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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Upprustning av järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2016/180

Föredragande: Verksamhet Teknik
§5

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018
från tekniska nämnden dnr 2017/00444

KS 2017/714

§6

Beslut- Medel för enkelt avhjälpta hinder 2017-10-17 från
tekniska nämnden dnr 2017/00301

KS 2017/715

§7

Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/172

Föredragande: Anna Sundström
§8

Ansökan om kompletterande föreningsbidrag för anställning

KS 2017/109

Föredragande: Lena Norrström
§9

Naturreservat Harsholmarna, dnr 511-39757-2012

KS 2017/723

§ 10

Utdelning av gåvomedel

KS 2017/713

§ 11

Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av
delårsrapport januari-augusti 2017

KS 2017/328

§ 12

Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av
gymnasielevers måluppfyllelse, organisation och rutiner
beträffande aktivitetsansvar för ungdomar

KS 2017/336

2/50
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-11-22

§ 13

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets
rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft, M2017/01633/Ee

KS 2017/611

§ 14

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/719

§ 15

Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2018

KS 2017/707

§ 16

Partistöd 2018

KS 2017/674

§ 17

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329

§ 18

Sammanträden på lediga dagar för förtroendevalda som arbetar
hela dygn

KS 2016/610

§ 19

Surfplattor privat användning

KS 2017/724

§ 20

Nytt LONA-projekt avseende Högsåsen

KS 2017/742

§ 21

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

§ 22

Delegationsbeslut

KS 2017/2

§ 23

Delgivningar

KS 2017/1

§ 24

Delgivning - Trafikverket laga kraft beslut om indragning från
allmänt underhåll av kort väg 3005.01 Otterbäcken

KS 2017/226

§ 25

Delgivning - Leveransåtagande för vård- och omsorgsnämnden
2018

KS 2016/737

§ 26

Delgivning- Leveransåtagande barn-, utbildning- och
kulturnämnden 2018

KS 2017/689

§ 27

Delgivning - Samråd kring Mariestads

KS 2017/691
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bostadsförsörjningsprogram.
§ 28

Delgivning - Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse KS 2017/765
2016

§ 29

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg budget 2018 och
plan 2019-2021

KS 2017/704

§ 30

Delgivning- Redovisning av arrangörsstöd

KS 2017/51

4/50
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2017-11-22

Kommunstyrelsen

Ärende
KS § 351

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Gunnar Bohlin (M) och Per-Arne Brandberg (S) justerar protokollet.
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Ärende
KS § 352

Protokoll
2017-11-22

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Upprustning av järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2016/180

Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över
Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett
genomförande enligt tidigare redovisad utredning kompletterad med lämplig belysning.

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
Verksamhet teknik föreslår i skrivelse 2017-10-17 Kommunstyrelsen i Gullspång att
tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett genomförande enligt tidigare redovisad utredning
kompletterad med lämplig belysning.
Verksamhet teknik har tidigare utrett frågan kring hur gångbron i Gullspång kan
renoveras för att klara framtida trafikering av fotgängare, cyklister och dressiner.
Ärendet redovisades i TN 2016-12-13 (tn § 233) och lämnades över till
kommunstyrelsen för beslut om finansiering och genomförande av projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att diskutera ärendet vidare med tekniska
nämnden. På ett dialogmöte den 23 februari beslutades att ärendet skulle kompletteras
med att även innefatta belysning samt komplettera med svar på frågorna om bron efter
åtgärderna uppfyller de säkerhetskrav som finns för ändamålet samt vem som har
tillsyn- och besiktningsansvaret för bron.
Verksamhet teknik har utrett frågeställningarna och konstaterar att bron kommer att
uppfylla säkerhetskraven för ändamålet och att Gullspångs kommun via tekniska
nämnden har ansvaret för tillsyn- och besiktningar i och med att man har
väghållaransvaret. Verksamhet teknik har även berett frågan om belysning av bron och
beräknar kostnaden för detta till ca 100 tkr.
Förslaget på renovering bygger på att befintlig överbyggnad och befintliga räcken rivs.
Ny farbana anläggs med syllar i trä och slitplank i trä. Traversbalkar läggs mellan
slitbanken för att bibehålla funktionen för dressin. För att ytterligare förlänga
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livslängden på stålfackverket görs bättringsmålning. Konstruktionen är dimensionerad
för att klara snöröjningsfordon. Beräknad livslängd för konstruktion är 40
år. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till ca 1 300 tkr inklusive anslutningsvägar
men exklusive belysning.
Verksamhet teknik föreslår i skrivelse 2017-10-17 Kommunstyrelsen i Gullspång att
tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett genomförande enligt tidigare redovisad utredning
kompletterad med lämplig belysning.
Verksamhet teknik har tidigare utrett frågan kring hur gångbron i Gullspång kan
renoveras för att klara framtida trafikering av fotgängare, cyklister och dressiner.
Ärendet redovisades i TN 2016-12-13 (tn § 233) och lämnades över till
kommunstyrelsen för beslut om finansiering och genomförande av projektet.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade då att diskutera ärendet vidare med tekniska
nämnden. På ett dialogmöte den 23 februari beslutades att ärendet skulle kompletteras
med att även innefatta belysning samt komplettera med svar på frågorna om bron
efter åtgärderna uppfyller de säkerhetskrav som finns för ändamålet samt vem som har
tillsyn- och besiktningsansvaret för bron.
Verksamhet teknik har utrett frågeställningarna och konstaterar att bron kommer att
uppfylla säkerhetskraven för ändamålet och att Gullspångs kommun via tekniska
nämnden har ansvaret för tillsyn- och besiktningar i och med att man har
väghållaransvaret. Verksamhet teknik har även berett frågan om belysning av bron och
beräknar kostnaden för detta till ca 100 tkr.
Förslaget på renovering bygger på att befintlig överbyggnad och befintliga räcken rivs.
Ny farbana anläggs med syllar i trä och slitplank i trä. Traversbalkar läggs mellan
slitbanken för att bibehålla funktionen för dressin. För att ytterligare förlänga
livslängden på stålfackverket görs bättringsmålning. Konstruktionen är dimensionerad
för att klara snöröjningsfordon. Beräknad livslängd för konstruktion är 40 år.
Kostnaden för ombyggnaden beräknas till ca 1 300 tkr inklusive anslutningsvägar men
exklusive belysning.
Bilagor
- Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och
cykelbro.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §17).doc
- Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och
cykelbro Tn §233.pdf
- Gullspång skiss-161115.pdf
- Anläggningskostnad ombyggd_JVG_161115.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §34).doc
- Tn § 132 upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro.pdf
- Tjänsteskrivelse, järnvägsbron över Gullspångsälven, skriven avThyra Larsson 201602-29.docx
- Bilder och anteckningar Håkan 160224.pdf
- Gullspångsälven_Förstudie_Förslagshandling_100609.pdf
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §211).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018
från tekniska nämnden dnr 2017/00444

