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§ 4 Slutlig avstämning kommunal ledningsplats KS 2016/185 

 
Föredragande: Per Ahlström  
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra merparten av de åtgärder MSB 
föreslagit för att stärka de tekniska möjligheterna att utöva kommunal ledning från kommunhuset i 
Hova, övriga åtgärder får det arbetas vidare med. Den totala kostnaden efter statlig medfinansiering 
blir för de föreslagna åtgärderna 1 140 000 kr. 
 
 
Bakgrund 
I lag 2006:544, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för 
verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en 
ledningsplats för kommunledningen. 
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer kommuner för åtgärder i den teknik 
som bidrar till att öka ledningsförmågan. En väl fungerande ledningsplats med en robust teknik för 
ledning och samverkan är en viktig del i det för att stärka kommunens krisberedskap.   
 
 
MSB inventerar, efter ansökning från kommun, tekniska förutsättningar att bedriva kommunal 
ledning. Kommunens planering utgår från att kommunhuset i Hova används för kommunal ledning 
både vid civila kriser och vid höjd beredskap. En inventering har därför gjorts av kommunhuset och 
en rad åtgärdsförslag har lämnats. I bilaga finns alla förslag redovisade. Nedan nämns de viktigaste 
åtgärdsområdena. 
 
 
Reservkraftsförsörjning (1 435 000 kr). Installation av fast reservkraft för att kunna hantera 
situationer när elförsörjningen är avbruten. Även värmecentralen som försörjer fastigheten med 
värme ansluts till reservkraften. Sådan fast reservkraft finns på ledningsplatserna i Mariestad och 
Töreboda. 
 
 
Lokaler och kommunikation (576 000 kr). Framförallt satsningar på förbättrade möjligheter till 
ledning och informationsdelning genom bättre teknisk utrustning i form av projektorer, 
konferenstelefoni, monitorer men också förstärkt tillträdesskydd. 
 
 
IT (414 000 kr). Automatisk släckutrustning liksom avbrottsfri kraftförsörjning installeras i nodrum i 
källarplan. Datanätverket i fastigheten byts ut. 
 
 
Kostnaderna för åtgärderna uppgår till 2 676 000 kr. 50 % av den totala kostnaden kan erhållas i 
statlig medfinansiering. 1 338 000 kr skulle därför behöva avsättas från kommunen. 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-05-02 

 

9/59 

 
 
Det är endast i liten utsträckning möjligt att plocka russinen ur kakan, dvs att endast genomföra vissa 
åtgärder. För att medfinansieringen ska vara aktuell ser MSB att de flesta åtgärderna måste 
genomföras, inklusive satsning på fast reservkraft. Själva genomförandet av åtgärderna kan dock 
delas upp över flera år. 
 
 
Föreslagna satsningar stärker inte bara förmågan att leda i kris och vid höjd beredskap. Det skulle 
också innebära lite bättre förutsättningar för vardagligt arbete, framförallt med hänsyn till satsningar 
på sådant som monitorer och bättre konferenstelefoni. Dock inga revolutionerande förbättrade 
förutsättningar ska sägas. 
 
 
Satsningarna skulle också vara värdefull för att ge förutsättningar att arbeta även vid strömavbrott 
som inträffar i vardagssituationer. Det ska dock sägas att det redan idag finns möjlighet att koppla in 
ett mobilt reservkraftverk. Fast reservkraft är en smidigare lösning som förkortar avbrottstider, är 
mer driftsäkert och gör att mobila reservkraftverk kan användas till annat än 
kommunledningskontoret. 
 
 
Om kommunhuset försörjs med fast reservkraft kan man tänka sig att delar av lokalerna skulle kunna 
användas för så kallad trygghetspunkt, dvs en lokal för mat och husrum för kommuninvånare, vid en 
störning i elnätet som drabbar många privatpersoner. 
 
 
Just nu är det också aktuellt att byta ut datanätverket i kommunhuset till en uppskattad kostnad av 
140 000 kr. Eftersom det är en åtgärd som finns med i MSB:s åtgärdsförslag kan hälften av den 
kostnaden ersättas av staten om beslut fattas om att genomföra merparten av åtgärderna. 
 
 
MSB:s åtgärdsförslag och erbjudande om medfinansiering har en begränsad livslängd, 2-3 år efter 
genomförd inventering. Innan den gränsen nås bör ett slutligt beslut tas om MSB:s åtgärdsförslag ska 
förkastas eller genomföras. 
  
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse, slutlig avstämning förslag om förstärkning av kommunhuset i Hova vad gäller 
kommunal ledningsplats, skriven av Per Ahlström.docx 
- Kommunal ledningsplats förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Gullspångs 
kommun 2016-07-01.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §77).doc 
- Tjänsteskrivelse kompletterad efter KSAU 2018-04-17, slutlig avstämning förslag om förstärkning av 
kommunhuset i Hova vad gäller kommunal ledningsplats.docx 
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§ 5 Nytt fastighetsnät i Kommunhuset KS 2016/185 

 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta 140 000 kronor ur 
investeringsbudget 2018 till nytt fastighetsnät i Kommunhuset detta ingår som en del i förstärkning 
av kommunal ledningsplats. 
  
 
 
