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Plats: Nämndrummet Hova 
 
Underskrifter 
 
 
Carina Gullberg 
Ordförande 

 
 
Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

 
Justeringens 
plats och tid:  
 
Justeras 
 
 
Björn Thodenius Jan Hassel 
 

 
Beslutande Carina Gullberg (S), Ordförande 

Bo Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande, § 35 deltar inte i beslutet 
Jan Hassel (S) 
Roland Karlsson (C) 
Gunnar Bohlin (M), § 35 deltar inte i beslutet 
Bengt O Hansson (RV) 
Ann-Christin Erlandsson (S), Tjänstgörande ersättare 
Victor Albertsson Tidestedt (M), Tjänstgörande ersättare, § 35 deltar inte i beslutet 
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare 
Sarah Johansson (FI), Tjänstgörande ersättare 

 
Ersättare 

 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
Stig Svensson (SD) 
 

Övriga Michael Nordin, Teknisk chef, § 28-31 
Johanna Klingborn, Miljöingenjör, § 28-31 
Hanna Lamberg, Enhetschef gata/trafik, § 28-31 
Arvo Niiholm, Personal och Lönechef, Personalavd/Lönekontor, § 32-34 
Sofia Eklind, PA-konsult, § 32 
Linda Söderlund, Företagarna Västra Götaland, § 40 
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt KS 2013/297 

 Föredragande: Johanna Klingborn, Michael Nordin   

   

§ 5 Policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde KS 2017/872 

 Föredragande: Michael Nordin  

   

§ 6 Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner  

KS 2017/870 

 Föredragande: Hanna Lamberg  

   

§ 7 Begäran från tekniska nämnden om medel för uppförande av 
staket vid Gullstensskolan 

KS 2017/880 

   

§ 8 Friskvårdspeng KS 2017/163 

 Föredragande: Arvo Niiholm kl 14:30  

   

§ 9 Lönenämnden internkontrollpunkter för 2017 KS 2017/15 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 10 Lönenämnden internkontrollpunkter för 2018 KS 2017/852 

 Föredragande: Arvo Niiholm  

   

§ 11 Detaljbudget 2018 KS 2016/704 

   

§ 12 Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek KS 2017/768 
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§ 13 Ansökan om anslag för år 2018 till Skaraborgs föreningsarkiv KS 2017/859 

   

§ 14 Statistik gällande synpunkter och klagomål till Gullspångs 
kommun 2017 

KS 2017/7 

   

§ 15 Information från Skaraborgs kommunalförbund KS 2018/2 

   

§ 16 Information från Företagarna Västra Götaland  KS 2018/80 

 Föredragande: Linda Söderlund ca kl 15:00  

   

§ 17 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 18 Delgivningar KS 2018/1 

   

§ 19 Delgivning- Länsstyrelsens beslut dnr 431-40858-2017 om 
begäran om samråd vid skogsbruksåtgärd gällande tillstånd till 
ingrepp inom fornlämning RAÄ Amnehärad 7:1 på fastigheten 
Björtorp 1:171 

KS 2018/52 

   

§ 20 Delgivning- KSAU beslut § 8/2017 gällande remissvar förslag till 
nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-
2023 ifrån Naturvårdsverket 

KS 2017/844 

   

§ 21 Delgivning - Vänersborgs Tingsrätt dom mål nr M 3475-17 
klagande miljö- och byggnadsnämnden, Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte 
länsstyrelsens beslut 

KS 2015/256 

   

§ 22 Delgivning - Beslut om debitering av kommunbidrag från 
Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet år 2018, dnr 2018MBN 

KS 2018/49 

   

§ 23 Delgivning - Svar från Västtrafik på den gemensamma skrivelsen 
angående Kinnekullebanans utveckling 

KS 2018/25 
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§ 24 Delgivning - Demokratidagen 2018 den 14 mars KS 2017/1 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 25

  

Val av justerare   

 Beslut 
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 26

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 27

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 28

  

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt KS 2013/297  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§ 

miljöbalken att: 

  

1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och 

Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt 

bilaga 1. 

  

2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Johanna Klingborn, miljöingenjör, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Vattenskyddsområdets syfte 

Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett 

tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv. 

Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på 

Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas 

för dricksvattenförsörjning. 

  

Genomförda samråd 

Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige att genomföra formellt samråd om 

förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt. 