KS 2017/714

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela VA-verksamheten en investeringsram om
totalt 9 000 tkr för år 2018.

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
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-10-17 § 187.
VA-kollektivet i Gullspångs kommun har sedan några år tillbaka en ekonomi i balans
och finansieras av de taxeintäkter verksamheten får.
Precis som i övriga Sveriges kommuner står Gullspångs kommun inför stora
reinvesteringskostnader i befintliga VA-anläggningar. I VA-planen som är antagen av
Kommunfullmäktige framgår att ambitionsnivån/målet är att reinvestera i befintliga;
VA-ledningar med 1 procent per år, Anläggningar ovan mark med 1/30-del per år och
maskinutrustning/inkrom med 1/20-del per år. För att finansiera detta krävs årliga
investeringsmedel om ca 9 000 tkr per år.
Inför 2018 har tekniska nämnden föreslagit kommunfullmäktige att höja VA-taxans
brukningsavgifter med 1,6 procent med motiveringen att kunna bära de
kapitalkostnader som uppkommer på grund av att öka investeringskostnaderna från de
senaste årens 1 900 tkr per år till VA-planens mål om 9 000 tkr.
VA-verksamheten står även inför andra investeringar i form av utbyggnader av VAanläggningar till områden som idag inte försörjs med kommunalt VA. Dessa
utbyggnader ska finansieras till största delen av taxans anläggningsavgifter. I nuläget
finns ett glapp mellan kostnader för utbyggnad relaterat till den avgift som tas ut vilket
får till följd av brukningsavgifterna delfinansiera kapitalkostnader som är att hänföra
till utbyggnadsprojekt.
Om kommunfullmäktige beslutar tilldela en total investeringsram för VA om 9 000 tkr
för år 2018 finns det utrymme att inom denna ram även finansiera de
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utbyggnadsprojekt som planeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-08 § 212 att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram en prioriterad plan för investeringsobjekt för år 2018, som ska
godkännas i kommunstyrelsen.
Bilagor
- Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018 från tekniska
nämnden dnr 2017- 00444.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §212).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Beslut- Medel för enkelt avhjälpta hinder 2017-10-17 från
tekniska nämnden dnr 2017/00301

KS 2017/715

Beslut
Kommunstyrelsen är positiva till åtgärder för enkelt avhjälpta hinder men att
åtgärderna får inrymmas i tekniska nämndens befintliga budget.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-10-17 § 195, gällande medel för enkelt
avhjälpta hinder i Töreboda. Vid detta sammanträde yrkade ordförande i tekniska
nämnden Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) att tekniska nämnden uppmanar
kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att avsätta medel för inventering av avhjälpta
hinder.
Ett enkelt avhjälpt hinder inom/till fastigheter är enligt Boverket t.ex. att åtgärda
mindre nivåskillnader eller trappsteg, ta bort höga trösklar, montera ledstänger samt att
flytta dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade.
Det kan även handla om att åtgärda dålig belysning, bristande kontrastmarkering,
bristande varningsmarkering eller bristande utformning av orienterande skyltning.
Åtgärder i utemiljön kan vara att kantstenar fasas av vid passage eller ojämnheter
åtgärdas för att öka tillgängligheten.
Ett beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabasen skulle kunna ligga till grund för en
inventering. Inventering av tillgängligheten till kommunens fastigheter och utemiljöer
skulle kunna finansieras genom medel för enkelt avhjälpta hinder.

Bilagor
- Beslut-Medel för enkelt avhjälpta hinder 2017-10-17 från tekniska nämnden dnr
2017-00301.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §213).doc
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Kopia till
Tekniska nämnden
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Kommunstyrelsen

KS § 357

Ärende

Ärendenummer

Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/172

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att beviljade medel för nyanländas försörjningsstöd
regleras i bokslut mellan KS/Visa och VON/IFO, enligt tidigare beslut i
kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medel för handläggning av försörjningsstöd för
nyanlända regleras i bokslut mellan KS/Visa och VON/IFO.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 tkr av KS ej fördelade medel överförs till
Vård och omsorgsnämndens budget för ökade kostnader inom hemvården på grund av
ökad belastning. Vilket innebär en budgetram på 44 465 tkr för kommunstyrelsen och
112 784 tkr för vård- och omsorgsnämnden baserat på beslut i kommunfullmäktige §
87/2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 tkr av kommunstyrelsen ej fördelade medel
överförs till vård- och omsorgsnämnden år 2018, som ska vara ramhöjande. Vilket
innebär en budgetram på 46 028 tkr för kommunstyrelsen och 114 038 tkr för vård- och
omsorgsnämnden baserat på beslut i kommunfullmäktige § 87/2017.