Bakgrund 
Det fastighetsnät som finns i Hova Kommunhus är mer än 20 år gammalt och detta utgör grunden för 
data, telefoni och larm/övervakning. Nätet används av både kommunledningskontoret och 
biblioteket och dess funktionalitet är avgörande för att bedriva verksamhet i byggnaden. En 
övergripande genomgång av detta har gjorts av MSB tidigare inför diskussion kring ledningsfunktion i 
samband med extraordinär händelse. Där har man bland annat pekat på brister i nuvarande struktur 
då den centrala funktionen står i ett dataskåp i offentlig miljö. Denna punkt bör flyttas till en mer 
skyddad miljö i fastigheten. Det konstaterades också att det är enklare för en extern angripare att ta 
sig in i befintligt nät jämfört med nyare nätstandarder. Samt på grund av nätets ålder är 
driftsäkerheten inte så hög som den borde vara. 
De fastighetsnät som finns inom MTG är regelbundet utsatta för underhåll där de kontrolleras och 
rättas enligt de tekniska specifikationer som måste gälla. Dessa nät åldras och förr eller senare får 
man ett läge där ett större ingrepp måste göras för att säkerställa funktion. Man bör inte vänta tills 
detta läge uppstår utan vara ute i tid så man har möjlighet att planera ingreppet, både tekniskt och 
ekonomiskt. Bedömningen idag är att när man närmar sig 15-20 års ålder på ett nätverk, så är det 
dags att ta ett tag i detta. 
Det nätverk som finns idag omfattar ca 95 mätpunkter (=uttag) och efter en genomgång och analys 
av nuvarande behov så skulle ett nytt nätverk bestå av ca 85 mätpunkter. Detta inkluderar nätverk, 
trådat och trådlöst. En preliminär bedömning av kostnaden för att bygga ett nytt nätverk (och riva 
det gamla) ligger på cirka 140 000 kronor. Priset är ett tak och kan komma att bli lägre vid en mer 
noggrann genomgång av husets förutsättningar som vi genomför med kabeldragare först när vi får 
klartecken för investeringen. Vi ser en viss möjlighet att samordna utbytet av nätet med kommande 
utbyte av ventilationssystem i fastigheten. Arbetet bör göras sommartid då verksamheten inte är 
igång fullt ut. Halva kostnaden (50 %) kan delfinansieras av MSB under förutsättning att man 
investerar i den kommunala ledningsplatsen enligt MSB´s rapport. Bedömningen är att nätet bör 
bytas även om man inte väljer att genomföra åtgärder för den kommunala ledningsplatsen. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse nytt fastighetsnät i kommunhuset.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §78).doc 
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§ 6 Kommunstyrelsens behandlingar av personuppgifter i 
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 
2016/729 

KS 2018/247 

 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen att godkänna upprättad registerförteckning över behandlingar av personuppgifter 
inom kommunstyrelsens verksamheter. 
 
 
Bakgrund 
EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR) – som utgör en 
ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen ska börja 
tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att 
upphävas. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras amt 
att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det nya digitala 
samhället. 
 
 
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig. 
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd som behandlar 
personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 
ska användas till. Personuppgiftsansvarig är, enligt dataskyddsförordningen, bland annat skyldiga att 
föra ett register över sina behandlingar av personuppgifter en så kallad registerförteckning. 
Förteckningen ska till exempel innehålla ändamålen med behandlingen, beskrivning av kategorierna 
av registrerade och kategorierna av personuppgifter, eventuella externa mottagare av 
personuppgifterna och om uppgifter förs över till tredjeland. På begäran ska den 
personuppgiftsansvarige göra registret tillgängligt för Datainspektionen. Verksamheterna inom 
nämnden har upprättat en registerförteckning över behandlingar av personuppgifter inom nämndens 
verksamheter. Nämnden ges information på sammanträdet om dataskyddsförordningen och 
nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig. 
  
 
 
Bilagor 
- KS Tjänsteskrivelse.docx 
- Kopia av Administration KLK Kommunstyrelsen Registerförteckning för 
personuppgiftsbehandlingar.xlsx 
- Kopia av AME Registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Arkiv registerförteckning personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Ekonominämnd Registerförteckning för personuppgiftsansvarig.xlsx 
- Kopia av Folkhälsa Registerförteckning för personuppgiftsansvarig.xlsx 
- Kopia av HR Registerförteckning för personuppgiftsansvarig KS.xlsx 
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- Kopia av Integration Registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av ITnämnd registerförteckning för personuppgiftsansvarig.xlsx 
- Kopia av Kommunikation registerförteckning personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Kost Registerförteckning för personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen.xlsx 
- Kopia av Lärcenter Registerförteckning för personuppgiftsansvarig Ks.xlsx 
- Kopia av Lönenämnd Registerförteckning för personuppgiftsansvarig lönenämnd.xlsx 
- Kopia av Nämndsarbete KLK registerförteckning för personuppgiftsansvarig kommunstyrelsen.xlsx 
- Kopia av Näringsliv Registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Plan och mark registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Samhällsplanering Registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Säkerhetssamordnare Registerförteckning personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Turism Registerförteckning för personuppgiftsansvarig ks.xlsx 
- Kopia av Övriga kommunövergripande registerförteckningar.xlsx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §79).doc 
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§ 7 Beslut om dataskyddsombud KS 2018/247 

 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Per Ahlström till dataskyddsombud för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
  
 
Tidigare utsedda personuppgiftsombud entledigas då från sina uppdrag. 
  
 
 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt kommer 
personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas. 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige besluta om ett 
dataskyddsombud samt informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen. 
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna styrdokument. 
Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom organisationen. 
Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson 
gentemot tillsynsmyndigheten, för de registrerade samt personalen inom organisationen. Det pågår 
en utredning om vem som ska utses till dataskyddsombud därför är namnet inte klart än. Vem som 
utses till dataskyddsombud ska vara klart till kommunstyrelsens möte den 24 maj. 
 
Beslutet ska skickas till 
Datainspektionen, via Britt-Marie Nilsson 
  
 
 
Bilagor 

- KS Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx 
- Tjänsteskrivelse beslut dataskyddsombud, 2018-04-20.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §80).doc 
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§ 8 Riktlinje för personuppgifter, GDPR KS 2018/275 

 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinje för hantering av 
personuppgifter. 
  
 
 
Bakgrund 
EU:s dataskyddsförordning (679/2016) även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller 
som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). I 
Sverige kommer även en ny dataskyddslag träda i kraft från och med den 25 maj 2018. Den nya 
dataskyddslagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning på övergripande nivå. 
 
 
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa 
att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation. Det kommer att införas 
möjligheter för tillsynsmyndigheten att i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift när en 
organisation missköter sin behandling av personavgifter. 
 