Samrådet hölls under oktober månad och en bit in i november 2017. Inkomna yttranden 

och bemötanden av dem samma finns i samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde 

mindre kompletteringar av det tekniska underlaget men vattenskyddsområdets 

avgränsning har inte ändrats. Efter samrådet genomfördes följande ändringar av 

skyddsföreskrifterna: 

  

- Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara omfattar 

naturgödsel och inte övriga växtnäringsämnen. 

  

- Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i sekundär skyddszon 
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ändras så att tillståndsplikt för upplag gäller från sex månader istället för från en 

månad. 

  

- Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär skyddszon tas bort. 

  

Motivering av beslut 
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala 

ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att 

dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. 

 

 

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde 

som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas 

eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. 

  

Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om 

inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som 

behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i 

enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet 

med skyddet ska tillgodoses. 

  

Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna 

skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går 

längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna 

vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt bedöms 

vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området. 

Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas. 

  

 Kungörelse av beslut 
Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen inom tio dagar efter beslutsdatumet, samt på 

anslagstavla på kommunhuset i Hova. 

  

Hur man överklagar 
Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att 

överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs kommun, Box 

80, 548 22 Hova senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-Tidningen. 

  

 Upphävande av befintligt skyddsområde 
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län, 

1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde för Hova 

vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla 

skyddsområdet. Enligt beslut i fullmäktige den 25 september 2017 har begäran om 

upphävande av befintligt skyddsområde för Hova vattentäkt skickats in till 

länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att upphävandet av 

befintligt skyddsområde kommer att gälla från det att kommunens beslut om 

fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i 

skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men förutsätts ha gjort det innan dagen för 

kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet. 
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 Bilagor 
- Beslut-201700121-TN-§ 240.pdf 

- Tjänsteskrivelse MTG.pdf 

- Bilaga 1_ Karta vattenskyddsområde Hova.pdf 

- Bilaga 2_Hova_skyddsföreskrifter.pdf 

- Övergripande konsekvensbedömning 2017-12-01.pdf 

- Samrådsredogörelse Hova inkl bilagor 2017-12-01.pdf 

- Tekniskt underlag Hova VSO 2017-11-30 inkl bilagor.pdf 

- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde 2017-11-20.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §4).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 29

  

Policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde KS 2017/872  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för ersättningar Hova 

vattenskyddsområde, enligt bilaga. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Michael Nordin, teknisk chef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Vid ett inrättande av ett nytt vattenskyddsområde i Hova uppstår kostnader för enskilda 

utifrån de regleringar som görs i skyddsföreskrifterna. Under arbetet med framtagande 

av vattenskyddsområdet har det i samråd uppkommit önskemål/krav på att kommunen 

ska subventionera kostnader som uppstår som en konsekvens av inrättandet av 

vattenskydds-området med tillhörande skyddsföreskrifter. Styrgruppen för projektet har 

kommit fram till att ta fram en policy som reglerar ersättningar vilken med fördel 

beslutas om parallellt med inrättandet av vattenskyddsområdet. I förslag till policy 

framgår att subventionen finansieras av VA-kollektivet vilket motiveras med att VA-

kollektivet. 

  

 Bilagor 
- Beslut i tekniska nämnden 2017-12-19, TN-§ 264.pdf 

- Policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §5).doc 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 30

  

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspångs 

kommuner  

KS 2017/870  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

  

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta Trafiksäkerhetsprogrammet för 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Hanna Lamberg, enhetschef gata/trafik, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
I september 2014 gav Teknisk nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att se 

över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet. 

  

Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med tillhörande 

handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med anledning 

av detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och verksamhet teknik 

har nu tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt upplägg. 

  

Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen 

”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland 

annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i kommunerna samt ett 

antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för att uppnå en säkre trafikmiljö 

och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett annat syfte md 

trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i hur vi arbetar med olika åtgärder för att 

skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt 

samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna. 

  

Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en för 

respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder 

som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i handlingsplanerna då saker 

förändras och nya behov uppstår till skillnad från programmet som är mer bestående 

över tid och inte har samma behov av uppdateringar. 

  

Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu Tekniska 
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nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta ”Trafiksäkerhetsprogram 

för Mariestad, Töreboda och Gullspång”. 