Behandling i kommunstyrelsen

Per-Arne Brandberg (S) yrkar att 1 000 tkr av kommunstyrelsen ej fördelade medel
överförs till vård- och omsorgsnämnden år 2018, som ska vara ramhöjande.
Anna Sundström, vård- och omsorgschef, informerar om ärendet.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Per-Arne Brandbergs (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-09 § 368.
Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut presenterades vid nämndens
septembermöte. Därefter har några korrigeringar gjorts. Delårsbokslut visar på ett
underskott.
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Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att äldreomsorgens hemvård inte kommer att
kunna hålla sin budget. Alla enheter jobbar vidare med sitt arbete med att ha kontroll
över utgifter samt i övrigt arbetar vidare med 30-punktslistan.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2017 (2017-10-09 VON §368).doc
- TS delårsbokstlut.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §207).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
Anna Sundström
Gunnel Gottfridsson
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Ärende

Ärendenummer

Ansökan om kompletterande föreningsbidrag för anställning

KS 2017/109

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om komplettering med 211 000 kr och
istället godkänna en komplettering med 194 890 kr förutsatt att föreningen baserar sin
bidragsansökan för 2018 på årsredovisningen från 2017.

Behandling i kommunstyrelsen
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet.
Gunnar Bohlin (M) med instämmande av Per-Arne Brandberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Styrelsen för Hova IF, genom Gunnar Hermansson, inkom den 21 september med en
ansökan om att få föreningsbidraget för 2017 kompletterat med 211 000 kr.
Anledningen till kompletteringen anges vara att föreningen anställde en vaktmästare på
heltid från 2016-03-01, men att föreningsbidraget för 2017 baserades på 2015 års
årsredovisning där kostanden för denna anställning inte fanns med. Därmed kommer
föreningen att gå back med 334 319 kr under år 2017 enligt egen prognos. Föreningen
lämnade en upplysning om detta i sin ansökan om bidrag för 2017 och upplever att
detta inte har uppmärksammats.
Uträkningen och utbetalningen av föreningsbidrag har hittills, då ansökningarna om
bidrag för det kommande året tidigare lämnades in 31 oktober innevarande år, baserats
på föreningarnas årsredovisning från två år tidigare. Därmed mottar alla föreningar sitt
bidrag i efterskott enligt en cykel som är förskjuten två år. Med de nya riktlinjerna (KF
§ 93) baseras bidraget på närmast föregående års årsredovisning, vilket kommer
minska förskjutningen. Att Hova IF inte mottar bidrag för anställningen av
vaktmästaren förrän nästkommande år är därför ingen avvikelse från gällande rutiner
för föreningsbidrag, som gäller lika för alla föreningar i kommunen.
Föreningsbidraget får inte betalas ut två gånger för samma redovisade utgift och en
eventuell komplettering av bidraget till Hova IF för 2017 bör därför göras som en
förskottsutbetalning av nästa års föreningsbidrag. Hova If uppger sig dock inte vara
intresserade av en förskottsutbetalning utan önskar en kompletterande utbetalning.
Alternativt kan föreningens ansökan behandlas som en ansökan om undantag för
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särskilda skäl då föreningen drabbas hårt ekonomiskt av det tidigare systemet med
eftersläpande bidrag och därför är i behov av extra ekonomisk stöttning.
Hova If mottog 2017 ett föreningsbidrag på 332 190 kr
Maxbeloppet för föreningen var enligt bidragssystemet beräknat till 527 080 kr
Godkända anläggningskostnader: 355 073 kr
Extra kostnader för personal 2016: 352 161 kr 355 073 + 352 161 = 707 234 75 % av
707,234 = 530 425 (Maxbeloppet är uppnått) 527 080 – 332 190 = 194 890 kr
Kompletteringen borde inte vara högre än 194 890 kr.
I innevarande års budget för föreningsbidrag finns (2017-10-25) ett utrymme på 203
300 kr.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse komplettering Hova IF 2.docx
- Ansökan om kompletterande föreningsbidrag Hova IF.pdf
- Personalkostnader.pdf
- Riktlinjer för föreningsbidrag, KF § 93.pdf
- Fördelning föreingsbidrag slutgilitig fördelning.xlsx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §202).doc
- Kompletterande tjänsteskrivelse, Ansökan om kompletterande föreningsbidrag Hova
If.docx

Kopia till
Hova IF
Lena Norrström
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Ärende

Ärendenummer

Naturreservat Harsholmarna, dnr 511-39757-2012

KS 2017/723

Beslut
Kommunstyrelsen anser att frågan med berörd fastighetsägare bör vara avgjord innan
beslut tas om att bilda Naturreservat Harsholmarna.
Kommunstyrelsen vill bjuda in Länsstyrelsen till en träff för att diskutera områdets
möjlighet för natur-, friluftsliv och besöksmål.