 
I kommunen hanteras en mängd personuppgifter och det behöver säkerställas att kommunens 
hantering är i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
 
Med det kommunövergripande styrdokument Riktlinje för hantering av personuppgifter sätts de 
ramar verksamheterna behöver iaktta vid personuppgiftshantering. Detta styrdokument ska sedan 
kompletteras av rutiner som på ett mer detaljerat sätt stödjer verksamheterna i de processer och 
hanteringsfrågor som uppkommer. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse riktlinje för hantering av personuppgifter.docx 
- RIKTLINJE FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §81).doc 
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§ 9 Remiss angående förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands län 
TRV 2018/ 10225 

KS 2018/223 

 
Föredragande: Niklas Fallgren 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar:   
  
Gullspångs kommun anser att förslaget gällande ny hastighetsföreskrift för de nya delsträckorna av 
E20 överlag är rimliga. Dock vill kommunen belysa delsträcka 10, där Trafikverket avser att bygga en 
gång- och cykelövergång över E20 med föreslagen hastighet 80 kilometer i timmen. Gullspångs 
kommun anser att föreslagen hastighet är rimlig om oskyddade trafikanter leds via planskild lösning. 
Kvarstår planlösning med oskyddade trafikanter som ska passera över en europaväg anser Gullspångs 
kommun att en markant hastighetssänkning är nödvändig med hänvisning till Nollvisionen som vi alla 
strävar efter.   
  
I avsnittet Kostnader och andra konsekvenser i dokumentet Konsekvensutredning hänvisas 
föreskriftens syfte till Nollvisionen samt att förbättra trafiksäkerheten, men ingenstans i förslaget 
beskrivs eventuella konsekvenser för oskyddade trafikanter. Ett förtydligande gällande Trafikverkets 
bedömning av föreslagen hastighet och dess eventuella konsekvenser för oskyddade trafikanter blir 
därmed högst relevant för delsträcka 10. 
  
  
 
 
Bakgrund 
Trafikverket har sänt förslag till nya föreskrifter för väg E20, Västra Götalands län på remiss. Vilket 
avser upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2012:69) om hastighetsbegränsning på väg 
E20 i Västra Götalands län. Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 
  
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse, remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i 
Västra Götalands län, skriven av Niklas Fallgren.docx 
- Remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E20 i Västra Götalands 
län TRV 2018- 10225.pdf 
- Trafikforeskrift - infor beslut.pdf 
- Konsekvensutredning till forslag om hastighetsforeskrifter pa vag E20 Vastra Gotaland.pdf 
- Trafikforeskrift - forslag.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §83).doc 
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§ 10 Remiss- Rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall - stöd i planeringen, dnr 408-8283-2018 

KS 2018/256 

 
Föredragande: Niklas Fallgren 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att skicka synpunkter enligt nedan. 
  
• Gullspångs kommun välkomnar Länsstyrelsens initiativ. Att hänsyn tas till översvämningsrisker vid 
skyfall är mycket viktigt, bland annat sett till att klimatförändringarna förväntar leda till fler och 
kraftigare skyfall. Stadsplanering är ett viktigt verktyg för att kunna möta denna utveckling. 
  
• För att de bedömningar som efterfrågas i remissen ska kunna göras krävs en skyfallskartering. I 
dagsläget har Gullspångs kommun bara en kartering som visar lågpunkter i terrängen. Den torde inte 
vara tillräckligt detaljerad för att kunna ligga till grund för den typen av analyser som efterfrågas i 
remissen. Kommer Länsstyrelsen kunna vara behjälplig i att ta fram skyfallsanalyser för 
kommunerna? Lämpligen bör någon aktör (Länsstyrelsen, Boverket eller dylikt) också ta fram ett 
metodstöd för hur skyfallsanalyser kan användas i detaljplanearbetet. 
  
• Hur förhåller sig Länsstyrelsens remiss till klimatanpassningsutredningens (SOU 2017:42) förslag 
om att kommuner fram till 2022 ska ha gjort särskilda bedömningar om risk för översvämning samt 
ras, skred och erosion? I utredningens förslag finns synpunkten att: ”Min sammantagna bedömning 
är att ett krav mot kommunerna om att i en översiktsplan analysera riskerna på grund av 
översvämning, ras, skred och erosion och att det även ska finnas en skyldighet att ange en strategi 
för åtgärder kan bli ett kraftfullt första steg mot den nödvändiga klimatanpassningen.”. Dessa 
analyser torde överlappa varandra. 
 
 
Bakgrund 
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland menar att det finns en efterfrågan och ett behov av 
en tydlig vägledning från Länsstyrelsen när det gäller risken för översvämning till följd av skyfall samt 
på vilket sätt denna risk ska beaktas i den fysiska planeringen. 
 
 
Därför har de tagit fram rekommendationer till hur kommunen ska ta sig an denna fråga på en 
övergripande nivå men också hur Länsstyrelsen rekommenderar att risken för översvämning till följd 
av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Rekommendationerna gäller hantering av 
översvämning till följd av skyfall vid ny bebyggelse och dess påverkan på omkringliggande mark. 
 
 
Mer specifikt lyder rekommendationerna: 
• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst 
ett 100-årsregn. 
• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 
säkerställs. 
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• Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras 
så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. 
• Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, remissvar Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.docx 
- MISSIV-Rekommendationer-for-hantering-av-skyfall-i-fysisk-planering VG.pdf 
- REMISS - Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §85).doc 
 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Kallelse 
2018-05-02 

 

18/59 

 

§ 11 Ansökan om undantag för särskilda skäl - Gullspångs 
teaterförening 

KS 2017/692 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Gullspångs Riksteaterförenings ansökan om undantag från 
riktlinjerna för föreningsbidrag på grund särskilda skäl och därmed låta föreningen behålla sitt stöd 
på 21 000 kr för sin teaterverksamhet i kommunen 2018. 
 
 
Bakgrund 

I samband med sin ansökan om föreningsbidrag 2018 har Gullspångs Riksteaterförening lyft 
svårigheterna för dem att fylla kommunens ansökningsblanketter på ett tillfredställande vis på grund 
av hur föreningens verksamhet är uppbyggd. Föreningen har ingen egen lokal utan hyr olika lokaler 
för sina föreställningar. En stor del av föreningens utgifter utgöras av annonsering inför 
föreställningar och man uppger att ett bidrag per medlem inte är tillräckligt för att kunna fortsätta 
bedriva sin verksamhet. Teaterföreningen menar därför att de är i behov av ett kommunalt bidrag i 
samma storlek som tidigare år, på 21 000 kr. 
 
