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Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Roger Wiking (S) § 21-26 kl 18:30-18:50,
ej tjänstgörande § 27-31 kl 18:50-19:20
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Övriga

Eeva Barth, Förskolechef, § 26
Karin Olausson, T.f. förskolechef, § 26
Michael Nordin, Teknisk chef, § 27-28
Johanna Klingborn, Miljöingenjör, § 27-28
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, digital signering

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Allmänhetens frågestund

KS 2018/111

§5

Aktuell information

KS 2018/40

§6

Information från förskolan

KS 2018/39

§7

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

KS 2013/297

§8

Policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde

KS 2017/872

§9

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner

KS 2017/870

§ 10

Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek

KS 2017/768

§ 11

Delgivning - Rapport från kulturverksamhetsåret 2017

KS 2017/824
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Ärendenummer

Val av justerare, digital signering
Beslut
Anja Nyström (S) och Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Bo Hagström (C) anmäler under § 27 inrättande av vattenskyddsområde Hova och § 28
policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2018/111

Beslut
Punkten utgår från dagordningen då inga frågor har lämnats in.

Bakgrund
Allmänheten ska beredas tillfälle 4 gånger per år att ställa frågor vid
kommunfullmäktiges ordinarie möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in
en skriftlig fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan
komma och framföra den personligen i kommunfullmäktige.
Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2018/40

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om förslag till detaljplan för Södra
Otterbäcken 1:19 som möjliggör bostadsbyggande och utveckling av Barfotens
camping. Länsstyrelsen har ställt sig bakom intentionen förutom några smärre
synpunkter.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 215 antagit ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
I arbetsordningen har § 44 ändrats från ordet är fritt till aktuell information.
Aktuell information § 44
- Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge aktuell information från nämnder,
styrelser, kommunala bolag, kommunalförbund, regionen och utbildningar.
- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund.
- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter enbart fyra stycken bereds tillfälle per
sammanträde.
- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller innehålla
frågor. Det får ej heller beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande
sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
- Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information.
- Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.
-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information från förskolan

KS 2018/39

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Karin Olausson, t.f. förskolechef och Eeva Barth förskolechef informerar om
förskolans uppdrag utifrån styrdokument enligt nedan:
- Förskolans uppdrag utifrån styrdokumenten
- Nuläge: Förutsättningar som påverkar måluppfyllelsen i förskolan
- Förskolans kompetensutvecklingsdagar
- Fokusarbete systematiskt kvalitetsarbete vårterminen 2018
- Likvärdig förskola i kommunen

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges årshjul, KS 2015/428, ska de olika verksamheterna få
möjlighet att informera kommunfullmäktige om deras verksamhet.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

KS 2013/297

Beslut
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21-22 §§
miljöbalken att:
1. Inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten på fastigheterna Källtorp 1:4 och
Källtorp 1:64 i Gullspångs kommun, med omfattning som framgår av karta enligt
bilaga 1.
2. Skyddsföreskrifter enligt bilaga 2 ska gälla inom vattenskyddsområdet.