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

Bakgrund
Länsstyrelsen Västra Götaland har remitterat ett förslag till bildande av naturreservat
vid Harsholmarna, Åråshult 1:6 i Gullspångs kommun. Yttrandet ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 27 november.
Syftet med naturreservatet är att:
• bevara en representativ del av Vänerskärgården med dess öar och skär som har ett
högt naturvärde och därför är av stor vikt för djur- och fågellivet, liksom människans
friluftsliv,
• bevara och utveckla naturvärden knutna till naturskogsartad tallskog och betad skog
vilket bl. a. innebär att död ved och varierande trädålder ska finnas i riklig omfattning,
• bevara områdets rika fågelliv,
• området ska erbjuda goda förutsättningar för rörligt friluftsliv, som dock ska ske på
ett sådant sätt att det inte skadar områdets naturvärden,
• bevara de inom området förekommande naturtyperna och/eller arterna som ingår i
EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd. Avtal om
intrångsersättning tecknades med markägarna den 15 februari 2013. Ett mindre område
tomtmark på Lilla Harsholmen undantas från de flesta reservatsföreskrifter.
Bedömning
Kommunala planer
Föreslagen reservatsbildning bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och berör
inte detaljplan eller områdesbestämmelser. Inte heller kommunens LIS- och
vindbruksplaner berörs.
I kommunens översiktsplan från 2011 anges för område B2: Fågelön, Nötön, Åråsviken
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och Kolstrandsviken m.fl.: Området sammanfaller i stort sett med riksintresset för
naturvård och det område som av gränsats enligt Ramsarkonventionen. Därutöver ingår
området i ett större område som utpekats som riksintresse för fisket respektive
friluftslivet, främst det rörliga. Ut med Vänern och Gullspångsälven gäller dessutom
strandskydd (300 respektive 100 m). Området är klassat som högsta naturvärde
respektive mycket högt naturvärde i Länsstyrelsens naturvårdsprogram för områdets
zoologiska, geovetenskapliga, botaniska och landskapsbildsmässiga värden. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom området om denna inte avser byggnader för
naturvårdens behov eller anläggningar för det rörliga friluftslivet. Inte heller ska nya
hamnar eller andra fasta anläggningar tillåtas inom området. Befintliga fritidshus på
Fågelön får byggas till så länge detta inte påverkar redovisade naturvärden negativt.
Avstyckning och nybyggnation medges ej. Betning på Fruskären och Svenningsöarna
behålles. I övrigt skall jord- och skogsbruk samt vattenverksamheter inom hela området
bedrivas med stor varsamhet för att inte skada utpekade naturvärden.
Naturvärden
Förslaget till reservatsbildning syftar till att skydda och stärka naturvärdena samt
möjliggöra insatser för att stödja hotade arter. Reservatsförslaget innehåller viss
flexibilitet vad gäller skötsel vilket bedöms underlätta arbetet med att bevara
skyddsvärda arter.
Reservatsförslaget berör följande naturvärden:
• Geografiskt riksintresse, område Vänern med öar och strandområden.
Det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas.
• Riksintresse för Naturvård, område Nötön, Aråsviken, Kilsviken med
Gullspångsälven. Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturvärdena.
• Riksintresse för yrkesfiske. Området ska skyddas från åtgärder som påtagligt
försvårar fisket.
• Gullspångsälvens fredningsområde för lax, öring och gös i sötvatten enligt FIFS
1993:32.
• Ramsarområdet Kilsviken - Åråsviken. Sverige har ett internationellt åtagande att
skydda utpekade våtmarksområden mot åtgärder som kan skada dessas naturvärden
• Området utgör livsmiljö för ett stort antal arter, varav ett 20-tal hotade arter.
Gullspångslax och Gullspångsöring, asp, gös m.fl. fiskarter uppehåller sig i eller
passerar Åråsviken vid uppvandring till sina lekområden.
Området bedöms ha goda förutsättningar att bidra till ett utvecklat friluftsliv eftersom
det hänger tydligt samman med Gullspångsälven och resterande delar av Åråsviken.
Övrigt
Verksamhet miljö och bygg har i juli 2017 förelagt berörd fastighetsägare att avlägsna
två byggnader på Lilla Harsholmen då de saknat dispens från gällande strandskydd för
Vänern och påtagligt påverkar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området.
Ärendet är överklagat och ligger för närvarande för avgörande hos Länsstyrelsen
Västra Götaland.
Bilagor
- Remissyttrande – bildande av naturreservat vid Harsholmarna i Gullspångs kommun
171031.pdf
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- opt_scan20170191.1a (1).pdf
- opt_scan20170191.1b.pdf
- opt_scan20170191.1c.pdf
- opt_scan20170191.1d.pdf
- opt_scan20170191.1e.pdf
- opt_scan20170191.1f.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §205).doc

Kopia till
Länsstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Utdelning av gåvomedel

KS 2017/713

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning av gåvor till ett belopp om 74 843 kr enligt
ekonomikontorets förslag. Barn-, utbildning och kulturnämnden samt Vård- och
omsorgsnämnden får i uppdrag att lämna förslag till kommunstyrelsen på fördelning
av medlen, barn-, utbildning och kulturnämnden 25 000 kr och Vård- och
omsorgsnämnden 49 843 kr fördelningen ska ske senast 31 mars 2018. Förslagen ska
vara trivselskapande åtgärder enligt intentionerna i gåvorna.

Behandling i kommunstyrelsen

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

Bakgrund
I kommunens balansräkning finns ett flertal s.k. gåvor upptagna. Merparten av dessa
gåvor består av små belopp som inte har delats ut många år. Synpunkter har
framkommit från kommunens revisorer varför dessa finns med i kommunens
balansräkning.
Bifogad sammanställning visar vilka gåvor som avses, tillgängliga belopp samt
donatorns avsikt med gåvan.
Ekonomikontoret föreslår att dessa gåvomedel delas ut innan årsskiftet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås fatta beslut om till vilka
verksamheter/ändamål gåvorna ska utdelas, eventuellt efter inhämtande av synpunkter
från Vård och omsorgsnämnd samt Barn utbildning och kulturnämnd. De stiftelser som
står under tillsyn av Länsstyrelsen omfattas inte av förslaget. Inte heller gåvor med
högre belopp.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, utdelning gåvomedel, skriven av Anders Bernhall.docx
- Gullspångs kommun - gåvor.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §206).doc
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Kopia till
Barn-, utbildning, och kulturnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Maria Andersson
Anna Sundström
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av delårsrapport
januari-augusti 2017

KS 2017/328

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i
beaktande inför årsbokslut och kommande delårsrapporter.