 
Under 2017 anordnade föreningen 11 teaterföreställningar för alla åldrar runtom i kommunen. 
Förvaltningen anser att föreningen spelar en viktig roll för tillgången till kultur i kommunen och 
bedömer att det ej är tillräckligt att föreningen enbart erhåller en mindre summa per medlem för sin 
teaterverksamhet enligt gällande riktlinjer. Förvaltningen bedömer istället att teaterföreningen bör 
beviljas undantag för särskilda skäl och behålla sitt tidigare bidrag. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, Ansökan om undantag för särskilda skäl Gullspångs Teaterföreningen .docx 
- Ansökan Riksteaterföreningen.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §88).doc 
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§ 12 Driftsavtal för Otterbäckens bandyklubb  KS 2018/258 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett förlängande av driftsavtalet mellan Otterbäckens 
Bandyklubb och Gullspångs kommun gällande skötsel av bandyanläggningen Otterstrand med ett 
årligt bidrag på 550 000 kr ytterligare två år (2018-01-01 - 2019-12-31). 
 
 
Bakgrund 
Driftsavtalet mellan Otterbäckens Bandyklubb (OBK) och Gullspångs kommun gällande 
bandyanläggningen Otterstrand löpte ut den 2017-12-31. OBK önskar nu förnya avtalet för att kunna 
fortsätta driva anläggningen. Då det anläggningsbidrag som klubben mottar för Otterstrand inte 
täcker kostnaderna för att driva en konstfrusen utomhusbandybana, har föreningen slutit ett 
driftsavtal med Gullspångs kommun som garanterar ett anläggningsbidrag på 550 000 kr årligen.  
  
För verksamhetsåret 2017 redovisar OBK godkända anläggningskostnader på 1 044 079 kr. Utan 
driftsavtal är föreningen berättigad till ett anläggningsbidrag på 377 648 kr för år 2017. 
 
 
Driftsavtalet är i dagsläget nödvändigt för att klubben ska kunna fortsätta driva sin verksamhet. 
Otterstrand och OBK utgör en central punkt för många invånare i Otterbäckens samhälle och har stor 
betydelse för platsens identitet och fortlevnad. 
 
 
OBK åtar sig i avtalet att bland annat driva en för allmänheten öppen och tillgänglig verksamhet, 
arbeta med jämställdhetsfrågor samt att upprätthålla en hög standard på klubbens anläggning. 
Förvaltningen anser att klubben har en stabil verksamhet och ekonomi och att man ha fullföljt sina 
åtaganden i avtalet. Förvaltningen föreslår därför att avtalet förlängs med två år. 
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse driftsavtal OBK 2018-2019, skriven av Lena Norrström.docx 
- Driftavtal OBK 2018.docx 
- OBk ansökan om föreningsbidag 2018.pdf 
- Avtal med Otterbäckens Bandyklubb för perioden 2017-01-01-2017-12-31.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §89).doc 
- Meddelande.htm 
- Förklaring 180424 från OBK gälande föreningens ekonomiska lösning med ackord.pdf 
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§ 13 Driftsavtal för Ridklubben Gullhov KS 2017/806 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett förlängande av driftavtalet och ge Ridklubben Gullhov 
rätt till ett årligt, garanterat anläggningsbidrag om 260 000 kr i ytterligare två år (2018-01-01 – 2019-
12-31).  
 
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal mellan ridklubben Gullhov och Gullspångs kommun löpte ut den sista december 
2017. 
Vid uppföljningsmötet enligt § 7 i det aktuella avtalet redovisade föreningen hur verksamheten har 
utvecklats det senaste året samt hur föreningen har uppfyllt sina åtaganden i avtalet. Klubben åtar 
sig att bland annat att driva en för allmänheten öppen och tillgänglig verksamhet, arbeta med 
jämställdhetsfrågor samt att upprätthålla en hög standard på klubbens anläggning.  
En ridskoleläggning med hästar, som regelbundet behöver bytas ut på grund av ålderdom eller 
olämplighet, är en kostsam verksamhet. Förvaltningen anser dock inte den tidigare garanterade 
anläggningsbidraget på 275 000 kr vilar på skälig grund då ingen annan förening i kommunen mottar 
ett anläggningsbidrag som överskrider summan av föreningens godkända kostnader med så stor 
marginal som har tilldelats Gullhov (se bilaga 5 och 6). Som mest kan föreningar få bidrag för 75 % av 
sina anläggningskostnader. Ridklubbens godkända kostnader för sin anläggning har sedan år 2013 
legat mellan 205 000 kr och 216 000 kr (se bilaga 1). För 2017 redovisar föreningen dock godkända 
kostnader på 326 046 kr vilket tyder på en utjämning mot andra föreningar med driftsavtal. Bidraget i 
avtalet bör ändå justeras svagt nedåt för att skapa en mer rättvis fördelning mellan 
idrottsföreningarna. Avtalets förlängs i två år med efterföljande utvärdering för att ge Gullhov en 
stabilitet i sin planering.  
Ridklubben Gullhov har fullföljt sina åtaganden enligt det skrivna avtalet och förvaltningen bedömer 
att klubben har en stabil ekonomi. De senaste åren har klubben kunnat redovisa ett knappt 
överskott. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse avtal Gullhov 2018-2019 (2).docx 
- Gullhovs ansökan om föreningsbidrag 2018.pdf 
- Förslag till driftavtal 2018-2019 med Gullhov (2).docx 
- Ridklubben Gullhov, statistik + exempel.docx 
- Gullhov bokföring 2016.pdf 
- Gullhov verksamhetsberättelse 2016.pdf 
- Gullhov PM 2017.doc 
- Fördelning av föreningsbidrag 2017.pdf 
- Bo Evert Jonsson, extra bidra till Gullhov 2014.docx 
- Bo Evert Jonsson, Effekter av driftsbidrag OBK och Gullhov.xlsx 
- Mariestad, Skötselavtal Brunnsbergs Ridanläggning.pdf 
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- Avtal med Ridklubben Gullhov för perioden 2017-01-01-2017-12-31.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §90).doc 
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§ 14 Förlängning av skötselavtal för Skagersviks badplats KS 2018/263 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att avtalet mellan Gullspångs kommun och Skagersviks 
Fritidsförening gällande skötsel av Skagersviks badplats förlängs i sin nuvarande form med tre år till 
2021, samt att ersättningen höjs med 7% från 15 000 kr till 16 000 kr. 
  