På grund av jäv deltar inte Bo Hagström (C) i handläggningen i detta ärende.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Roland Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Vattenskyddsområdets syfte
Det övergripande syftet med vattenskyddsområdet är att ge vattentäkten i Hova ett
tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett flergenerationsperspektiv.
Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på
Hova vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas
för dricksvattenförsörjning.
Genomförda samråd
Den 25 september 2017 beslutade fullmäktige att genomföra formellt samråd om
förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt.
Samrådet hölls under oktober månad och en bit in i november 2017. Inkomna yttranden
och bemötanden av dem samma finns i samrådsredogörelsen. Samrådet föranledde
mindre kompletteringar av det tekniska underlaget men vattenskyddsområdets
avgränsning har inte ändrats. Efter samrådet genomfördes följande ändringar av
skyddsföreskrifterna:
- Lagring av växtnäringsämnen: Föreskriften ändras så att den bara omfattar
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naturgödsel och inte övriga växtnäringsämnen.
- Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande: Föreskriften i sekundär skyddszon
ändras så att tillståndsplikt för upplag gäller från sex månader istället för från en
månad.
- Enskilda avlopp: Föreskriften för enskilda avlopp i sekundär skyddszon tas bort.
Motivering av beslut
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala
ansvaret omfattar också att tillse att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt 7 kap. 21 § miljöbalken får kommunen förklara ett mark- eller vattenområde
som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska kommunen meddela sådana föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom ett vattenskyddsområde som
behövs för att tillgodose syftet med området. Enligt 7 kap. 25 § får en inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs för att syftet
med skyddet ska tillgodoses.
Föreslagen områdesavgränsning och indelning i skyddszoner samt föreslagna
skyddsföreskrifter bedöms vara utformade så att inskränkningen i enskilds rätt inte går
längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med skyddet. Det föreslagna
vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt bedöms
vara nödvändigt för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i området.
Vattenskyddsområdet och de föreslagna skyddsföreskrifterna anses kunna fastställas.
Kungörelse av beslut
Beslutet kungörs i Mariestads-Tidningen inom tio dagar efter beslutsdatumet, samt på
anslagstavla på kommunhuset i Hova.
Hur man överklagar
Beslutet kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att
överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Gullspångs kommun, Box
80, 548 22 Hova senast tre veckor efter att beslutet kungjordes i Mariestads-Tidningen.
Upphävande av befintligt skyddsområde
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län,
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde för Hova
vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska upphäva det gamla
skyddsområdet. Enligt beslut i fullmäktige den 25 september 2017 har begäran om
upphävande av befintligt skyddsområde för Hova vattentäkt skickats in till
länsstyrelsen. Beslut i enlighet med kommunens begäran innebär att upphävandet av
befintligt skyddsområde kommer att gälla från det att kommunens beslut om
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Länsstyrelsen har i
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skrivande stund inte fattat beslut i ärendet men förutsätts ha gjort det innan dagen för
kommunfullmäktiges beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområdet.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §4).doc
- Beslut-201700121-TN-§ 240.pdf
- Tjänsteskrivelse MTG.pdf
- Bilaga 1_ Karta vattenskyddsområde Hova.pdf
- Bilaga 2_Hova_skyddsföreskrifter.pdf
- Övergripande konsekvensbedömning 2017-12-01.pdf
- Samrådsredogörelse Hova inkl bilagor 2017-12-01.pdf
- Tekniskt underlag Hova VSO 2017-11-30 inkl bilagor.pdf
- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde 2017-11-20.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-02-07 (2018-02-07 KS §28).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Johanna Klingborn
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Ärende

Ärendenummer

Policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde

KS 2017/872

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för ersättningar Hova
vattenskyddsområde, bilaga.
På grund av jäv deltar inte Bo Hagström (C) i handläggning i detta ärende.

Behandling i kommunfullmäktige

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Vid ett inrättande av ett nytt vattenskyddsområde i Hova uppstår kostnader för enskilda
utifrån de regleringar som görs i skyddsföreskrifterna. Under arbetet med framtagande
av vattenskyddsområdet har det i samråd uppkommit önskemål/krav på att kommunen
ska subventionera kostnader som uppstår som en konsekvens av inrättandet av
vattenskydds-området med tillhörande skyddsföreskrifter. Styrgruppen för projektet har
kommit fram till att ta fram en policy som reglerar ersättningar vilken med fördel
beslutas om parallellt med inrättandet av vattenskyddsområdet. I förslag till policy
framgår att subventionen finansieras av VA-kollektivet vilket motiveras med att VAkollektivet.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §5).doc
- Beslut i tekniska nämnden 2017-12-19, TN-§ 264.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-02-07 (2018-02-07 KS §29).doc
- Bilaga KS § 29.pdf

Kopia till
Tekniska nämnden
Johanna Klingborn
Michael Nordin
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Ärende

Ärendenummer

Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner

KS 2017/870

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta Trafiksäkerhetsprogrammet för
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Behandling i kommunfullmäktige
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
I september 2014 gav Tekniska nämnden (TN § 200) Verksamhet teknik i uppdrag att
se över och eventuellt revidera trafiksäkerhetsprogrammet.
Tidigare trafiksäkerhetsprogram som finns antaget är från 2008-2011 med tillhörande
handlingsplan. Efter det har ingen uppdatering/revidering genomförts. Med anledning
av detta har en större genomgång och omarbetning genomförts och verksamhet teknik
har nu tagit fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram med ett nytt upplägg.
Det nya trafiksäkerhetsprogrammet bygger på två delar. Den första delen
”Trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång” beskriver bland
annat bakgrund till nationella trafiksäkerhetsarbetet, nuläget i kommunerna samt ett
antal fokusområden som kommunen ska arbeta med för att uppnå en säkre trafikmiljö
och bidra till att de nationella målen uppfylls. Ett annat syfte md
trafiksäkerhetsprogrammet är att ge stöd i hur vi arbetar med olika åtgärder för att
skapa en säker trafikmiljö och genomföra åtgärder på de ställen där de ger bäst effekt
samt ge en tydlig bild av detta till invånarna i de tre kommunerna.
Till detta trafiksäkerhetsprogram kommer det att upprättas handlingsplaner, en för
respektive kommun, som kontinuerligt uppdateras med konkreta förslag på åtgärder
som behövs. Ändringar och tillägg kommer att behövas i handlingsplanerna då saker
förändras och nya behov uppstår till skillnad från programmet som är mer bestående
över tid och inte har samma behov av uppdateringar.
Verksamhet teknik har reviderat trafiksäkerhetsprogrammet och föreslår nu Tekniska
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nämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige att anta ”Trafiksäkerhetsprogram
för Mariestad, Töreboda och Gullspång”.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §6).doc
- Beslut-201700516-TN-§ 249.pdf
- Beslut Mariestads kommun Kf § 9 2018-01-29 - Trafiksäkerhetsprogram för
MTG.pdf
- Uppdaterat Trafiksäkerhetsprogram för MTG, rev. efter beslut i Kf § 9 i Mariestads
kommun.PDF
- Kommunstyrelsen 2018-02-07 (2018-02-07 KS §30).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Hanna Lamberg
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Ärende

