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§ 4 Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät 
Gullspång 2018 

KS 2017/714 

 
Föredragande: Michael Nordin 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens beslut om att omdisponera 4 150 tkr av 
2018 års VA-investeringsram (projekt 96000) enligt följande: 
  
a) 300 tkr till projektet ”Tryckning under E20 för ny spillvattenledning” 
  
b) 400 tkr till projektet ”VA-sanering John Hedins väg” 
  
c) 150 tkr till projektet ”VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång” 
  
d) 700 tkr till projektet ”VA-sanering Distansvägen” 
  
e) 1600 tkr till projektet ”VA-sanering Dykarevägen” 
  
f) 250 tkr till projektet ”Relining Otterbäcken väg 26” 
  
g) 250 tkr till projektet ”VA-sanering Kärret” 
  
h) 500 tkr till Projekt 96015 E20 Hova 
  
 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2018-04-17 § 65 
  
År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla en 
förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska nämnden 
behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i anspråk. 
  
Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För reinvestering 
i ledningsnät har verksamhet teknik valt följande prioriteringar vilka det föreslås omdisponeras 
investeringsmedel till: &#61623; 
  
- E20 tryck under väg till en kostnad av 300 tkr. En tryckning med skyddsrör för självfallspilledning 
under E20 i samband med avstängning. Vi tar även med ny vattenledning då den gamla har hög 
ålder. Den gamla spilledningen har stora svackor och dåligt totalfall. Vi tar därför ett nytt läge på 
ledningarna där vi får betydligt bättre fall. &#61623; 
  
- VA-sanering av John Hedins väg till en kostnad av 400 tkr. Väldigt dålig spilledning som är full av 
rötter. Dålig profil samt olika dimensioner gör att vi gräver istället för relinar.  &#61623; 
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- VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång till en kostnad av 150 tkr. I samband 
med gestaltningen behöver vi byta serviser, byte 1st brunn, proppa ledningar. &#61623; 
  
- VA-sanering av Distansvägen till en kostnad av 700 tkr. Rötter i dagvattnet med översvämning som 
följd. Skarvförskjutningar gör att vi gräver istället för relinar. En sträcka på 70 meter. Asfaltering 
ingår. &#61623; 
- VA-sanering av Dykarevägen till en kostnad av 1 600 tkr. Gammal vattenledning av galv med flera 
aktiva småläckor. Spilledningen är delvis rasad (går inte att komma fram med kameran) vilket gör att 
vi totalsanerar gatan inklusive serviser. 95 meter. &#61623; 
  
- Relining Otterbäcken väg 26 till en kostnad av 250 tkr. Flera återkommande vattenläckor på 
sträckan. Vi har ”onödigt” stor dimension på ledningen vilket gör att vi för in ny ledning i befintlig och 
går ner i dimension. &#61623; 
  
- VA-sanering vid området Kärret till en kostnad av 250 tkr. Kärret 4 är en fastighet som ligger utmed 
Rådavägen. Ledningspaketet som är i behov av utbyte servar fastigheterna kärret 4 och Vikensberg 1 
och som det ser ut idag så har denna sträcka belastats med en hel del driftstörningar med allt ifrån 
vattenläckor till avloppsstopp som visade sig bero på rotinträngningar och ras samt uttjänt 
galvledning. &#61623; 
  
- Projekt 96015: VA-åtgärder i samband med utbyggnad E20 till en kostnad av 500 tkr. I samband 
med Trafikverkets utbyggnad av E20 görs även en omfattande ombyggnad av VA-ledningsnätet. I 
avtal med Trafikverket har överenskommits ett fast pris för den del som kommunen ska stå för 
fördelat på två år. Detta avser den andra och sista betalningen till Trafikverket samt en del egen tid. 
 
 
Bilagor 
- Beslut från tekniska nämnden 2018-04-17 § 65 omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät 
Gullspång 2018.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §112).doc 
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§ 5 Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät 
Gullspång 2018, tekniska nämnden § 98/2018 

KS 2017/714 

 
Föredragande: Michael Nordin 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 550 tkr av 2018 års VA-investeringsram (projekt 96000) 
till Projekt 96044 Förnyelse av ledningsnät Gullspång 2018. 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2018-05-22 Tn § 98. 
  
År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla en 
förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I 
kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska nämnden 
behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i anspråk. 
  
Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För reinvestering 
i ledningsnät beslutade nämnden på sammanträdet 2018-04-17 att omdisponera 3 650 tkr till projekt 
96044 för följande insatser: 
E20 tryck under väg till en kostnad av 300 tkr. &#61623; 
VA-sanering av John Hedins väg till en kostnad av 400 tkr. &#61623; 
VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång till en kostnad av 150 tkr. &#61623; 
VA-sanering av Distansvägen till en kostnad av 700 tkr. &#61623; 
VA-sanering av Dykarevägen till en kostnad av 1 600 tkr. &#61623; 
Relining Otterbäcken väg 26 till en kostnad av 250 tkr. &#61623; 
VA-sanering vid området Kärret till en kostnad av 250 tkr. 
  
Under hösten var det även planerat för att om möjligheter gavs bygga om den avloppsledning som 
ligger utsatt på Gullspångsälvens botten. Vid fältundersökning för en sådan åtgärd upptäcktes att 
ledningen var trasig vilket skyndsamt måste åtgärdas. Det akuta läget har avhjälpts med en 
provisorisk ledning ovan mark, men den permanenta åtgärden innebär en styrd borrning under älven 
vilket bedöms kosta max 550 tkr. Verksamhet teknik föreslår därför att nämnden omdisponerar 
ytterligare 550 tkr från VA-investeringsramen till projekt 96044 för att kunna inrymma även denna 
insats. Insatsen är i så fall planerad att utföras under juni och föregås av en direktupphandling. 
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§ 6 Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan 
mark Gullspång  

KS 2017/714 

 
Föredragande: Michael Nordin 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens beslut att omdisponera delar av 2018 
års VA-investeringsram (projekt 96000) enligt följande: 
a) 350 tkr till projektet ”Ny blåsmaskin inklusive luftningssystem till Hova avloppsreningsverk”. 
b) 400 tkr till projektet ”Ny hydrofortank till Hova vattenverk” 
c) 110 tkr till projektet ”Installation av brutet vatten i Gullspångs reningsverk” 
d) 110 tkr till projektet ”Installation av brutet vatten i Hova reningsverk” 
e) 530 tkr till projektet ”Renovering/modernisering av pumpstationer 2018” 
  
 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2018-04-17 § 85 
  
År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla en 
förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I 
Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska nämnden 
behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i anspråk. 
  
Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För reinvestering 
i anläggningar ovan mark har verksamhet teknik valt följande prioriteringar vilka det föreslås 
omdisponeras investeringsmedel till.   
  
- Ny blåsmaskin inklusive luftningssystem till Hova reningsverk till en kostnad av 350 tkr. 
Investeringen innebär en ersättning av befintligt uttjänt system till ett modernare system dom 
kommer att bidra till en bättre reningsprocess och lägre driftkostnader då det nya systemet är 
betydligt mer energieffektivt.   
  
- Byte hydrofor till Hova vattenverk till en kostnad av 400 tkr. Investeringen innebär ett utbyte av 
befintlig hydrofortank då denna på grund av ålder inte kommer att klara kommande besiktningskrav 
för tryckkärl. 
  
- Installation av brutet vatten i Gullspång och Hova reningsverk till en kostnad av 110 tkr per 
anläggning. I dagsläget saknas så kallat brutet vilket innebär en risk för att avloppsvatten kan tränga 
in i dricksvattennätet. Investeringen innebär att denna risk byggs bort. 
- Renovering och modernisering av pumpstationer till en kostnad av 530 tkr under 2018. Behovet av 
renovering av befintliga pumpstationer är stort då pumpstationerna är omoderna och slitna. 
Investeringen kommer att förbättra driftsäkerheten, möjligheten till fjärrövervakning/styrning samt 
minska energiåtgången. 
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Bilagor 
- Beslut från tekniska nämnden 2018-04-17 § 85 omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark Gullspång.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §113).doc 
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§ 7 Åtgärder på Göta Holme KS 2015/532 

 
Föredragande: Michael Nordin 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen  beslutar att avsätta 850 tkr för att tillsammans med befintlig budget för 
upprustning av lekplatser om 470 tkr finansiera: 
- Genomförandet av åtgärder så att det är lämpligt att använda lekplatsen utifrån de risker med 
markföroreningar som föreligger till en kostnad av 1 050 tkr.  
- Utökning av lekplatsen med ytterligare lekredskap till en kostnad av 270 tkr.   
- Finansieringen sker via kommunstyrelsens tillförfogande, investeringsmedel.   
- Verksamhet teknik får i uppdrag att ta fram en lekplatsplan. 
  
  
 
 
Bakgrund 

Ärendet har behandlats av tekniska nämnden 2018-05-22 § 115. 
Göta Holme består av förorenad mark till en grad som gör det direkt olämpligt att ha en lekplats där 
med risken för att barn kommer i kontakt med de slaggprodukter som finns i marken. Då detta kom 
kommunen till kännedom togs en konsultutredning fram. Åtgärden som föreslagits i den 
konsultutredningen är att fylla upp området med massor för att förhindra att barn kommer i kontakt 
med de slaggprodukter som finns i marken. Verksamhet teknik har utrett och kalkylerat en sådan 
åtgärd vilket skulle uppgå till en summa av ca 1 000 tkr. En sådan åtgärd skulle kräva omfattande 
transporter av massor till platsen och även påverka områdets utseende väsentligt. Verksamhet teknik 
har därför tagit fram ytterligare förslag som är i samma kostnadshärad men innebär istället att 
täckning av marken sker med t.ex. en konstgräsmatta och gummipads där fallsand annars skulle 
behövas. Denna åtgärd fyller samma funktion som konsultutredningens lösning, alltså att barn inte 
kan komma i kontakt med markföroreningarna. Verksamhet föreslår även att man i samband med en 
sådan kostsam åtgärd utökar lekplatsen med några fler lekredskap till en kostnad av 250 tkr – 300 
tkr. 
  
I investeringsbudgeten för år 2018 finns medel om 470 tkr till upprustning av lekplatser i Gullspångs 
kommun vilket föreslås användas som en delfinansiering till denna åtgärd. Kvarstår gör då ett behov 
av att tillskjuta tekniska nämnden 850 tkr vilket verksamhet teknik föreslås tilläggsäskas från 
kommunfullmäktige. 
 
 
Bilagor 
- Begäran om medel för åtgärder på Göta Holme i Gullspång, Tn § 115.pdf 
- Kommunstyrelsen 2016-06-07 (2017-06-07 KS §209).doc 
- Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018, KF § 39_2018.pdf 
- Investeringsbudget 2018, KF § 89_2017.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 (2018-06-05 Ksau §126).doc 
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§ 8 Regler för arrangörsstöd Gullspångs kommun 2018 KS 2018/330 

 
Föredragande: Susanne Karlsson 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att reglerna för Arrangörsstöd revideras med ändringarna att kommunens 
föreningar kan ansöka om arrangörsstöd två gånger per år men oberoende av tidsperiod, och att 
gemensamma ansökningar behandlas som en egen föreningsansökan, att arrangörsstödet inte får 
överstiga beräknade kostnader. 
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Under januari-februari 2018 gjordes en undersökning via en enkät som sändes ut till kommunens 
samtliga föreningar, för att få uppgifter på arrangörsstödets betydelse för kommunens föreningar, 
samt en nöjdhetsundersökning från de föreningarna som ansökt om arrangörsstöd. 
 
 
Det framkom av enkäten att föreningarna önskade att de kunde söka arrangörsstöd två gånger per år 
och oberoende tidsperiod, enligt de nuvarande reglerna kan föreningarna endast söka arrangörsstöd 
i gång per halvår.  
 