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
Revisionen har granskat kommunens delårsrapport och funnit att rapporten i allt
väsentligt är förenlig med de mål som fullmäktige fattat beslut om, såväl de finansiella
som för verksamheten.
I bedömningen finns synpunkter att man saknar mer utförliga förklaringar till
avvikelser samt att man önskar att kommunen ser över behovet av en sammanställd
redovisning med bolagen.
Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande inför årsbokslut och
kommande delårsrapporter.
Bilagor
- Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av delårsrapport januari-augusti
2017.pdf
- Yttrande översiktlig granskning av delårsrapport 2017.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §209).doc

Kopia till
Revisionen
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av
gymnasielevers måluppfyllelse, organisation och rutiner
beträffande aktivitetsansvar för ungdomar

KS 2017/336

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i
beaktande och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet så att det uppfyller gällande
föreskrifter och ger underlag för uppföljning och styrning.
Kommunstyrelsen har uppmärksammat följande faktafel i granskningsrapporten:
Kommunalförbundets styrelse består av ordinarie kommunstyrelsens ordförande och
ersättare opposition, det innebär att både Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius M)
finns representerade. Kommunalförbundet har ett antal beredningar där en beredning
nu har ansvaret för gymnasieutbildningarna där tidigare Gymnasium Skaraborg hade
ansvaret.
Frågan gällande kommunens aktivitetsansvar informerade ansvariga
kommunfullmäktige om den 29 maj 2017.

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
Revisionen har genomfört en fördjupad granskning av kommunens måluppfyllelse och
organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar. Syftet var att
bedöma om kommunen genom sin styrning och uppföljning säkerställer att
aktivitetsansvaret fullföljs enligt lagstiftningen.

I bedömningen påpekar man att kommunen bör stärka uppföljningen av
gymnasieelevernas måluppfyllelse. Detta har Barn-, utbildning- och kulturnämnden
tagit till sig och kommer att lägga in detta i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Vad gäller aktivitetsansvaret bedömer man att kommunen tar sitt ansvar men att det
även där saknas en systematisk uppföljning och redovisning. Verksamheten kommer att
utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete för att regelbundet säkerställa och
återrapportera till kommunstyrelsen resultatet av verksamhetens arbete.
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Båda åtgärderna läggs in i årshjulet för 2018.

Kommunen kommer att på så sätt ta revisionens synpunkter i beaktande och förstärka
det systematiska kvalitetsarbetet så att det uppfyller gällande föreskrifter och ger
underlag för uppföljning och styrning.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, svar till revisionen angående fördjupad granskning av kommunens
måluppfyllelse och organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar,
skriven av Elisabeth Olsson 2017-11-08.docx
- Fördjupad revisonsgranskning av kommunens uppföljning av gymnasieelevers
måluppfyllelse och organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar
och granskningsrapport.pdf
- Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av gymnasielevers måluppfyllelse,
organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §210).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets
rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft, M2017/01633/Ee

KS 2017/611

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande över Energimyndigheten och
Naturvårdsverkets rapport ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft” motsätta sig att 16 kap.
4 § miljöbalken upphävs då detta inte är förenligt med det kommunala självstyret.

Bakgrund
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har haft i uppdrag av regeringen att följa upp
och analysera hur planerings-och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har
utvecklats. I uppdraget har även ingått att föreslå åtgärder för att underlätta
tillståndsprocessen.
Mot bakgrund av den problembild som är kopplad till bestämmelsen (se kap. 5),
bedömer myndigheterna att det finns ett behov av att underlätta tillståndsprocessen för
vindkraftsetableringen och att göra den mer rättsäker än idag. Utifrån detta
rekommenderar Energimyndigheten och Naturvårdsverket att bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken upphävs.
Bestämmelsen för kommunal tillstyrkan anger att tillstånd för att uppföra vindkraftverk
bara får ges om den kommun där vindkraftverken planeras har sagt ja (tillstyrkt) till
etableringen. Syftet med bestämmelsen var att kommunens inflytande över mark- och
vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades.
I utvärderingar har aktörer olika bild av hur tillämpningen fungerar. Bestämmelsen ger
även vindkraft en särställning i miljöbalken i förhållande till de flesta andra
miljöfarliga verksamheter.
Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrka.
Genom att underlätta tillståndsprocessen bedöms åtgärden förbättra förutsättningarna
för utbyggnad av vindkraft. Detta i sin tur bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan.
Kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning i samband med
vindkraftsetableringen minskar jämfört med idag, om bestämmelsen tas bort men
kommunerna skulle även fortsättningsvis ha ett stort inflytande över var
vindkraftverken lokaliseras som remissinstans när tillstånden prövas och genom sin
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översiktsplanering.
Verksamheten för bygg och miljö har yttrat sig över rapporten och finner att
tillstyrkanprocessen idag är i behov av en förändring. Verksamhet miljö och bygg
finner att åtgärderna 4 och 6 är att föredra framför åtgärd 7. (se rapporten)
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter lämnat möjlighet för de politiska partierna
att lämna synpunkter på Energimyndighetens remissförslag.
Socialdemokraterna och Moderaterna har båda inkommit med yttrande där de
framhåller att den kommunala vetorätten måste finnas kvar. Vindkraftsetableringar
påverkar landskapsbilden, friluftsliv, besöksnäringen, närboende, djurlivet och annan
möjlig markanvändning och därmed kommunens innevånare. Därmed är
demokratiaspekten viktig. Ett avskaffande är inte förenligt med det kommunala
självstyret.
Utifrån de sammantagna yttrandena föreslår förvaltningen att Gullspångs kommun i ett
yttrande över Energimyndigheten och Naturvårdsverkets rapport motsätter sig att 16
kap. 4 § miljöbalken upphävs då detta inte är förenligt med det kommunala självstyret.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 (2017-10-16 Ksau §194).doc
- OK med nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan 2017-10-20 från Gösta
Singstrand.htm
- Dnr M2017 01633 Ee, yttrande, från miljö- och bygg, om Energimyndighetens
remiss angående förändringsförslag gällande den kommunala tillstyrkan av
tillståndspliktiga vindkraftsparker.pdf
- M2017-01633 Remisslista Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport
om kommunal tillstyrkan av vindkraft.pdf
- Energimyndigheten kommunal tillstyrkan av vindkraft, ärendenr NV-00099-16.pdf
- Svar från Socialdemokraterna angående remiss av Statens energimyndighets och
Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.docx
- Moderaternas svar på remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets
rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.htm
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §214).doc
- Tjänsteskrivelse yttrande Kommunal tillstyrkan av vindkraft.docx

Kopia till
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet
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Ärende

Ärendenummer

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/719

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för Skaraborgs
Kommunalförbund.