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Skötselavtalet med Skagersviks fritidsförening gällande Skagersviks badplats löpte ut 2017-01-31. För 
avtalsperioderna 2010-2013 och 2014-2017 har föreningen mottagit en ersättning på 15 000 kr 
årligen. Föreningen önskar nu förlänga avtalet och fortsätta ansvara för skötseln av badplatsen. 
Ersättningen i det nya avtalet bör ta hänsyn till inflationen på 7 % sedan 2010. Förvaltningen 
bedömer att Skagersviks Fritidsförening har fullföljt det tidigare avtalet och skött badplatsen enligt 
föreskrifterna. Förvaltningen ser därför inget hinder i att skötselavtalet förlängs till 2021. 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse förlängt avtal skagersviks badpl.docx 
- Skötselavtal 2018 -2021 Skagersviks fritidsförening (2).docx 
- Skötselavtal för Skagersviks badplats 2014-2017.pdf 
- Tillägg till skötselavtal för Skagersviks badplats,  avtal 2014 11.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §91).doc 
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§ 15 Årsredovisning 2017 avfallshantering Östra Skaraborg KS 2018/212 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisning 2017 
och att för sin del bevilja direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg samt 
de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.  
 
 
Bakgrund 
Årsredovisningen har upprättats av Avfallshantering Östra Skaraborg. Årets resultat är negativt och 
uppgår till -8,8 mnkr som kan jämföras med ett budgeterat resultat för 2017 på -13 mnkr. 
  
Förbundet har en stark finansiell ställning och av det skälet kommer det negativa resultatet inte att 
återställas enligt kapitel 11 § 13 kommunallagen. Direktionen har för avsikt att använda del av det 
egna kapitalet till att finansiera insamlingen av matavfall. 
  
  
 
 
Bilagor 
- Protokollsutdrag årsredovisning 2017.pdf 
- 4.2 Årsredovisning 2017.pdf 
- Revisionsberättelse 2017 och granskningsrapport 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §70).doc 
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§ 16 Avfallstaxa ikraftträdande 1 januari 2018 KS 2017/432 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
2017-12-11 § 192 avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018. Beslutet innebär att 
kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 § 20 fortsatt gäller som avfallstaxa tills annat beslut fattats.   
  
  
 
 
Bakgrund 
Avfallshantering Östra Skaraborg föreslår 2018-03-19 § 6 fullmäktige i medlemskommunerna 
Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skara och Tibro att upphäva beslut om avfallstaxa som skulle ha 
trätt i kraft den 1 januari 2018. 
  
Efter avgörande av Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyttats 
från kommunalförbund till medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. För att upprätthålla 
principen om likställda avgifter för finansiering av gemensamma kostnader inom AÖS behövs därför 
likalydande beslut av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. 
  
Vad gäller förslag till taxa 2018 kunde inte medlemskommunerna enas om en gemensam avfallstaxa. 
Därmed kan inte likställighetsprincipen upprätthållas i förbundet. Nytt förslag till gemensam 
avfallstaxa kommer att upprättas för beslut i medlemskommunerna. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Protokollsutdrag AÖS avfallstaxa 2018-03-19 § 6.pdf 
- Kommunfullmäktige 2017-12-11 (2017-12-11 KF §192).doc 
- Bilaga KF § 192.pdf 
- Protokollsutdrag avfallstaxa Gullspång 2017-05-01 § 20.pdf 
- Bilaga kf § 20.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §71).doc 
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§ 17 Förbundsordning kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg 

KS 2018/211 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny förbundsordning för 
AÖS att träda i kraft den 1 januari 2019. 
 
 
Bakgrund 
Avfallshantering Östra Skaraborg  (AÖS) har upprättat ett förslag till ny förbundsordning för AÖS. Den 
nya kommunallagen (2017:725) innebär att den nuvarande förbundsordningen måste revideras. Det 
är särskilt 18 punkter i lagens 9 kapitel 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya 
förbundsordningen. 
  
Direktionen har 2018-03-19 § 5 föreslagit kommunfullmäktige i AÖS medlemskommuner att anta 
förslag till ny förbundsordning för AÖS att träda i kraft den 1 januari 2019.   
 
 
Bilagor 

- Protokollsutdrag  2018-03-19 § 5 förbundsordning AÖS.pdf 
- Skrivelse - revidering av förbundsordning för AÖS.pdf 
- Förbundsordning kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §72).doc 
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§ 18 Tolkförmedling Väst förslag till ny förbundsordning KS 2017/721 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del anta förslaget till ny 
förbundsordning för Tolkförmedling Väst. 
 
 
Bakgrund 

Tolkförmedling Väst, direktionen, har 2018-03-09 § 307 beslutat att godkänna förslaget till ny 
förbundsordning och översända förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för 
godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2018-06-29. 
  
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram dels föra att följa den nya kommunallagen och 
dels för att anpassa till förbundets organisation. Bland annat föreslås den nya förbundsordningen ge 
direktionen möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt sätt. De nya medlemmarna skrivs in i förbundsordningen men utöver detta är det 
strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den nya kommunallagen. 
  
Förslaget till förbundsordning har skickats ut till medlemskommunerna på samråd. Samtliga 
yttranden är positiva till förslaget och de flesta har inte några synpunkter. Några ändring- eller 
tilläggsförslag har inkommit och de flesta berör vad en förbundsordning ska ange och del regleras i 
kommunallagens 9 kapitel § 6. Förbundsordningen har därför reviderats för att säkerställa att alla 
lagens krav på en förbundsordning upprätthålls. 
  
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Följebrev Beslut om ny förbundsordning.pdf 
- Protokollsutdrag Förslag till ny förbundsordning.pdf 
- Förbundsordning.pdf 
- Tjänsteutlåtande förbundsordning.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §73).doc 
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§ 19 Finansiering av åtgärder i Gullspångsforsen KS 2017/400 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen beslutar att till arbetet i Gullspångsforsen medge en finansiering upp till 50 000 kr. 
Pengarna tas ur kontot kommunstyrelsen till förfogande. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun beslutade 2017-06-07 (ärendenummer KS 2017/400) att 
medge en finansiering av åtgärder för att utöka lek. och uppväxtområden i Gullspångsforsen under 
hösten 2017. 
  