 
Vissa föreningar har ansökt om arrangörsstöd tillsammans med andra föreningar, sökta 
Gemensamma arrangörsstöd har då belastat en specifik förening. För att inte belasta endast en 
förening är önskan att gemensam ansökning behandlas som en egen ansökan. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse Arrangörsstöd 2018.docx 
- Regler för arrangörsstöd .docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §105).doc 
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§ 9 Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs 
Tennisklubb till utegym 

KS 2018/90 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Gullspångs tennisklubbs ansökan om ett investeringsbidrag på 
80 000 kr till ett utomhusgym i Gullspång, under förutsättning att föreningen kan finna en lämplig 
mark för anläggningen i samarbete med Gullspångs kommun eller privat markägare. Föreningen bör 
även presentera hur man planerar att skötseln av utomhusgymmet ska hanteras på lång sikt. Med 
krav på redovisning efter färdigställt projekt enligt ansökan. 
  
  
 
 
Bakgrund 
Föreningen Gullspångs tennisklubb inkom den 13 februari med en ansökan om investeringsbidrag för 
att anlägga ett utomhusgym i Gullspång. Kostnaden för utomhusgymmet beräknas till 200 000 - 300 
000 kr. Föreningen anhåller om ett stöd på 80 000 kr i investeringsbidrag från Gullspångs kommun, 
men har även sökt stöd från Folkhälsokommittén Västra Götaland och Alfastiftelsen för projektet. I 
ansökan till kommunen föreslås gymmet placeras på kommunal mark i nära anslutning till 
tennisklubbens anläggning. Den utpekade ytan ligger dock inom det område som av SGU är utpekat 
för eventuell markprovtagning. För att anlägga ett utomhusgym inom detta område måste 
föreningen först invänta besked om exakt vart markproverna kommer att tas. Inkommer ett beslut 
som fastställer att prover ska tas på den plats som föreningen har pekat ut i sin investeringsansökan 
måste föreningen dessutom invänta analysresultaten från SGU, vilket beräknas till årsskiftet 
2018/2019. Alternativet till att invänta provtagningsresultat är att föreningen väljer att placera 
utomhusgymmet på en av de alternativa platser som pekats ut av kommunens plan- och 
markansvarig (se: bilaga 1 utegym, plan och mark.docx) alternativt på privat mark utanför 
provtagningsområdet som föreningen själv kan presentera. 
  
  
Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag (KF § 24, 2017-02-27) utbetalas bidrag för högst 30 % av 
investeringskostnaderna. Med en investeringskostnad på ca 200 000 -300 000 bedömer förvaltningen 
att föreningen har möjlighet att erhålla ett investeringsbidrag på 80 000 kr. 
 
 
I innevarande års budget för föreningsbidrag finns (2018-05-08) det utrymme på 284 000 kr till 
investeringsbidrag. Då budgeten tillåter en utgift på 80 000 kr utan tillförsel av extra medel föreslår 
förvaltningen att man frångår punkt 1.b. i riktlinjerna för investeringsbidrag (KF § 24, 2017-02-27) 
som föreskriver att bidrag över 50 000 kr ska utbetalas nästkommande år. 
  
  
 
 
Bilagor 
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- Tjänsteskrivelse, Tennisklubben ansökan om investeringsbidrag för utomhusgym.docx 
- Bilaga 1 utegym, plan och mark.docx 
- Folkhälsorådet § 11 utegym.pdf 
- Ansökan om investeringsbidrag från Gullspångs Tennisklubb till utegym.pdf 
- Ansökan om investeringsbidrag från Gullspång Tennisklubb till ett utegym.pdf 
- Folkhälsorådets utlåtande avseende utegym i Gullspång.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §107).doc 
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§ 10 Ansökan om investeringsbidrag Fagerlids 
Hembygdsförening 

KS 2018/236 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Fagerlids hembygdsförenings ansökan om ett 
investeringsbidrag på 13 500 kr, med krav på redovisning efter färdigställt projekt enligt ansökan. 
  
  
 
 
Bakgrund 

Fagerlids hembygdsförening inkom den 27 mars med en ansökan om investeringsbidrag för ett 
utbyte av ålderdomlig vattenledning och installation av pumpanläggning till sin föreningslokal. Hela 
kostanden för installationen beräknas uppgå till 45 000 kr. Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag 
(KF § 24, 2017-02-27) kan en förening erhålla höst 30 % av investeringskostnaderna i bidrag. För 
Fagerlids hembygdsförening innebär det att föreningen kan bli berättigade ett bidrag på 13 500 kr för 
den nya vattenledningen. Föreningen har även sökt stöd från Boverket för upprustningen. Boverkets 
villkor för investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande 
reparation är att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den 
godkända kostnaden. 
 
 
Förvaltningen gör bedömningen att utifrån gällande riktlinjer för investeringsbidrag (KF § 24) är 
förenings bidragsansökan fullständig och korrekt. 
 
 
I innevarande års budget för föreningsbidrag finns (2018-05-08) ett utrymme på 284 000 kr till 
investeringsbidrag. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsbidrag Fagerlids hembygdsförening.docx 
- Ansökan om investeringsbidrag Fagerlids Hembygdsförening.pdf 
- Ansökan om investeringsbidrag Fagerlids Hembygdsförening.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §108).doc 
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§ 11 Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens 
bandyklubb 

KS 2018/255 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Föreningen Otterbäckens bandyklubbs ansökan om 
investeringsbidrag för inköp av en ismaskin och därmed låta föreningen erhålla ett investeringsbidrag 
på 50 000 kr innevarande år. Med krav på redovisning efter färdigställt projekt enligt ansökan. 
 