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

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige har behandlat ärendet 2017-09-26 §
24.
Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund reviderade 2015-01-15
med anledning av en översyn av gällande styrdokument.
Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige beslutade att anta förslag till
reviderad förbundsordning samt att föreslå medlemskommunerna att fastställa
reviderad förbundsordning.
Med anledning av behov ytterligare tydliggörande avseende tillämpningen av LOU
(lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget
från kravet på upphandling, föreslås en revidering av nu gällande förbundsordning.
De tillägg till gällande förbundsordning § 5-6 som föreslås är skrivna med röd text.

Bilagor
- Bilaga 10 Reviderad Förbundsordning.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige protokollsutdr. § 24 reviderad
förbundsordning.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §215).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för 2018

KS 2017/707

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för det lokala
folkhälsoarbetet år 2018.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Folkhälsorådet 2017-10-16 § 39.
Gullspångs kommun och östra hälso-och sjukvårdsnämnden har ingått ett avtal om
folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet är at genom långsiktig samverkan
främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en verksamhetsplan
upprättas varje år för det lokala folkhälsoarbetet.
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat avseende omfattningen av sin andel av
folkhälsorådets budget, baserat på befolkningsantalet. Beslutet innebär en höjning på
1170 kr vardera för parterna jämfört med år 2017.
Bilagor
- Verksamhetsplan för Folkhälsorådet, Folkhälsorådet 2017-10-16 § 39.pdf
- Tjänsteskrivelse om verksamhetsplan, skriven av Joakim Wassén 171013.docx
- Förslag till verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet år 2018.docx
- Folkhälsomedel per kommun i Skaraborg 2017.xlsx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §216).doc

Kopia till
Folkhälsorådet
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Ärende

Ärendenummer

Partistöd 2018

KS 2017/674

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara oförändrat inför 2018.
1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet
med vad som föreskrivs i Kommunallagen 2 kap. 9 § andra stycket med ett grundstöd
på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och år.
2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska
partistödet utbetalas ett år efter att representationen upphört.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till
partiet, det kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
Arvodeskommittén har 2017-10-24 § 5 lämnat förslaget att partistödet för år 2018 ska
vara oförändrat.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i arvodeskommittén 2017-10-24 § 5.
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 gett arvodeskommittén i uppdrag att inför varje
budgetår ta fram förslag till partistöd.
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1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet
med vad som föreskrivs i Kommunallagen 2 kap. 9 § andra stycket med ett grundstöd
på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och år.
2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska
partistödet utbetalas ett år efter att representationen upphört.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap.11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till
partiet, det kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
Arvodeskommittén har 2017-10-24 § 5 lämnat förslaget att partistödet för år 2018 ska
vara oförändrat.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.
Bilagor
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §5).doc
- Tjänsteskrivelse, partistöd 2018.docx
- Partistöd 2017, arvodeskommittén 2016-09-14 § 6.doc
- Nya regler för partistöd antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §218).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ett
förslag till arvodering av kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden med en
kostnadsberäkning, eftersom det är olämpligt att genomföra förändringen innevarande
mandatperiod.
3. Kommunfullmäktige beslutar att arvodeskommittén får i uppdrag att inför den nya
mandatperioden lämna ett förslag på nytt arvodesreglemente och arvodesersättningar,
där också en samordning av regler och nivåer i MTG-nämnderna ska ingå.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i arvodeskommittén 2017-10-24 § 4.
Den moderata fullmäktigegruppen i Gullspångs kommun har lämnat in en motion
gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter. I motionen beskrivs att
Gullspång är i en särställning i landet där kommunfullmäktiges ledamöter inte erhåller
arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige. I motionen hänvisar man till att
avsaknaden av arvodering i fullmäktige kan anses strida mot bestämmelserna i
kommunallagen om ersättningar. En jämförelse av ersättningsnivåerna görs gentemot
närliggande kommuner i Skaraborg.
I motionen yrkar man att fr.o.m. budgetåret 2018 skall fullmäktige arvoderas på likartat
sätt som ledamöter i nämnder och styrelser, alternativt att arvodet ska vara fast oavsett
sammanträdets längd.
Yttrande
En jämförelse med grannkommunerna i Skaraborg visar på att i samtliga kommuner
utgår ersättning vid sammanträden med kommunfullmäktige. Hur ersättningen är
upplagd varierar mellan kommunerna. Det kan vara beroende av sammanträdets längd
eller ett fast arvode oberoende av sammanträdets längd. Om man tillämpar reglerna
enligt nuvarande arvodesreglemente för Gullspång skulle det utgå 300 kr i ersättning
för ett fullmäktigesammanträde som är 2 timmar. Alternativt kan ett fast arvode utgå
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för sammanträden med kommunfullmäktige.
Arvodeskommittén beslutade 2017-10-24 § 4 att lämna nedanstående förslag till
beslut:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättning skall utgå vid fullmäktigemöte från
och med 2018. Ersättning skall utgå enligt arvodesreglementet för Gullspångs
kommun, § 13 arvoden för sammanträden m.m.
Sammanträdesarvoden
Utgår med ett maximalt belopp per dag 900 kr
Varav 1:a tim 200 kr
Därefter per påbörjad timme 100 kr
Ej tjänstgörande ersättare men närvarande erhåller sammanträdesarvode enligt nedan.
Utgår med ett maximalt belopp per dag 450 kr
Varav 1:a tim 100 kr
Därefter per påbörjad timme 50 kr
2. Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att i arvodesreglementet paragraf § 3 ska första meningen
kompletteras med ”kommunfullmäktige”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.
Bilagor
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §4).doc
- Tjänsteskrivelse, motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter.docx
- Motion gällande arvodering av Kommunfullmäktigeledamöter.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §219).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Sammanträden på lediga dagar för förtroendevalda som arbetar
hela dygn

KS 2016/610

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge personal- och lönechefen i uppdrag att komplettera
ärendet med riktlinjer för anställda som har förtroendeuppdrag på ledig dag. För detta
ska ett tillämpningsförslag tas fram.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats på arvodeskommittén 2017-10-24 § 6.