  

 Bilagor 
- Beslut-201700516-TN-§ 249.pdf 

- Trafiksäkerhetsprogram_MTG.PDF 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §6).doc 

- Beslut Mariestads kommun Kf § 9 2018-01-29 - Trafiksäkerhetsprogram för 

MTG.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 31

  

Begäran från tekniska nämnden om medel för uppförande av 

staket vid Gullstensskolan 

KS 2017/880  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de 225 tkr för finansiering av nytt staket vid 

Gullstensskolan får inrymmas inom tekniska nämndens befintliga investeringsbudget 

2018 och att åtgärden fullföljs. 

 

  

  

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram kostnader, utformning samt förslag 

till finansiering av ett nytt staket till Gullstensskolan. 

  

Utformningen av staketet är utredd tillsammans med verksamheten för att uppnå den 

mest optimala lösningen och innebär en förlängning jämfört med tidigare 

staketdragning från 140m till 240m. 

  

Offert för staketdragnigen har erhållits och priset är 195 tkr men med reservationer för 

eventuella markhinder såsom berg i stängsellinjen uppskattar Fastighetsavdelningen att 

det behöver avsättas 225 tkr för att med säkerhet kunna genomföra arbetet. 

  

Röjningen av marken för det nya staketet är påbörjat, dock kommer inte installation av 

nytt staket ske förrän efter årsskiftet. 

  

Fastighetsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen i Gullspång tilldelar 225tkr till 

pågående projekt för ombyggnation av Gullstensskolan för att installera ett nytt 

markstängsel. 

  

 Bilagor 
- Tekniska nämnden 2017-12-19, TN § 252 begäran om medel för uppförande av staket 

vid Gullstensskolan.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §7).doc 
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 Kopia till 
Tekniska nämnden 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 32

  

Friskvårdspeng KS 2017/163  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och lönechefen i uppdrag att se över 

hanteringen av friskvårdsbidraget så att det inte begränsar personalens möjligheter att 

utnyttja friskvårdsbidraget eller medför extra kostnader för deltagande företag och 

föreningar. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
 

Sofia Eklind, PA-konsult, och Arvo Niiholm, personal- och lönechef, redovisar hur 

friskvårdpengen har hanterats och hur friskvårdstimmen har bedrivits. 

  

Kommunstyrelsen diskuterar friskvårdsbidraget och föreslår att en översyn görs av 

hanteringen av friskvårdsbidraget. 

  

  

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 393 att. 

  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ett friskvårdsbidrag på 1000 kr skall utgå för 2018. 

Medarbetarna kan välja att antingen ta ut ett friskvårdsbidrag eller att använda sig av 

friskvårdstimmen. Endast ett av dessa val kan göras under året. Uttag av 

friskvårdstimme skall registreras vid varje tillfälle som det tas ut.   

  

2. Kommunstyrelsen beslutar att till kommunstyrelsens möte i februari ska en 

redovisning lämnas om hur friskvårdspengen ska hanteras och en redovisning ska 

lämnas om hur friskvårdstimmen har bedrivits. 

  

  

 Bilagor 
- Personalutskott 2017-11-15 (2017-11-15 Pu §22).doc 

- Tjänsteskrivelse- friskvårdspeng 2017, skriven av Arvo Niiholm.docx 

- Personalutskott 2017-10-04 (2017-10-04 Pu §12).doc 

- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §393).doc 

 

  

 Kopia till 
Arvo Niiholm 
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Sofia Eklind 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 33

  

Lönenämnden internkontrollpunkter för 2017 KS 2017/15  

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och rapporteringen av de genomförda 

kontrollområdena för 2017. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Arvo Niiholm, personal- och lönechef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2017 haft uppe frågan, § 8  om 

internkontroll, redovisning av arbetet med internkontroll för lönekontoret under 2017. 

Lönechefen redovisar det arbete som Lönekontoret genomfört under 2017 med 

internkontrollen. För de fastställda kontrollmomenten för 2017 har ansvariga löne-

administratörer gjort en genomgång och beskrivit de åtgärder som har genomförts. 

Samtlig personal vid lönekontoret har tillsammans gått genom internkontrollen utifrån 

ett arbetsdokument som är framtaget för att säkerställa goda rutiner inom 

löneadministrationen. Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med 

lönenämnden och har tagit del av uppföljningen av internkontrollen. 

  

Lönenämnden godkände redovisningen och resultatet av arbetet med internkontrollen 

och för uppföljningen av de kontrollmoment för 2017 som har genomförts vid 

lönekontoret. 