 
Bakgrund 
Föreningen Otterbäckens bandyklubb inkom den 3 april med en ansökan om investeringsbidrag för 
inköp av en ny (begagnad) ismaskin till föreningens konstfrusna bandybana. Den gamla ismaskinen 
uppges inte fungera längre då motorn har haft problem under en längre tid och nu lagt av. Att 
ismaskinerna fungerar är grundläggande för att föreningen ska kunna sköta isbanan och därmed 
fortsätta driva en bandyklubb. Enligt uppgift kostar en begagnad ismaskin 300 000 - 500 000 kr 
(nypris: 1 200 000 kr). En ny ismaskin skulle göra arbetet mer effektivt och minska kostnader för 
reparationer och bränsle. Enligt riktlinjerna för investeringsbidrag till föreningar (KF § 24, 2017-02-
27) har ansökningar från idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet samt ansökningar 
gällande investeringar som kan sänka framtida omkostnader prioritet när medel investeringsbidrag 
ska fördelas. Förvaltningen bedömer att föreningen ansökan uppfyller båda dessa kriterier samt att 
investeringen är väsentlig för bandyklubbens verksamhet. I övrigt bedöms föreningens 
bidragsansökan vara fullständig och korrekt utifrån gällande riktlinjer för investeringsbidrag (KF § 24, 
2017-02-27). Enligt riktlinjerna utbetalas bidrag för högst 30 % av investeringskostnaderna. Med en 
investering på ca 400 000 innebär det att föreningen har möjlighet att erhålla ett investeringsbidrag 
på 120 000 kr. 
 
 
I innevarande års budget för föreningsbidrag finns (2018-05-08) ett utrymme på 284 000 kr till 
investeringsbidrag. Då budgeten tillåter en utgift på 120 000 kr utan tillförsel av extra medel föreslår 
förvaltningen att man frångår punkt 1.b. i riktlinjerna som föreskriver att bidrag över 50 000 kr ska 
utbetalas nästkommande år. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse OBK investering Ismaskin.docx 
- Ansökan om investeringsbidrag från Otterbäckens bandyklubb.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §109).doc 
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§ 12  LSS-boendet KS 2014/457 

 
Föredragande: Magnus Persson, Anders Bernhall 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen    
  
1. Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångsbostäder AB får i uppdrag att utifrån framtagna 
arbetshandlingar gå vidare med uppdraget för offentlig upphandling för nytt LSS-boende.   
  
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta alternativ 2. 
  
  
 
 
Bakgrund 
Kommunens företrädare för vård och omsorg samt Gullspångsbostäder har bildat en projektgrupp 
med Gullspångsbostäder som projektledare. Konkret arbetsmaterial med förslag på placering, 
utformning, kalkyl och driftsbudget är framtaget för vidare beslut om upphandling via MTG-teknik. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse LSS-boende underlag för upphandling.docx 
- Kommunfullmäktige 2017-10-30 (2017-10-30 KF §148).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 (2018-06-05 Ksau §129).doc 
- Arbetshandling ALEN 5 - Förslag 1 - 3 - 2018-05-31 ksau.pdf 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-06-13 

 

20/46 

 

§ 13 Finansiering av gemensamt dataskyddsombud KS 2018/247 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
1. Kommunstyrelsen beslutar att samverka med Töreboda och Mariestads kommuner om en 
gemensam tjänst som dataskyddsombud. Tjänsten ska omfatta 50 procent av en heltidstjänst under 
ett år fr.o.m. 2018-05-25. Gullspångs kommun ska vara huvudman för dataskyddsombudet. 
  
2. Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun ska delfinansiera tjänsten med 108 tkr. 
Kostnaden finansieras inom tidigare kostnad för PUL-ombud och resterande får arbetas in i 
budgetram. 
  
 
 
Bakgrund 
Kommunchefen i Mariestads kommun har givit administrativa enheten i uppdrag att lämna förslag till 
kommunövergripande samverkan avseende gemensamt dataskyddsombud. Förslaget skulle vara 
baserat på något av följande alternativ: 
-Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar om gemensamt dataskyddsombud. 
-Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner tecknar gemensamt avtal med Skövde kommun 
avseende samarbete om dataskyddsombud. 
 
 
Vid möte mellan kommuncheferna 2018-03-20 informerade administrativa chefen om 
förutsättningarna för samverkan med Skövde kommun. Administrativa enheten lämnade även ett 
förslag till samverkan inom MTG. Med utgångspunkt i administrativa enhetens förslag upprättade 
kommuncheferna följande förslag till samverkan om gemensamt dataskyddsombud för Mariestads, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 
 
 
-Mariestads, Töreboda samt Gullspångs kommuner ska samverka om gemensamt dataskyddsombud. 
-Uppdraget som dataskyddsombud ska omfatta 50 procent av en heltidstjänst. 
-Uppdraget som dataskyddsombud ska omfatta ett år och inleds 2018-05-25. 
-Gullspångs kommun ska vara huvudman för dataskyddsombudet. 
  
  
-Finansieringen av uppdraget som dataskyddsombud sker genom att hälften av kostnaden delas lika 
mellan de tre kommunerna. Resterande hälft fördelas efter invånarantal. Kostnaden per kommun 
uppgår därmed till följande: 
Mariestads kommun: 74 tkr + 133 tkr = 207 tkr 
Töreboda kommun:  74 tkr +  56 tkr = 130 tkr 
Gullspångs kommun: 74 tkr +  33 tkr = 108 tkr 
Totalt:  445 tkr 
  
-En avstämning ska ske med MTG-styrgrupp 2018-12-18. Syftet med denna avstämning är att planera 
det fortsatta arbetet med GDPR samt dataskyddsombud efter 2019-05-25. 
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- Den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-kommunerna för införandet av 
GDPR (General Data Protection Regulation) ska fullfölja arbetet med tidigare givna uppdrag. 
Styrgruppen för införandet av GDPR ska vara ett stöd till dataskyddsombudet. 
 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2018-04-05 att rekommendera kommunstyrelser och nämnder i 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner att:   -Uppdraget som dataskyddsombud ska 
omfatta 50 procent av en heltidstjänst under ett år fr.o.m. 2018-05-25 och finansieras enligt följande: 
- Mariestads kommun 207 tkr - Töreboda kommun 130 tkr - Gullspångs kommun 108 tkr. Gullspångs 
kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. 
 
 
-Styrgruppen och den gemensamma organisationsstruktur som upprättats i MTG-kommunerna för 
införandet av GDPR ( General Data Protection Regulation) ska vara ett stöd för dataskyddsombudet. 
 