Under sommaren och hösten 2017 genomförde Fortum en ombyggnad av kraftverket i Gullspång. 
Enligt den första tidsplanen skulle arbetet vara klart den 1:a augusti. Under byggtiden skulle hela 
minimitappningen på 9 kubikmeter per sekund (kbm/s) tappas via Gullspångsforsen. Vid den 
tappningen är det inte möjligt att på ett säkert sätt arbeta i vattnet i Gullspångsforsen. 
  
Av olika anledningar försenades arbetet med ombyggnaden och slutfördes först vecka 41 (14:e okt) 
vilket innebar att varken de planerade arbetena eller elfisket kunde genomföras under hösten. De av 
kommunstyrelsen beviljade medlen utnyttjades därför inte under 2017. 
  
Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat kommer att under hösten 2018 att göra ett 
nytt försök att genomföra de åtgärder som var planerade och ansöker om finansiering av dessa. 
  
Tidsplan: Under tiden mellan den 15:e augusti till den 15:e september, beräknad tidsåtgång fem (5 
dagar) eller fyrtio (40) timmar. 
Kostnad: Beräknad kostnad 50 000 kr. 
 
 
Bilagor 
- Finansiering av åtgärder i Gullspångsforsen skrivelse från Robert Skogh.pdf 
- Kommunstyrelsen 2016-06-07 (2017-06-07 KS §207).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §74).doc 
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§ 20 Val av styrgruppsledamot Gullspång River Action Plan 
(GRAP) 

KS 2014/560 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har att utse styrgruppsledamot till Gullspång River Action Plan (GRAP). 
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§ 21 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar KS 2017/802 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att träffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med Västra 
Götalandsregionen att gälla från och med 2019-01-01 och till och med 2022-12-31 samt att säga upp 
nuvarande samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra den 1 januari 2019. 
 
 
Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund har 2018-02-23 § 10 beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att träffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med Västra 
Götalandsregionen att gälla från och med 2019-01-01 och till och med 2022-12-31 samt att säga upp 
nuvarande samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra den 1 januari 2019 och som då 
ersätts av ovanstående avtal. Styrelsen notera att Västra Götalandsregionen och VästKom har 
kommit överens om en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal. Uppsägningstiden 
har minskat från tolv månader till åtta månader innebärande att nuvarande avtal måste sägas upp 
senast den 30 april 2018. Styrelsen noterar också att det nya förslaget till Samverkansavtal med 
bilagor bygger på att alla 49 kommuner i Västra Götaland fattar beslut om att träffa avtal enligt 
förslaget. 
  
Politiska Samrådsorganet SRO mellan VästKom och Västra Götalandsregionen har 2018-02-22 fattat 
likalydande beslut som Skaraborgs Kommunalförbund. 
 
 
Bilagor 
- Skaraborgs Kommunalförbund protokollsutdrag §10 Naturbruksavtal.pdf 
- Bilaga 7 förslag till beslut om nytt samverkansavtal för Naturbruksutbildningar.pdf 
- Meddelande.htm 
- Protokollsutdrag från sammanträde med et Politiska Samrådsorganet SRO mellan VästKom och 
Västra Götalandsregionen VGR den 22 februari 2018.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §75).doc 
- Meddelande.htm 
- Bilaga 1 Ledning och styrning samverkansavtal naturbruk 20180222_.pdf 
- Bilaga 2 till samverkansavtal naturbruk 2018-02-22.pdf 
- Ang. samverkansavtal naturbruksutbildning 2018-02-22.pdf 
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§ 22 Förvärv av fastigheten Hova 3:85 (Hova förskola) KS 2018/265 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Hova 
3:85 (Hova förskola) för 29,3 mnkr (minus eventuellt bidrag från Boverket). 
 
 
Bakgrund 

Fastigheten Hova 3:85 förvärvades 2015 för omställning till bostäder för ensamkommande 
flyktingbarn. Eftersom förvärvet var för bostadsändamål genomfördes det av Gullspångsbostäder på 
uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
 
Samtidigt blev behovet av nya och större förskolelokaler tydligt genom planerna att renovera 
Regnbågsskolan. Fastigheten Hova 3:85 hade tidigare varit förskola och hade många bra 
förutsättningar för att åter ställas om till förskoleverksamhet varför kommunfullmäktige beslutade 
2016 (KF§ 70) att åter etablera förskoleverksamhet i fastigheten Hova 3:85. Gullspångsbostäder fick 
uppdrag att genomföra renoveringen. 
 
 
Detta har genomförts och lokalerna anpassats till förskoleverksamhet. Hova förskola öppnade efter 
nyår i de nya lokalerna. 
 
 
Behovet av bostäder förändrades parallellt med detta och kunde tillgodoses genom anskaffning av 
annan fastighet, Hova 45:1/40:2 som renoverades till verksamhet med boende. 
 
 
Resultatet blev att bostadsbolaget står som ägare och förvaltare av fastigheter för kommunal 
verksamhet vilket inte är optimalt. 
 
 
Enligt gällande ägardirektivet för Gullspångsbostäder ska bolaget förvalta bostäder, affärslägenheter 
och lokaler. Lokaler för kommunala verksamhetsändamål förvaltas i huvudsak av Tekniska nämnden. 
Utifrån dessa grundprinciper bör därför en justering ske gällande ägande och förvaltning av Hova 
förskola, från Gullspångsbostäder till Gullspångs kommun, Tekniska nämnden. Kommunen och de 
externa revisorerna är eniga i frågan. 
 
 
Med anledning av detta har kommunen och bostadsbolaget diskuterat att ett förändrat ägande bör 
ske gällande följande fastigheter. 
 
 
• Hova 3:85 (Hova förskola), ägarbyte från Gullspångsbostäder till Gullspångs kommun. 
• Hova 45:1, 40:2  Fastigheten har ställts om till kommunal verksamhet med boende. Om 
verksamhetsförändring sker innebär detta att nedskrivning med ca 3 mnkr måste göras för 
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Gullspångsbostäder. Ägarbyte föreslås innan verksamhetsförändring sker från Gullspångsbostäder till 
Gullspångs kommun.  
• Lärarbostad i Gårdsjö - Ägarbyte föreslås från Gullspångs kommun till Gullspångsbostäder då den 
huvudsakliga verksamheter är uthyrning av bostäder till privatpersoner. 
 