  

En rapportering av resultatet från 2017 års granskning skall rapporteras till 

kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. 

 

 

Redovisning av lönenämndens uppföljning av internkontrollen för 2017 bifogas. 

 

 

Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens 

verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret 

för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret. 
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 Bilagor 
- Lönenämnden § 8 internkontroll 2017, uppföljning.pdf 

- Tjänsteutlåtande internkontroll 2017 uppföljning.docx 

- Internkontroll återrapportering 2017.xlsx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §14).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 34

  

Lönenämnden internkontrollpunkter för 2018 KS 2017/852  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens förslag på kontrollmoment för 

2018. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Arvo Niiholm, personal- och lönechef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Lönenämnden har vid sitt sammanträde i december 2017 haft uppe frågan, § 9 om en 

planering för 2018. Lönechefen lämnar förslag på kontrollmoment för 2018. 

Revisionen har varit inbjuden till dagens sammanträde med lönenämnden och har tagit 

del av uppföljningen av internkontrollen. 

 

 

Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som skall gälla 

för 2018. 

 

 

En rapportering av kontrollmomenten för 2018 skall rapporteras till kommunstyrelsen i 

Gullspångs kommun. 

 

 

Ovanstående följer den tidigare beslutade internkontrollplanen för lönenämndens 

verksamhet. Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret 

för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret. 

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §15).doc 

- Lönenämnden § 9 internkontrollpunkter för 2018.pdf 

- Tjänsteutlåtande internkontroll 2018 kontrollmoment.docx 

- Internkontrollområden 2018 Arbetsblad risk- och kontrollmatri.xlsx 
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 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 35

  

Detaljbudget 2018 KS 2016/704  

 Beslut 
 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljbudget för kommunstyrelsens 

verksamheter 2018 enligt nedan. 

  

Kommunstyrelsens ram, totalt 

Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 43 519 

Välfärd 2017 1 950 

Välfärd 2018 1 407 

Ökat anslag RÖS 359 

Ökat anslag KS till förfogande 600 

Ökat anslag lönekostnader 522 

Omfördelat till Vård och omsorgsnämnden -1 000 

Ram 2018 47 357 

Utfördelat  47 357   

 

 

 Fördelning KS 
Kommunstyrelsen politisk verksamhet 6 446 

Kommunledningens verksamheter 25 203 

Kostverksamhet 8 724 

VISA 6 984 

Summa 47 357    
  

2. Kommunstyrelsen beslutar att en genomlysning ska göras av kommunstyrelsens 

driftområde och intäkter som exempelvis arrende från Vänerhamn AB samt kostnader 

för E20. Underlaget ska presenteras på kommunstyrelsens möte den 4 april. 

  

Björn Thodenius (M), Gunnar Bohlin (M) och Victor Albertsson Tidestedt (M) deltar 

inte i beslutet. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om budget 2018. Beslutet är en ram som 

sedan ansvarig nämnd/styrelse ska fördela till de olika verksamheterna. 
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Förslag till budgetfördelning Kommunstyrelsen 2018 
 

 

Kommunstyrelsens ram, totalt   
Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 43 519 

Välfärd 2017 1 950 

Välfärd 2018 1 407 

Ökat anslag RÖS 359 

Ökat anslag KS till förfogande 600 

Ökat anslag lönekostnader 522 

Omfördelat till Vård och omsorgsnämnden -1 000 

Ram 2018 47 357 
Utfördelat  47 357 

Diff 0 

  

Fördelning KS 
Kommunstyrelsen politisk verksamhet 6 446 

Kommunledningens verksamheter 25 203 

Kostverksamhet 8 724 

VISA 6 984 

Summa 47 357 
 

 

Kommunstyrelsens ram, Politisk verksamhet   

Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 5 739 
Välfärd 2017  

Välfärd 2018 1007 

Ramtilldelning 600 

Vård- och omsorgsnämnden till förfogande -1 000 

Från kommunledningskontoret verksamhet 100 

Ram 2018 6 446 
Utfördelat 6 446 

Diff 0 

  

Fördelning KS, Politisk verksamhet 
Nämndverksamhet 2 418 

Föreningsavgifter 870 

Utvecklingsmedel 531 

Kommunutveckling 500 

E 20 320 

Projekt 100 

Personalutskottet till förfogande 300 

KS till förfogande 1 407 

Summa 6 446 
  

Kommunstyrelsens ram, Kommunledningens verksamheter   

Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 23 720 
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Välfärd 2017 1 050 