 
Underlag för beslut 
Skrivelse upprättad av administrativa enheten i Mariestad 2018-04-11, Finansiering av gemensamt 
dataskyddsombud inom Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. Skrivelse upprättad av 
administrative chefen Ola Blomberg 2018-04-11, Vad är ett dataskyddsombud? 
 
 
Bilagor 
- Vad är ett dataskyddsombud.docx 
- Tjänsteskrivelse finansiering av gemensamt dataskyddsombud.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §111).doc 
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§ 14 Revidering av tekniska nämndens reglemente  KS 2018/70 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för 
tekniska nämnden. 
  
 
 
Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till reviderade 
samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med revideringen 
var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads 
kommun ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och 
ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle 
samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt. 
  
En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter revideras i berörda 
nämnders reglemente. 
 
 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade samverkansavtal och 
reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från 
MTG-styrgrupp. Tekniska nämndens reglemente har reviderats i den del som avser nämndens 
sammansättning. Övrig revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig karaktär. 
 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
besluta att anta upprättade förslag till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i 
tekniska nämndens reglemente om justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala 
anslagstavlan. 
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente för tekniska nämnden Mariestad, Töreboda och 
Gullspång.docx 
- Reglemente för tekniska nämnden, Slutligt förslag.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §117).doc 
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§ 15 Reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden KS 2018/279 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat 
samverkansavtal för tekniska nämnden. 
  
 
 
Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till reviderade 
samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med revideringen 
var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads 
kommun ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och 
ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle 
samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt. 
  
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade samverkansavtal för miljö- 
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. 
  
Samverkansavtalet för tekniska nämnden har reviderats i den del som avser nämndens 
sammansättning samt med anledning av ny kommunallag. Övrig revidering av dokumentet är enbart 
av redaktionell och språklig karaktär. En revidering av samverkansavtalen kräver även att 
motsvarande uppgifter revideras i berörda nämnders reglemente. 
  
MTG-styrgrupp beslutade 2018-01-31 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
besluta att anta upprättade förslag till samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden. 
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse reviderat samverkansavtal för tekniska nämnden.docx 
- Reviderat Samverkansavtal för Tekniska nämnden.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §119).doc 
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§ 16 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente KS 2018/72 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
 
Bakgrund 

MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till reviderade 
samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med revideringen 
var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads 
kommun ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och 
ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle 
samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt. 
En revidering av samverkansavtalen kräver även att motsvarande uppgifter revideras i berörda 
nämnders reglemente. 
 
 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade samverkansavtal och 
reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från 
MTG-styrgrupp. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente har reviderats i de delar som avser 
nämndens sammansättning, arbetsutskottets sammansättning samt med anledning av ny 
kommunallag. Övrig revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig karaktär. 
 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2017-12-19 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
besluta att anta upprättade förslag till reglementen för miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden med noteringen att § 28 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive § 19 i 
tekniska nämndens reglemente om justering av protokoll och anslag anpassas till den nya digitala 
anslagstavlan. 
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente.docx 
- Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, Slutligt förslag.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §118).doc 
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§ 17 Reviderat samverkansavtal för miljö- och 
byggnadsnämnden  

KS 2018/277 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till reviderat 
samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden. 
  
 
 
Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2017-10-25 kommuncheferna i uppdrag att upprätta förslag till reviderade 
samverkansavtal för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Syftet med revideringen 
var att antalet ledamöter och ersättare i de berörda nämnderna skulle utökas till 15 varav Mariestads 
kommun ska utse sju ledamöter och ersättare, Töreboda kommun ska utse fem ledamöter och 
ersättare samt Gullspångs kommun ska utse tre ledamöter och ersättare. Vid behov skulle 
samverkansavtalen även revideras redaktionellt och språkligt. 
Administrativa enheten i Mariestad har upprättat förslag till reviderade samverkansavtal för miljö- 
och byggnadsnämnden och tekniska nämnden i enlighet med uppdraget från MTG-styrgrupp. 
 
 
Samverkansavtalet för miljö- och byggnadsnämndens har reviderats i de delar som avser nämndens 
sammansättning, arbetsutskottets sammansättning samt med anledning av ny kommunallag. Övrig 
revidering av dokumentet är enbart av redaktionell och språklig karaktär. 
 
 
MTG-styrgrupp beslutade 2018-01-31 att rekommendera kommunfullmäktige i MTG-kommunerna 
besluta att anta upprättade förslag till samverkansavtal för miljö- och byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse reviderat samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden.docx 
- Reviderat Samverkansavtal för Miljö- och byggnadsnämnden.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §120).doc 
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§ 18 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen Gullspångs 
kommun 

KS 2018/339 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
 
Bakgrund 
 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-31 § 165. 
  
Reglementet behöver revideras med anledning av ny kommunallag (2017:725) som  trädde i kraft 
den 1 januari 2018. 
 
 
Förslag till ändringar: 
Sidan 4 under rubriken Styrelsens uppgifter 1 § har kommunallagen  (1991:900) ändrats till 
(2017:725). 
 
 
Sidan 6 under rubriken Företag och stiftelser 4 § ändras (3 kap 17-18 §§) till (10 kap 3-6 §§). 
 
 
Sidan 8 under rubriken Uppföljningsfunktion 9 § ändras (6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige 
en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte 
slutligt handlagts av fullmäktige) till: 
6. två gånger per år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de motioner som inte har beretts 
färdig. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
 
Sidan 9 under rubriken Anslagstavla och webbplats 14 § läggs till: Anslagstavlan ska finnas på 
kommunens webbplats. 
 
 
Även några redaktionella ändringar gjorts. 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse reviderat reglemente för kommunstyrelsen.docx 
- Reglemente för kommunstyrelsen med föreslagna ändringar.docx 
- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §121).doc 
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§ 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning, 
revisionsutlåtande samt helårsbokslut 2017 

KS 2018/342 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2017.   
 