 
Som ett första steg i processen att renodla ägandet av verksamhetslokaler respektive bostäder 
föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsförvärv av Hova 3:85 (Hova förskola) för 29,3 mnkr (minus eventuellt bidrag från boverket). 
Summan motsvarar de kostnader som Gullspångsbostäder haft för förvärv av fastigheten samt 
kostnader för omställning till förskola. 
 
 
Gällande övriga fastigheter återkommer förvaltningen med förslag till beslut efter ytterligare 
utredning. 
  
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse förvärv av fastigheten Hova 3_85.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §97).doc 
- Driftskostnad Hova förskola.doc 
- Bilaga kostnader vid försäljning.doc 
- Bilaga. Driftkostnad Hova förskola.doc 
- Tjänsteskrivelse förvärv av fastigheten Hova 3-85 Hova förskola.docx 
- Kompletterande handlingar till ärendet förvärv av fastigheten Hova 3_85.pdf 
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§ 23 Måltider inom äldreomsorgen KS 2016/756 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen     
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag och idéer för måltider inom äldreomsorgen och ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i ärendet och att skapa en folder kring måltider för äldre.     
  
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kostchefen i uppdrag att ta fram förslag och idéer 
för måltider inom äldreomsorgen. Förslag och idéer ska tas fram tillsammans med personal och i 
dialog med olika grupper inom äldreomsorgen i Gullspångs kommun. 
  
Tre förslag har presenterats. 
Ett förslag har genomförts för vårdpersonal och kökspersonal i ämnet service och bemötande med 
uppskattat utfall från alla parter. 
  
Det andra förslaget att iordningsställa en liten funktionell matsal på äldreboendet Mogården i Hova. 
Det pågår en nulägesanalys, utifrån målbilden vad som är möjligt att genomföra, utan större kostnad 
eller förändring av byggnader. Vård och omsorgsnämnden har gett Verksamheten i uppdrag att se 
över Mogårdens äldreboende, även möjligheten till en funktionell matsal utvärderas i denna 
utredning. 
  
Tredje förslaget att skapa en folder med verktyg för mat och måltider för äldre. Foldern ska ligga som 
grund för aktiviteter som Svenska högtider och göra en vardag till fest, med året runt- högtidsdagar 
och teman. Foldern tas fram i samverkan med utvalda kostombud och revideras inför varje 
verksamhetsår. 
  
Inspiration och ide till foldern kommer från Stockholm stad, en folder som tillkommit efter önskemål 
från personal i stadens verksamheter inom äldreomsorgen. Den berättar bland annat om traditionell 
svensk husmanskost, om lämpliga tillbehör, aptitretare, vilka högtider som traditionellt firas i Sverige 
och om nya temadagar där maten är i fokus.   
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse 2018-04-04 förslag och idéer för måltider inom äldreomsorgen.docx 
- Måltidsidéer.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §20).doc 
- Tjänsteskrivelse 2018-01-08 förslag till och idéer för måltider inom äldreomsorgen.docx 
- Måltidsidéer.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §98).doc 
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§ 24 Riktlinjer för alkoholservering 2018 tillståndsenhet i 
samverkan (TIS) 

KS 2017/710 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för alkoholservering. 
 
 
Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2018-04-09. 
  
Gullspångs kommun har tecknat avtal med Lidköpings kommuns Social och arbetsmarknad avdelning 
”Tillståndsenhet i samverkan (TIS)” gällande kommungemensam alkoholhandläggning. Detta 
förutsätter att Gullspångs kommun antar TIS riktlinjer.  
 
 
Bilagor 
- TS Riktlinjer TIS.docx 
- Riktlinjer 2018 TIS.docx 
- Vård- och omsorgsnämnden april 2018 (2018-04-09 VON §193).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §100).doc 
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§ 25 Ekonomiska förutsättningar för verksamhet EKB KS 2017/356 

 
Föredragande: Katarina Widell 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden får ta 2 miljoner kr ur de reserverade 
medlen ur Fonden EKB för verksamhetsåret 2018 i anspråk. 
  
 
 
Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2018-03-28 § 181. 
  
Utifrån diskussionen från föregående vård- och omsorgsnämnd med det underlag som presenterades 
då, samt lokalgruppens framställning i januari och februarinämnden beslutade vi om en extra nämnd 
den 28 mars. Denna nämnd skall beslut om hur vård- och omsorgsnämnden vill att boendet för 
asylsökande ungdomar över 18 år skall se ut i Gullspångs kommun. 
 
 
Bilagor 
- Extra möte Vård- och omsorgsnämnden mars 2018 (2018-03-28 VON §181).doc 
- TS Ekonomiska förutsättningar EKB.docx 
- Ekonomiska förutsättningar för verksamheten EKB. Underlag.förslag är framskrivet av ordförande 
Per-Arne Brandberg S.pdf 
- Bilaga p 8. Asylsökande över 18 år- lagrum etc.pptx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §82).doc 
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§ 26 Årsredovisning 2017 Gullspångs kommun KS 2018/105 

 
Föredragande: Anders Bernhall, Maria Andersson, Katarina Widell, Elisabeth Olsson, Mikael Fransson, 
Arvo Niiholm, kl 15:00 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för Gullspångs kommun. 
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommun uppvisare ett positivt resultat uppgående till +9,3 mnkr vilket är högre jämfört 
med föregående år (+7,1 mnkr år 2016). Resultatet motsvarar 3 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och är 0,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. 
Verksamheternas ekonomiska utfall visar såväl över- som underskott och uppgår sammanlagt till +1,3 
mnkr. Den verksamhet som redovisar störst överskott gentemot budget är 
kommunledningskontorets verksamheter med en budgetavvikelse på +2,9 mnkr. Samtidigt uppvisar 
vård- och omsorgsverksamheten en negativ budgetavvikelse uppgående till -2,4 mnkr. Resultatet har 
påverkats positivt genom främst statsbidrag som redovisas inom finansverksamheten. Orsaken till 
detta är fler antal invånare i kommunen vilket genererat högre skatteintäkter än beräknat (+3 mnkr). 
Även extra statsbidrag till välfärden, s.k. välfärdsmedel som inte har ianspråktagits i sin helhet under 
året, har bidraget till resultatet (+5 mnkr). Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur E20 har 
genomförts i sin helhet och resultatförts (10 mnkr). 
  