Välfärd 2018 0 

Ramtilldelning samt lönepott 432 

Ram 2018 25 202 
Utfördelat 25 202 

Diff 0 

  

Fördelning KS, Kommunledningens verksamheter  
Ledning 11 123  justering -262 

Personalchefens verksamhet 2 199  

Köp av verksamhet 9 593  

Säkerhetssamordnare 0  

Hamnverksamhet -1 425 justering +400 

Folkhälsoplanerare 80  

Näringsliv 539  

Turism 1 711 justering -379 

Plan och exploatering 1 381 justering +241 

Summa 25 202  
 

 

När budget lades i juni 2017 byggde den på ett resultat för hamnverksamheten 2016 

med en intäkt på 1 882 tkr. I den budget som Vänerhamn nu lagt för 2018 ligger 

arrende/hyra på 1 017 tkr. Detta gör att budgeten för hamnverksamheten redan nu ser ut 

att backa ca 400 tkr. Det är svårt att under året spara 400 tkr utan omfattande kvalitets- 

och volymförändringar i kommunstyrelsens verksamheter. Förvaltningen föreslår att 

underskottet 2018 finansieras av kommunstyrelsen men att verksamheten anpassas 

inför 2019. 

  

Kommunstyrelsens ram, Kostverksamheten   

 Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 8 859- 

Välfärd /ramtillskott -215 

Ökat anslag lönekostnader 80 

Ram 2018 8 724 
Utfördelat 8 724 

Diff 0 

  

Fördelning KS, Kostverksamheten  
Kostproduktion 585, intäkter-140 

Amnegårdens kostproduktion 1 080, intäkter -1 796 

Näckrosen 0  

Lysmasken 0  

Gullstensskolans kostproduktion 2 770  

Regnbågskolans kostproduktion 1 077  

Bikupan 0  

Mogårdens kostproduktion 1 365, intäkter -395 

Lysmasken Näckrosen 1 357, intäkter -160 

Nytt ansvar 2018 490  

Summa 8 724  
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Kommunstyrelsens ram, VISA   

 Budget 2017, exkl. lönepott och välfärdsmedel 5 684 

Välfärd utbildning för vuxna 700 

Välfärd sysselsättningsåtgärder 200 

Välfärd gymnasiebetyg, feriearbeten 400 

Ram 2018 6 984 
Utfördelat 6 984 

Diff 0 

  

Fördelning KS, VISA, intäkter 

Lärcentrum 4 273, intäkter -420 

AME 2 711, intäkter -3 076 

Flyktingmottagning 0, intäkter -4 700 

Summa 6 984  
 

 

Viss justering av ramen för VISA, enligt beslut i KS 2017/335, kommer att göras när 

resultatet för 2017 är klart. 

  

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse detaljbudget 2018.docx 

- Beslut KS § 236 fördelning av schablonersättning för etablering och introduktion för 

nyanlända personer med uppehållstillstånd.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §11).doc 

 

  

 Kopia till 
Elisabeth Olsson 

Ekonomikontoret 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 36

  

Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek KS 2017/768  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

Kommunfullmäktige beslutar att anta följande avgifter och förseningsavgifter på 

kommunens folkbibliotek: 

  

Förseningsavgifter 

· Böcker: 2 kr/dag och bok 

· CD-böcker: 2 kr/dag och CD 

· Tidskrifter: 2 kr/dag och tidskrift 

· Film: 10 kr/dag och film 

· TV- och datorspel:10 kr/dag och spel 

Barnböcker (inklusive tidskrifter och CD-böcker för barn) ger ingen övertidsavgift. 

  

Ersättning för ej återlämnade medier 

· Vuxenbok 250 kr 

· Barnbok 100 kr 

· Tidskrifter 50 kr 

· Dvd och tv-spel 600 kr 

· Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till marknadsvärde                      

  

Reservationer och Fjärrlån- kostnadsfritt 

Avgift för förlorat lånekort 10 kr 

Plastkasse 2 kr 

Kopiering 2-8 kr/sida 

(beroende på färg/svartvit och papprets storlek) 

  

Beställning av microfiche från SPAR 20 kr 

(släktforskning)   

                             