 
Bakgrund 
Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för år 2017.  
Årsbokslutet godkändes vid direktionens sammanträde 2018-02-22 (D § 17). 
 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Revisorerna bedömer att god ekonomisk hushållning föreligger då de ekonomiska målen 
nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. 
 
 
Årets resultat är positivt och uppgår till 1.9 mnkr (1.1 mnkr år 2016). Resultatet är betydligt bättre än 
såväl budget som den prognos som redovisades i delårsrapporten. Orsakerna till det förbättrade 
resultatet beror på ökade intäkter i form av flera fakturerade automatlarm och intäkter från 
övningsfältet samt minskad pensionsavsättning beroende på bland annat ny prognos. En del 
senarelagda investeringar har också inneburit lägre avskrivningar än planerat under 2017. 
Balanskravet uppnås och inga tidigare underskott finns att täcka. 
 
 
Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens enskilda 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
  
  
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse  ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg år 2017.docx 
- Meddelande.htm 
- Missiv helårsbokslut 2017.pdf 
- Utdrag ur direktionens protokoll 2018-02-22.pdf 
- Utdrag ur direktionens protokoll 2018-03-22.pdf 
- RÖS slutlig bokslut 2017, 180220.pdf 
- Revsionsberättelse för år 2017.pdf 
- Granskningsrapport för år 2017.pdf 
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- Helårsrapport sammanfattad verbal del 2017.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §122).doc 
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§ 20 Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg  

KS 2018/276 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del bevilja förbundsstyrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
  
  
 
 
Bakgrund 

Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 
om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är kommunerna 
Mariestad, Töreboda, Gullspång, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra 
Götalandsregionen. 
  
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen 
en förbundschef på 0,5 tjänst. Förbundschefen är anställd av Gullspångs kommun och utlånad för 
uppdraget i förbundet. Under 217 har förbundet anlitat förbundschef på 100 % där 25 % har gått in 
som medfinansiering i Ung Arena och 25 % har finansierats av ESF för uppdrag i samma projekt. 
  
Förbundschefen har till sitt uppdrag stöd från en beredningsgrupp bestående av enhetschefer från 
samverkande myndigheters aktuella verksamheter. I beredningsgruppen ingår representanter från 
kommunens individ- och familjeomsorger och arbetsmarknadsenheter, från vården representanter 
från vuxenpsykiatrin och vårdcentral. Från staten finns representanter från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan genom enhetschefer. 
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2017 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.   
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Norra Skaraborg 
2017.docx 
- Meddelande.htm 
- Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Norra Skaraborg_180216.pdf 
- Revisionsberättelse och granskningsrapport samordningsförbundet Norra Skaraborg 2017.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §115).doc 
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§ 21 Ansökan om medel till Vadsbo Idrottsfestival den 1 
september 2018 

KS 2018/448 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
  
 
 
Bakgrund 
SISU Idrottsutbildarna och Västra Götalands Idrottsförbund ansöker om ett bidrag på 15 tkr till 
Vadsbo Idrottsfestival den 1 september 2018. 
  
Vadsbo Idrottsfestival arrangeras för första gången för alla idrottsföreningar i Gullspång, Mariestad 
och Töreboda kommun, Lördagen den 1 september på Karlsholme kommer det arrangeras en 
utställning, prova på aktiviteter och föreläsningar under hela dagen. På kvällen kommer det vara en 
Idrottsgala med nomineringar och hyllningar till ledare, föreningar och aktiva som inramas med 
lokala musiker och annan god underhållning. Syftet med idrottsfestivalen är att påvisa det stora 
värdet av idrotten betydelse i området. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Ansökan från SISU Idrottsutbildarna om medel till Vadsbo Idrottsfestival den 1 september 
2018.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 (2018-06-05 Ksau §130).doc 
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§ 22 Aktieägartillskott Hova utvecklingsbolag KS 2018/433 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunen är positiv till att delta i nyemissionen till ett värde av max 50 tkr. Kommunens ägarandel 
får inte överstiga 30 % enligt tidigare beslut. Till kommunstyrelsen ska ärendet kompletteras med 
relevanta handlingar.    
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommun är idag delägare till Hova Utvecklingsbolag AB, kommunen innehar en mindre 
aktieägarpost. Bolagets styrelse har på senaste styrelsemötet 21 maj 2018 beslutat att tillfråga 
aktieägarna om ett aktieägartillskott. Tillskottet behövs för att klara av kostnaderna för renoveringen 
av hotelldelen. 
  
Som en av kommunens representanter i styrelsen föreslår Carina Gullberg (S) i skrivelse 2018-05-
30 att frågan tas upp av kommunstyrelsen för beslut om aktieägartillskott. 
 
 
Bilagor 
- Aktieägartillskott Hova Utvecklingsbolag AB, skrivet av Carina Gullberg.pdf 
- Styrelseanteckningar Hova Utvecklingsbolag  21 maj  2018.docx.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 (2018-06-05 Ksau §127).doc 
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§ 23 Möjlighet för marknadsföring på Hova hotell KS 2018/285 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
Kommunstyrelsen beslutar att köpa ett marknadsföringspaket för 10 tkr i syfte att främja 
företagsetableringar och boende.   
 
 
Bakgrund 

Gullspångs kommun har fått en förfrågan från Hova Utvecklingsbolag AB om möjligheten att 
marknadsföra kommunen i anslutning till Hova hotells nya verksamhet. 
Den nya verksamheten är centralt och strategiskt placerad och kommer att ha många gäster från 
andra delar av landet. Det ger ett bra tillfälle att sprida information om kommunen både som plats 
för etablering av företag men även som besöksmål och boendeort. 
Kontakt har tagits med hotellets entreprenör för att undersöka i vilken form det skulle kunna ske så 
att det både passar hotellets utförande och ger en bra exponering för kommunen. 
Marknadsföringen innebär kostnader för både hyra av visningsplats samt för framtagande av lämpligt 
specialanpassat material. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-17 § 99 att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheten att marknadsföra kommunen på hotellet i Hova. 
 
