallelse
2017-09-06

KS 2017/498

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158 gällande remissyttrande av
förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande remissvar till Skaraborgs
kommunalförbund.
Generella synpunkter
Gullspångs kommun är positiv till det remitterade förslaget på regional plan för
transportinfrastruktur. Främst prioriteringen av förslagna regionala vägåtgärder ser kommun som
positiv, där flera av delregionens högt prioriterade brister i det regionala vägnätet föreslås utredas
inom en treårsperiod. De förslagna utredningssträckorna ligger i det så kallade stråk 5 som i tidigare
utredningar (bland annat Strukturbild Skaraborg) har klassats som ett prioriterat stråk för arbets- och
studiependling. Att det finns goda möjligheter till tidseffektiv pendling till arbete och studier är av
vikt för delregionens fortsatta utveckling. Det förutsätter trafiksäkra vägar med hög kapacitet och
god framkomlighet. Det remitterade förslaget är ett viktigt steg för att möjliggöra utveckling i denna
viljeriktning.
Kommunen bedömer att de miljökonsekvenser som förslaget till regional plan förväntas medföra, är
rimliga och i hög grad logiska med tanke på planförslagets syfte och mål.
Övriga kommentarer
På sidan 36 under rubriken namngivna objekt i kapitlet Kollektivtrafik, redovisas fördelningen av
pengar till kollektivtrafikåtgärder som förväntas kosta över 25 miljoner. Potten uppgår till 525
miljoner kr. och av de 14 objekten som redovisas ligger 10 av dessa i Göteborgs kommun och de
resterande fyra i dess kranskommuner. I slutet av första stycket står skrivet ”Fortsatta satsningar
kommer även på landsbygdstrafiken för att stimulera till ett ökat resande”. Kommunen ställer sig
frågade inför skrivningen då inga namngivna satsningar på landsbygden presenteras. Kommunen
önskar en redogörelse för vilka satsningar som man syftar på samt när dessa kan förväntas
genomföras.
Remissdokumentet är i övrigt fördömligt lättläst och tydligt vilket gör det tillgängligt för en bredare
publik.
Dessutom poängteras vikten av att utveckla sjöfart, järnväg och väg 200. Vikten av att behålla och
utveckla Vänersjöfarten. Sidan 15 första stycket innehåller faktafel gods mellan Göteborgs hamn och
Vänern är fel. Det lastas inte om i Göteborg utan Vänersjöfarten går direkt ut på kontinenten ex
Storbritannien och Holland. Sjöfarten är ett klimatsmart alternativ till lastbilstransporten och en
viktig del för att nå de nationella miljömålen. Med nya och större slussar kan dessutom sjöfarten ta
en stor andel av de transporter som idag sker med lastbil. En minskning av vägtransporter bidrar till
ökad tillgänglighet för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Vänerhamn kan med rätt utveckling
bidra till mer gods på sjön.
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Genom att satsa på de regionala järnvägarna ges bättre förutsättningar för att pendla och det skapas
en starkare tillväxt. Gullspångs kommun vill lyfta fram Kinnekullebanan. Med en utveckling av
Kinnekullebanan så stärks möjligheten till arbets- och studiependling. Sveriges två största städer nås
inom rimlig restid. Näringslivet ges ett miljövänligt alternativ att frakta gods och varor.
Kinnekullebanan utvecklar Skaraborg med omnejd.
Dessutom poängterar Gullspångs kommun riskreduceringen av en betydande vattentäkt (Lokaåsen)
för Örebroregionen, Gullspång och Töreboda vid väg 200.

Bilagor
- Remissvar på regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2018-2029, skriven av Erik
Söderström.docx
- Remiss -förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018- 2029 .pdf
- Sändlista.pdf
- Kungörelse_VGR.PDF
- Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029.pdf
- Miljökonsekvensbeskrivning 2018 - 2029.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §158).doc
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