Vid föregående möte, 2016-09-14 § 8, med arvodeskommittén tog Elis Öquist
Bergman (FI) upp frågan angående sammanträden på lediga dagar för förtroendevald
som arbetar hela dygn. Arvodeskommittén gav personalchef Arvo Niiholm att till nästa
möte med arvodeskommittén, undersöka vad som kan göras för att möjliggöra politiska
uppdrag för förtroendevald som har anställning med långa arbetspass.
Yttrande
Om den förtroendevalde arbetar ett helt dygn före det att ett sammanträde hålls bör den
förtroendevalde kunna ges möjlighet till ledighet före sammanträdesdagen eller efter
sammanträdesdagen, dvs. i anslutning till sammanträdesdagen. Den förtroende- valde
är inte arbetstagare, vilket innebär att Arbetstidslagen inte gäller för den
förtroendevalde. Men intentionerna i kommunallagen är att oberoende av
anställningsförhållanden m.m. skall alla medborgare i landet kunna ta ett politiskt
uppdrag. Anställningsförhållandena skall därmed inte utgöra ett hinder för detta. För
den som är arbetstagare skall reglerna i Arbetstidslagen om nattvila, veckoarbets-tid
och veckovila följas. Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande
ledighet under varje period om tjugofyra timmar, dygnsvila. Heltidsmåttet är normalt
40 timmar per vecka, men kan vara högre beroende på att en genomsnittsberäkning
tillämpas utifrån en schemaberäkning för en längre tidsperiod.
För att den förtroendevalde skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande
sätt bör denne ha möjlighet till nattvila i anslutning till ett sammanträde. Denna kan tas
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ute före eller efter sammanträdet, beroende på tiden för sammanträdet. Detsamma
gäller för den totala veckoarbetstiden, att den är rimlig i förhållande till heltidsmåttet
för en arbetstagare.
Ovanstående innebär att för en förtroendevald som arbetar hela dygn och som behöver
ta ut ledighet från sitt ordinarie arbete som är längre än tiden för samman-trädet och
som därigenom förlorar arbetsförtjänst kan ersättning från Gullspångs kommun utgå
med ett högre belopp än den förlorade arbetsförtjänsten för sammanträdet. I dessa fall
gäller § 8 i arvodesreglementet för Gullspångs kommun. En rimlig bedömning skall i
dessa fall göras utifrån behovet av dygnsvila, heltidsmåttet och veckovila.
En ändring av § 8 i arvodesreglementet görs enligt nedan. Kursiv text anger ändringen.
§ 8 Särskilda arbetsförhållanden, schemalagd arbetstid m.m. För förtroendevald som
kan styrka att denne p.g.a. skifttjänstgöring, schemalagd arbetstid eller andra särskilda
arbetsförhållanden, förlorat arbetsförtjänst utöver berättigad ersättning, kan ersättning
utgå med högre belopp. Förtroendevald är berättigad till ersättning för förlorad
arbetsinkomst vid de tillfällen ett sammanträde med nämnd, styrelse eller arbetsutskott
föregås eller efterföljs av ett schemalagt arbetspass. Arbetstiden ska styrkas med
schema från arbetsgivaren.
Med detta avses t.ex. att en förtroendevald arbetar natten innan ett sammanträde med
nämnd/arbetsutskott som börjar på morgonen/förmiddagen efter arbetspasset. Den
förtroendevalde är då berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst för de timmar
som denna skulle ha arbetat natten innan sammanträdet.
Det ankommer på kommunstyrelsen att besluta i dessa fall.

Bilagor
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §6).doc
- Tjänsteskrivelse, sammanträden på lediga dagar för förtroendevalda som arbetar hela
dygn.docx
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §8).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §220).doc

Kopia till
Arvo Niiholm
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Ärende

Ärendenummer

Surfplattor privat användning

KS 2017/724

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte skicka fakturor till de som använder surfplattan
privat utan fortsätta att göra ett avdrag på 50 kr per månad på arvodet. De politiker som
av någon anledning inte har något arvode faktureras i slutet av året.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-05 § 212 att införa surfplattor och digitala
sammanträdeshandlingar för politiker. Om surfplattan används även privat infördes ett
avdrag på 50 kronor per månad på arvodet.
Vid arvodeskommitténs sammanträde 2017-10-24 § 9 informerade Annika
Tauberman, systemförvaltare, om att en del politiker inte har arvoden varje månad och
då kan inte heller något avdrag göras. Föreslås att istället för avdrag på arvodet skickas
från och med år 2018 en faktura till de som använder surfplattan privat.
Arvodeskommittén beslutade 2017-10-24 § 9 att lämna nedanstående förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att en faktura
skickas till de politiker som använder surfplattan privat från och med år 2018.
Bilagor
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §9).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §221).doc

Kopia till
Annika Tauberman
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Ärende

Ärendenummer

Nytt LONA-projekt avseende Högsåsen

KS 2017/742

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan och delegerar till kommunchefen att
hantera projektet.

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
Ulf Sandberg, ordförande Högsåsföreningen, har meddelat att ett utkast till nytt LONAprojekt avseende Högsåsen finns framtaget. Ansökan ska vara inne senast den 1
december. Projekttiden är 3 år.

Bilagor
- Nytt LONA-projekt avseende Högsåsen.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §224).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Information från Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.