 
Bilagor 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §99).doc 
- Tjänsteskrivelse marknadsföring Hotellet.docx 
- Styrelseanteckningar Hova Utvecklingsbolag AB 21 maj   2018.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 (2018-06-05 Ksau §128).doc 
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§ 24 Redovisning av inkomna synpunkter, förslag och klagomål KS 2018/31 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges inkomna synpunkter, förslag och klagomål. 
 
 
Bilagor 
- Synpunkter, förslag och klagomål till Gullspångs kommun 2018.xlsx 
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§ 25 Valärende- Fyllnadsval Kommunala Pensionärsrådet KS 2014/560 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att under återstoden av mandatperioden utse Hans Eklund som ordinarie 
ledamot och Kerstin Sandstedt som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet. 
  
  
Kommunstyrelsens beslut innebär följande sammansättning av Kommunala Pensionärsrådet:   
Per-Arne Brandberg (S) ordförande, kommunens representant 
 
 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), kommunens representant 
 
 
Lennart Johnsson (M), kommunens representant   
 
 
Sture Andersson, ledamot, Reumatikerföreningen   
 
 
Hans Eklund, ledamot, Gullspång-Hova SPF 
Kerstin Sandstedt, ersättare, Gullspång-Hova SPF   
  
Solveig Skoglund, ledamot, PRO Otterbäcken 
Birgit Götenstedt Dahllöf, ersättare, PRO Otterbäcken 
  
Britt-Marie Bengtsson, ledamot, Hova PRO 
Majvor Andersson, ersättare, Hova PRO 
  
Maj-Lis Erlandsson, ledamot, Hörselskadades förening Norra Skaraborg 
 
 
Kerstin Johansson, ledamot, PRO Gullspång 
Inger Fransson, ersättare, PRO Gullspång 
  
 
 
Bakgrund 

SPF Seniorerna Gullspång - Hova har i protokollsutdrag 2018-02-14 § 21 valt Hans Eklund som 
ledamot, efter avgående Dan Blomgren, och  Kerstin Sandstedt som ersättare, efter avgående 
Vivi Almström, som representanter till KPR. Protokollet har inlämnats till kommunen 2018-05-29. 
 
 
Bilagor 

- Protokoll från SPF Seniorerna Gullspång-Hova representanter till KPR.pdf 
- Kommunstyrelsen 2016-03-09 (2016-03-09 KS §17).doc 
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§ 26 Delegationsbeslut KS 2018/2 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.            
  
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende 
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  
 
 
Bilagor 
- Delegation ställföreträdare kommunchef.docx 
- Semesterlista 2018 Elisabeths ledningsgrupp.xlsx 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen juni månad.doc 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen juni månad.doc 
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§ 27 Delgivning- Skaraborgs kommunalförbund presentation av 
pågående projekt  

KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklara sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbund presentation av pågående projekt daterat 
2018-05-16. 
 
 
Bilagor 
- Skaraborgs Kommunalförbund - Presentation förbundet och projektportfölj uppdaterad 
20180516.pptx 
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§ 28 Delgivning -  Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds 
styrelsemöte 2018-05-18 

KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delges protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte 2018-05-18. 
 
 
Bilagor 
- Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse protokoll 2018-05-18.pdf 
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§ 29 Delgivningar KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-05-08 
b) Nämnden för ekonomiadministration protokoll 2018-05-07 
c) Tertialrapport 1 2018, nämnden för ekonomiadministration, 2018-05-07 § 56 
d) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll från direktionsmöte 2018-05-21 
e) Tekniska nämnden protokoll 2018-05-22 
f) Protokoll från central samverkansgrupp, FAS 2018-05-09 
g) Sveriges Kommuner och Landsting rapporten köp av verksamhet 2016 
h) Sveriges Kommuner och Landsting- Öppen Jämförelse Företagsklimat 2017 
i) Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsemöte 2018-05-18 
  
 
 
Bilagor 
- Protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-08.pdf 
- Nämnden för ekonomiadministration, protokoll 2018-05-07.pdf 
- Nämnden för ekonomiadministration protokoll 180507 Tertialrapport.pdf 
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2018-05-21.pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2018-05-22.pdf 
- Protokoll från central samverkansgrupp, FAS 2018-05-09.docx.pdf 
- Sveriges Kommuner och Landsting  följebrev gällande rapporten Köp av verksamhet 2017.pdf 
- Rapporten köp av verksamhet 2016, kommuner, landsting och regioner 2006-2016, Sveriges 
Kommuner och Landsting.pdf 
- Sveriges Kommuner och Landsting brev om öppen jämförelse Företagsklimatet 2017.pdf 
- Öppna jämförelser Företagsklimat 2017.pdf 
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§ 30 Delgivning - MSB viktig information till Sveriges invånare KS 2018/404 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges informationsbroschyr från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
”Om krisen eller kriget kommer”. Broschyren kommer att distribueras till samtliga hushåll. 
  
  
 
 
Bilagor 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Viktig information till Sveriges invånare, om krisen 
eller kriget kommer.pdf 
- MSB Om krisen eller kriget kommer maj 2018.pdf 
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§ 31 Delgivning - Underjordsbehållare för hushållsavfall från den 
1 juli 2018 

KS 2018/416 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Avfallshantering Östra Skaraborg direktionens beslut § 14 om 
komplettering av nuvarande insamlingssystem med underjordsbehållare för hushållsavfall från den 1 
juli 2018. Samt att direktionen antar regelverket för underjordsbehållare inom AÖS och uppdrar åt 
förbundschefen att utvärdera regelverket senast i maj 2019. 
 
 
Bilagor 
- Protokollsutdrag  § 14 regelverk för underjordsbehållare.pdf 
- Regelverk för underjordsbehållare inom AÖS.pdf 
- Meddelande.htm 
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§ 32 Delgivning - Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023, TRV 2018/38075 

KS 2018/270 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 106 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att Gullspångs kommun ställer sig bakom 
Trafikverkets förslag på åtgärdsprogram enligt förordningen om omgivningsbuller 2019-2023 och inte 
har något att erinra vad gäller kartläggningen, föreslagna åtgärder eller förebyggande insatser. 
Däremot vill kommunen lyfta vikten av dialog mellan trafikverket, kommun och fastighetsägare vid 
beslut om åtgärder mot trafikbuller inom kommunen. Svar lämnas enligt svarsmall. 
  