Ärendenummer

Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek

KS 2017/768

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att att anta följande avgifter och förseningsavgifter på
kommunens folkbibliotek:
Förseningsavgifter
· Böcker: 2 kr/dag och bok
· CD-böcker: 2 kr/dag och CD
· Tidskrifter: 2 kr/dag och tidskrift
· Film:10 kr/dag och film
· TV- och datorspel: 10 kr/dag och spel
Barnböcker (inklusive tidskrifter och CD-böcker för barn) ger ingen övertidsavgift.
Ersättning för ej återlämnade medier
· Vuxenbok 250 kr
· Barnbok 100 kr
· Tidskrifter 50 kr
· Dvd och tv-spel 600 kr
· Svårersättliga eller dyrbara media ersätts till marknadsvärde
Reservationer och Fjärrlån- kostnadsfritt
Avgift för förlorat lånekort 10 kr
Plastkasse 2 kr
Kopiering 2-8 kr/sida
(beroende på färg/svartvit och papprets storlek)
Beställning av microfiche från SPAR 20 kr
(släktforskning)
Spärrning av låntagare då man är skyldig 100 kr eller mer.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Första kvartalet 2018 kommer Gullspångs kommunbibliotek ha en gemensam katalog
med biblioteken i Hjo; Mariestad, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Tidaholm.
Samarbetet är döpt till Bibliotek Mellansjö. Gemensamma regler och förslag på

16/20
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2018-02-26

avgifter har tagits fram. Detta för att låntagare i kommunerna låna böcker på alla
biblioteken. Förändringen innebär inte någon stor skillnad för låntagarna vid
Gullspångs kommunbibliotek. Det blir lite ändring i avgifterna för förstörd eller
förlorad tidskrift eller barnbok. Det tillkommer också en avgift för förlorad film eller
tv-spel - medier som kommunens låntagare tidigare inte haft tillgång till. Utöver detta
tas avgifter helt bort för att reservera eller fjärrlåna vilket förväntas bli en positiv
utveckling för kommuninnevånarna. Kort om bakgrunden
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17 (2018-01-17 Ksau §13).doc
- Taxor vid kommunens bibliotek 2018.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2017 (2017-12-18 BUK §235).doc
- TU Avgifter biblioteket 2018.docx
- DOC130311.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-02-07 (2018-02-07 KS §36).doc

Kopia till
Biblioteken
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Kommunfullmäktige

KF § 31

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Rapport från kulturverksamhetsåret 2017

KS 2017/824

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna rapport från Kulturverksamheten 2017.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges rapport från Kulturverksamhetsåret 2017.
Konst och eget skapande
- Åk. 4 besöker Galleri Hova under vårterminen för andra året i rad. I anslutning till
galleribesöket erbjuder konstnärskollektivet en workshop.
Skolbioverksamhet
- Ingen skolbio för eleverna under 2017. Kultursamordnare och en pedagog
medverkade på skolbiokonferens i Jönköping. Medel söks inför nästa år.
Skapande skola
- Skapande skola 2016/2017 med Jessica Lindholm, illustratör och barnboksförfattare
avslutades med en sommarutställning i kulverten på Amnegården. Bidraget omfattade
elever från F-klass – åk 6. Skapande skola 2017/2018 med workshop Deluxe. Eleverna
skapade sin egen musik under vecka 46 tillsammans med tre musikaktörer. Låtarna
framfördes i en avslutande konsert. Skapande skola-bidraget omfattade elever från åk 7
– 9.
KLUB-Skogsfrun (boken om Hova)
- Boksläppet för Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) hölls i kommunhusets foajé aug
2017. KLUB är en barnboksserie som utspelar sig i Skaraborgs kulturarvsmiljöer och
är ett delprojekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTis).

Teaterskola
- Teaterskolan som hölls i Regnbågsskolans matsal har under hösten 2017 haft 11
elever. Terminen avslutades i november 2017. Lärare är Stefan Skärlund.

Bilagor
- TU Rapport från Kulturverksamhetsåret 2017.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2017 (2017-12-18 BUK §230).doc
- Kommunstyrelsen 2018-01-17 (2018-01-17 KS §23).doc
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