Carina Gullberg (S) informerar om att politiker och tjänstemän har tillsammans med
Skaraborgs kommunalförbund träffats och diskuterat om samverkan kring etableringar.
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om samverkan kring etableringar med
Business Sweden, liknande samarbetsprojekt finns runt om i Sverige. Skaraborgs
kommunalförbund har tagit fram ett 3 årigt projekt om samverkan kring etableringar.
Två tjänster ingår i projektet och finansiering sker via Västra Götalandsregionen och
tillväxtmedlen från kommunerna. Syftet är att samverkan ska göra kommunerna
mer synliga och ska leda till mindre etableringar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges information från Skaraborgs Kommunalförbund.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delegationsbeslut

KS 2017/2

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta
lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Bilagor
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen november månad.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivningar

KS 2017/1

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges:
a) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2017-10-18
b) Anteckningar från sammanträde med MTG styrgrupp 2017-10-25
c) Ekonomirapporten oktober 2017, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting
d) IT-nämnden protokoll 2017-10-18
e) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-11-07
f) Protokoll 2017-11-10 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för
verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS
g) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-11-07
h) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-10-26
Bilagor
- Protokoll Ekonomiadministrationen EA 2017-10-18.pdf
- MTG Skaraborgs styrgrupps sammanträde 2017-10-25.pdf
- Pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting ekonomirapporten oktober
2017.pdf
- Ekonomirapporten oktober 2017 om kommunernas och landstingens ekonomi utgiven
av Sveriges Kommuner och Landsting.pdf
- IT-Nämndens protokoll 2017-10-18.pdf
- Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-11-07.pdf
- Protokoll från central samverkan 20171019.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-11-07.pdf
- Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2017-10-26.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Trafikverket laga kraft beslut om indragning från
allmänt underhåll av kort väg 3005.01 Otterbäcken

KS 2017/226

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Trafikverkets beslut om laga kraft beslut gällande indragning
från allmänt underhåll av kort väg 3005.01 Otterbäcken.
Bilagor
- Trafikverket laga kraft beslut om indragning från allmänt underhåll av kort väg
3005.01 Otterbäcken.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Leveransåtagande för vård- och omsorgsnämnden
2018

KS 2016/737

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Leveransåtagande för vård- och omsorgsnämnden 2018.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2017 (2017-10-09 VON §367).doc
- Leveransåtaganden för vård- och omsorgsnämnden 2018.pptx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Leveransåtagande barn-, utbildning- och
kulturnämnden 2018

KS 2017/689

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Leveransåtagande för barn-, utbildning- och kulturnämnden
2018.
Bilagor
- Barn- utbildning och kulturnämnden oktober 2017 (2017-10-17 BUK §173).doc
- TU Leveransåtaganden 171006.docx
- Förslag leveransåtaganden BUK 171006.docx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Samråd kring Mariestads
bostadsförsörjningsprogram.

KS 2017/691

Beslut
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott § 203 enligt yttrande nedan:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att följande yttrande lämnas
över samrådshandlingen Bostadsförsörjningsprogram för Mariestads kommun.
1. Gullspång bedömer på att kommunen väger in bostadssituationen på både den
nationella och regionala nivån i sitt resonemang om framtida behov på ett föredömligt
vis. Dock saknar Gullspång ett MTG-perspektiv i programmet.

2. Bostadsförsörjningsprogrammet ger en tydlig bild över bostadssituationen i
Mariestads kommun samt vilka möjligheter som finns tillgängliga för att utveckla
bostadsbyggandet och nå avgivna mål kring bostadsförsörjningen. Kommunen lyfter
även fram vilka faktiska grupper i samhället som är i störst behov av bostäder och hur
deras specifika behov ser ut. Däremot önskar Gullspång gärna se fler kortsiktiga steg
och konkreta mål och åtgärder i programmet för att bättre kunna föreställa sig
processen mot måluppfyllelse.

3. Gullspångs kommun ser positivt på att Mariestad har vägt in flera sociala aspekter
som jämställdhet och integration i sitt Bostadsförsörjningsprogram. I programmet visar
man på en medvetenhet om risken att bidra till segregation med ett dåligt planerat
bostadsbyggande och möjligheten som finns att istället tidigt förebygga segregation i
samhället genom att planera för områden med blandade bostadstyper. Gullspång står
även bakom att Mariestad, vid sidan av kvantitativa värden, framhåller vikten av god
och estetisk arkitektur som både ger ett gott helhetsintryck och inger en positiv känsla
hos invånarna samt inspirerar till aktivitet.

Bakgrund
Mariestads Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 september att låta Mariestads
bostadsförsörjningsprogram 2017-2025 bli förslag på samråd.
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram har arbetats fram under året och Mariestads
kommun vänder sig nu till närliggande kommuner, Länsstyrelsen, Skaraborgs
kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen för att samla in synpunkter.
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Eventuella svar med synpunkter ska vara inkomna till Mariestads kommun senast
fredagen den 10 november.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Mariestads bostadsförsörjningsprogram.docx
- Bostadsförsörjningsprogrammet_samrådshandling.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §203).doc

Kopia till
Akt
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KS § 378
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse
2016

KS 2017/765

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2016.
Bilagor
- Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2016.pdf

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg budget 2018 och
plan 2019-2021

KS 2017/704

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunstyrelsen delges Räddningstjänsten Östra Skaraborg budget 2018 och plan
2019-2021.
Bilagor
- Protokollsutdrag sammanträde 170928.pdf
- Missiv delårsbokslut 2017 och budget 2018.pdf
- Budget 2018 ,plan 2019-2021.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §217).doc
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 380

Protokoll
2017-11-22

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Redovisning av arrangörsstöd

KS 2017/51

Beslut
Kommunstyrelsen förklarar sig informerad om sammanställningen av beviljade
arrangörsstöd.

Bakgrund
En sammanställning, daterad 2017-10-30, av beviljade arrangörsstöd för år 2017 finns
framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §223).doc
- Redovisning Arrangörsstöd.xlsx
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
2017-11-22

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-11-22

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