 
 
Bakgrund 

Trafikverket har översänt förslag på åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 vilket, är 
upprättat i enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Förordningen genomför 
bullerdirektivet (Direktiv 2002/49/EG) och ställer krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 
100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. 
 
 
Trafikverket har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även omfattar statliga vägar och järnvägar 
utanför de sträckor och kommuner som omfattas av förordningen. Åtgärdsprogrammet behandlar 
även vibrationsstörningar. Synpunkter på förslaget åtgärdsprogram ska ha kommit in till Trafikverket 
senast 5 juni 2018. 
  
Kartläggningen i åtgärdsprogrammet omfattar enligt förordningen statliga vägar som trafikeras med 
mer än 3 miljoner fordon samt statliga järnvägar som trafikeras med mer än 30 000 tåg. Dessutom 
omfattas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. Detta innebär att den del av västra 
stambanan som löper igenom Gullspångs kommun i öster har innefattats av kartläggningen. Däremot 
innefattas inga vägar eller flygplatsområden i Gullspångs kommun av bullerkartläggningen. 
 
 
Nuvarande nivåer för när åtgärder mot buller från väg- och spårtrafik vid befintlig miljö ska 
utvärderas. 
Lokaltyp eller områdestyp, Ekvivalent ljudnivå, Leq24h utomhus på uteplats/skolgård, Ekvivalent 
ljudnivå, Leq24h inomhus,  Maximal ljudnivå, Lmax, inomhus 
Bostäder, 65 dBA (2), 40 dBA, 55 dBA (3) 
Skolor (för- och grundskola) 65 dBA (4), 40 dBA, 55 dBA (5)       
  
  
Riktlinjer för kommunerna vid samhällsplanering och nybyggnationer 
Leq 30 dBA inomhus 
Lmax 45 dBA inomhus nattetid 
Leq 55 dBA utomhus (vid fasad) 
Lmax 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad 
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Exempel på skyddsåtgärder är: 
• Fasadåtgärder som byte av fönster eller montering av tilläggsruta samt åtgärder på ventiler. 
• Bullerskärmar, ofta som lokal skärm på uteplats, och bullervallar eller lång skärm i anslutning till 
infrastrukturen 
• Inköp av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer 
• Åtgärda buller vid källan genom av tystare beläggningar eller rälsslipning under planperioden 2018-
2029. 
• Inköp av tystare järnvägsfordon. 
 
 
Kostnad 
Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder för de mest buller- och vibrationsutsatta i befintlig 
miljö är 2 800 milj. kr för perioden 2018-2029. Vid genomförande av åtgärder strävar Trafikverket 
efter att de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärderna eller kombinationerna av åtgärder 
genomförs. Åtgärder mot höga bullernivåer inomhus prioriteras högre än åtgärder mot höga 
bullernivåer utomhus. De mest bullerexponerade prioriteras, och åtgärderna ska innebära effektiva 
reduktioner av störningar. Trafikverket har som ambition att i god tid informera kommuner och 
berörda fastighetsägare information om vad som planeras för deras fastighet, och när utredning och 
erbjudande om åtgärd kan förväntas ske. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.docx 
- Svarsmall Gullspång åtgärdsprogram 18-04-05.docx 
- Meddelande.htm 
- Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 TRV 2018-38075.pdf 
- Remissversion_ÅP_18-04-05.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §106).doc 
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§ 33 Delgivning - Beslut om gatubelysning vid södra ut- och 
infarten mot väg 3003 i Gullspång 

KS 2017/189 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut 2018-05-22 § 116: 
Tekniska nämnden ger i uppdrag till verksamhet teknik att montera en gatubelysningsstolpe vid den 
aktuella platsen för att sedan överlåta denna till Rustningstorps samfällighetsförening som då får 
ansvar för drift, strömförsörjning och framtida underhåll av den. Finansiering ca 10 tkr sker inom 
2018 års driftbudget. 
 
 
Bilagor 
- Skrivelse från Rustningstorps Samfällighetsförening angående borttagen gatubelysning vid södra ut- 
och infarten mot väg 3003.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §53).doc 
- Gatubelysning vid södra ut- och infarten mot väg 3003 i Gullspång, Tn § 116.pdf 
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§ 34 Delgivning - Dom mål nr 14293-17 Förvaltningsrätten i 
Göteborg avslår överklagandet gällande tillstånd att sätta 
upp skylt  

KS 2017/445 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges dom mål nr 14293-17  att Förvaltningsrätten i Göteborg avslår 
överklagandet gällande tillstånd att sätta upp informationsskylt om Barfotens camping. 
 
 
Bilagor 

- Dom mål nr 14293-17 Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet gällande tillstånd att sätta 
upp skylt.pdf 
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§ 35 Delgivning - Länsstyrelsens beslut 2018-05-28 i ärende  
Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ Amnehärad 
141 och 143 på fastighet  Väggetorp 1:9 i Gullspångs 
kommun. 431-20285-2018 

KS 2018/430 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsens beslut 2018-05-28 i ärende  Tillstånd till ingrepp inom 
fornlämningarna RAÄ Amnehärad 141 och 143 på fastighet  Väggetorp 1:9 i Gullspångs kommun. 
431-20285-2018. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- 431-20285-2018_12_Beslut med bilagor(8466107).pdf 
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§ 36 Delgivning - Beslut från SGU om huvudmannaskap vid 
Gullspångs Elektrokemiska AB (GEA) 

KS 2018/191 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från SGU 2018-06-04 om huvudmannaskap vid Gullspångs 
Elektrokemiska AB (GEA.) 
 
 
Bilagor 
- SGU, huvudmannaskap 2018-06-04 vid Gullspångs elektrokemiska AB (GEA) beteckning 3421-
875_2018.pdf 
 
 