Spärrning av låntagare då man är skyldig 100 kr eller mer. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Första kvartalet 2018 kommer Gullspångs kommunbibliotek ha en gemensam katalog 

med biblioteken i Hjo; Mariestad, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Tidaholm. 
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Samarbetet är döpt till Bibliotek Mellansjö. Gemensamma regler och förslag på 

avgifter har tagits fram. Detta för att låntagare i kommunerna låna böcker på alla 

biblioteken. Förändringen innebär inte någon stor skillnad för låntagarna vid 

Gullspångs kommunbibliotek. Det blir lite ändring i avgifterna för förstörd eller 

förlorad tidskrift eller barnbok. Det tillkommer också en avgift för förlorad film eller 

tv-spel - medier som kommunens låntagare tidigare inte haft tillgång till. Utöver detta 

tas avgifter helt bort för att reservera eller fjärrlåna vilket förväntas bli en positiv 

utveckling för kommuninnevånarna. Kort om bakgrunden 

  

 Bilagor 
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2017 (2017-12-18 BUK §235).doc 

- TU Avgifter biblioteket 2018.docx 

- DOC130311.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §13).doc 

- Taxor vid kommunens bibliotek 2018.docx 

- Taxor vid kommunens bibliotek 2018.docx 

 

  

 Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 37

  

Ansökan om anslag för år 2018 till Skaraborgs föreningsarkiv KS 2017/859  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett verksamhetsbidrag 

om 8 900 kronor för 2018.  Kostnaden tas ur kontot föreningsavgifter. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

  

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

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att 

bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria. Skaraborgs 

Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2017-12-13 om ett verksamhetsanslag enligt en 

tidigare fastställd fördelningsnyckel som för Gullspångs kommun innebär 8 900 kr. 

  

Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att lämna 

stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en förutsättning för 

föreningsarkivets verksamhet. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse ansökan om verksamhetsbidrag 2018 till  Skaraborgs Föreningsarkiv, 

skriven av Britt-Marie Nilsson.docx 

- Ansökan om anslag för år 2018 till Skaraborgs Föreningsarkiv.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §16).doc 

 

  

 Kopia till 
Ekonomikontoret 

Skaraborgs föreningsarkiv 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 38

  

Statistik gällande synpunkter och klagomål till Gullspångs 

kommun 2017 

KS 2017/7  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna inkomna synpunkter, förslag och klagomål för 

år 2017. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges en sammanställning av inkomna synpunkter, förslag och 

klagomål för år 2017. 

  

 Bilagor 
- Synpunkter, förslag och klagomål till Gullspångs kommun 2017.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 39

  

Information från Skaraborgs kommunalförbund KS 2018/2  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Carina Gullberg (S) informerar om deltagande i en konferens i Skövde den 26 januari 

”Den ljusnande framtid är vår 2,0- en konferens om ungdomars väg från skola till 

arbetsliv”. 

  

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om att  Skaraborgs kommunalförbund 

söker ny förbundsdirektör. 

 

  

 Bakgrund 
Information från Skaraborgs kommunalförbund finns med som en punkt på 

dagordningen till kommunstyrelsens möte. 

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 40

  

Information från Företagarna Västra Götaland  KS 2018/80  

 Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och den utdelade boken. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
 

 

Linda Söderlund, från Företagarna Västra Götaland, presenterar sig och delar ut boken 

soloföretagare. 

 

  

 Bakgrund 
Företagarna Västra Götaland besöker kommunstyrelsen idag och delar ut boken Minst 

& flest - en viktig bok om soloföretagare. Denna bok delar de ut till samtliga 

kommuner i Västra Götaland under våren och hösten. 

  

Boken innehåller intervjuer med soloföretagare från varje kommun i Västra Götaland. 

  

Syftet med boken är att lyfta våra soloföretagare i regionen och hur mycket de faktiskt 

bidrar i skatteintäkter. 

  

I t ex Gullspångs kommun finns det 459 soloföretagare och de står för 15 % av 

kommunens totala skatteintäkter. 

  

  

  

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 41

  

Delegationsbeslut KS 2018/2  

 Beslut 
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.         

  

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska 

redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 

omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 

lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

  

 Bilagor 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen februari månad.doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 42

  

Delgivningar KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-01-15 

b) Tekniska nämnden protokoll 2018-01-19 

c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-01-19 

d) Lönenämnden protokoll 2018-01-18 

  

 Bilagor 
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-01-15.pdf 

- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018-01-19.pdf 

- Tekniska nämnden protokoll 2018-01-19.pdf 

- Lönenämnden protokoll 2018-01-18.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 43

  

Delgivning- Länsstyrelsens beslut dnr 431-40858-2017 om 

begäran om samråd vid skogsbruksåtgärd gällande tillstånd till 

ingrepp inom fornlämning RAÄ Amnehärad 7:1 på fastigheten 

Björtorp 1:171 

KS 2018/52  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens beslut dnr 431-40858-2017 om begäran om 

samråd vid skogsbruksåtgärd gällande tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 

Amnehärad 7:1 på fastigheten Björtorp 1:171. 

  

 Bilagor 
- Bilaga 2_2.PNG 

- Bilaga 2_1_Amnehärad 7.1.PNG 

- Bilaga 3_Hur man överklagar.pdf 

- 431-40858-2017 tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Amnehärade 7.1 på 

fastigheten Björtorp 1.171.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-02-07 

 

35/41 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 44

  

Delgivning- KSAU beslut § 8/2017 gällande remissvar förslag till 

nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-

2023 ifrån Naturvårdsverket 

KS 2017/844  

 Beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott remissvar enligt beslut 2018-

01-17 § 8. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till ny nationell avfallsplan och 

avfallsförebyggande program 2018-2023. 

  

Enligt 83 § i Avfallsförordningen har Naturvårdsverket ansvar för att se till att det finns 

en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall som 

uppfyller kraven i artiklarna 28 och 30 i direktiv 2008/98EG. Planen och programmet 

ska utvärderas vart sjätte år och ses över vid behov. Den nya planen och programmet 

kommer att ersätta avfallsplanen Från avfallshantering till resurshushållning från 2012 

och det avfallsförebyggande programmet Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och 

resurseffektivt samhälle från 2014. 

 

 

Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att: 

- minska mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö, 

- minska spridningen av farliga ämnen och 

- främja en praktisk tillämpningen avfallshierarkin 

  

Kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 21 januari 

2018. 

  

Avfallshantering Östra Skaraborg, Jessica Rytter, har lämnat ett förslag till remissvar. 

  

  

  

 Bilagor 
- Följebrev från Jessica Rytter, Avfallshantering Östra Skaraborg.docx 

- Remisssvar Gullspångs kommun nationell avfallsplan 2018-2023, skriven 2018-01-

09.docx 

- Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 

2018-2023 ifrån Naturvårdsverket dnr NV-01180-17.pdf 

- Förslag nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023.pdf 

- Bilaga 1 MKB.pdf 
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- Sändlista.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §8).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 45

  

Delgivning - Vänersborgs Tingsrätt dom mål nr M 3475-17 

klagande miljö- och byggnadsnämnden, Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte 

länsstyrelsens beslut 

KS 2015/256  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänersborgs Tingsrätt dom mål nr M 3475-17 klagande 

miljö- och byggnadsnämnden, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. 

ändrar inte länsstyrelsens beslut. 

  

 Bilagor 
- Vänersborgs Tingsrätt dom mål nr M 3475-17 klagande miljö- och 

byggnadsnämnden, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, dvs. ändrar inte 

länsstyrelsens beslut.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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2018-02-07 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 46

  

Delgivning - Beslut om debitering av kommunbidrag från 

Gullspångs kommun till Miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhet år 2018, dnr 2018MBN 

KS 2018/49  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut om debitering av kommunbidrag från Gullspångs 

kommun till Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet år 2018, dnr 2018MBN. 

  

 Bilagor 
- Beslut om debitering av kommunbidrag från Gullspångs kommun till Miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet år 2018, dnr 2018MBN.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-02-07 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 47

  

Delgivning - Svar från Västtrafik på den gemensamma skrivelsen 

angående Kinnekullebanans utveckling 

KS 2018/25  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges svar från Västtrafik på den gemensamma skrivelsen angående 

Kinnekullebanans utveckling. 

  

 Bilagor 
- Svar från Västtrafik på den gemensamma skrivelsen angående Kinnekullebanans 

utveckling.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 
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2018-02-07 
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Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 48

  

Delgivning - Demokratidagen 2018 den 14 mars KS 2017/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsens förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till 

Demokratidagen 2018. 

  

 Bilagor 
- Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting Demokratidagen den 14 mars.htm 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Britt-Marie Nilsson 

 

 

 