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2017 fastställdes ett budgeterat resultatmål på 
9,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade skatter och bidrag. Det finansiella målet om en 
resultatnivå uppgående till 3 % av skatteintäkter och statsbidrag har uppnåtts. 
  
Målet att investeringarna ska finansieras utan upplåning har också uppnåtts. Under året har 29,1 
mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en högre nivå jämfört med föregående år (11,6 
mnkr 2016). Bland större investeringsprojekt kan nämnas pågående renovering av Gullstensskolan 
samt Lysmaskens förskola. 
  
Koncernen redovisar ett resultat uppgående till + 1,6 mnkr. Gullspångsbostäder AB redovisar ett 
negativt resultat uppgående till -8,2 mnkr. Orsaken till detta är att en nedskrivning av 
fastighetsbeståndets värde har genomförts. Nedskrivningen har belastat årets resultat. Skagerns 
Energi AB redovisar ett 0-resultat. 
 
 
Bilagor 
- Årsredovisning 2017 Gullspång 20180409.pdf 
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§ 27 Information från Skaraborgs kommunalförbund KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll  2018-03-16 från Skaraborgs Kommunal förbund. 
 
 
Bilagor 
- Protokoll 2018-03-16.pdf 
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§ 28 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 
- Delegationsbeslut gällande fördelning och utbetalning av föreningsbidrag 2018.pdf 
- Kopia av Föreningsbidrag 1 2018 (002).xlsx 
- Anmälan om delegationsbeslut maj månad.pdf 
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§ 29 Delgivningar KS 2018/1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2018-04-03. 
b) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-04-03 
c) Vänerns vattenvårdsförbund protokoll ordinarie föreningsstämma 2018-03-20 
d) Protokoll från central samverkan 2018-03-22 
e) Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-04-10 
f) Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2018-03-22 
g) Anteckningar från sammanträde MTG styrgrupp 2018-04-06 
h) Tekniska nämnden protokoll 2018-04-17 
 
 
Bilagor 
- Tekniska nämnden arbetsutkott protokoll 2018-04-03.pdf 
- Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2018-04-03.pdf 
- Följebrev_årsmötespr_2018.pdf 
- Vänerns vattenvårdsförbund protokoll årsmöte 20 mars 2018.pdf 
- Meddelande.htm 
- Protokoll från central samverkan 20180322.pdf 
- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2018-04-10.pdf 
- D 180322 ptk.pdf 
- Anteckningar MTG styrgrupp 2018-04-06.pdf 
- Tekniska nämnden protokoll 2018-04-17.pdf 
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§ 30 Delgivning - Rapport om genomförd utredning kring 
optimalt antal samordningsförbund i Skaraborg 

KS 2017/729 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges rapport om genomförd utredning kring optimalt antal samordningsförbund 
i Skaraborg. 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §398).doc 
- Samordningsförbundet - återkoppling och rapport gällande remissrunda kring optimalt 
samordningsförbund Skaraborg.pdf 
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§ 31 Delgivning -Åtalsanmälan misstanke om miljöbrott Dnr 
2018.MBN896 

KS 2018/269 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges åtalsanmälan misstanke om miljöbrott Dnr 2018.MBN896. 
 
 
Bilagor 
- Åtalsanmälan misstanke om miljöbrott Dnr 2018.MBN896 Datum 2018-04-05 (2).pdf 
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§ 32 Delgivning - budgetuppföljning tekniska nämnden prognos 
1  

KS 2017/330 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges budgetuppföljning tekniska nämnden prognos 1 framtill mars.  
 
 
Bilagor 
- Inv 2018  Gullspång Prognos 1 Mars likviditetsprognos.pdf 
- Inv 2018  Gullspång Prognos 1 Mars likviditetsprognos VA.pdf 
- Inv 2018  Gullspång Prognos 1 Mars likviditetsprognos Gatu.pdf 
- Inv 2018  Gullspång Prognos 1 Mars likviditetsprognos fastighet.pdf 
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§ 33 Delgivning - Vänerhamn arrende 2017 och 2018 KS 2018/293 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänerhamn arrende 2017 och 2018. 
 
 
Bilagor 
- Arrende Vänerhamn 2017 och 2018.pdf 
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§ 34 Delgivning- Protokoll Vänersamarabetet KS 2018/299 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2018-03-19 årsmöte Vänersamarbetet ekonomisk förening. 
 
 
Bilagor 
- Protokoll årsmöte Vänersamarbetet 170310.pdf 
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§ 35 Delgivning- Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) i Västra Götalands län 

KS 2017/742 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) i Västra Götalands län 
dnr 501-13901-2018. 
  
 
 
Bilagor 
- Meddelande samlingsbeslut LONA.htm 
- Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt  (LONA) i Västra Götalands län 2018, dnr 501-13901-
2018, dnr för Högsåsen 501-39657-2017.pdf 
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§ 36 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - 
Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 
2018 

KS 2018/205 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 76 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delta i gemensamma insatser mot langning av alkohol 
2018. 
 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen bjuder in länets samtliga kommuner till samverkans i årets arbete mot langning av 
alkohol till ungdomar. 47 av länets 49 kommuner deltog i arbetet under 2017 och förhoppningen är 
att samtliga kommuner medverkar i årets gemensamma arbete. 
  
Länsstyrelsen tar ingen avgift för arbetet av kommunerna under 2018. 
 
 
Bilagor 
- Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2018 dnr 706-9604-2018.pdf 
- Anmälningsblankett-insatser-langning-2018.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §76).doc 
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§ 37 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - 
Remiss Kristinehamns bostadsförsörjningsplan 

KS 2018/166 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 84 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande yttrande till Kristinehamns kommun för 
bostadsförsörjningsplan: 
  
1. Gullspångs kommun bedömer att Kristinehamns kommun väger in bostadssituationen på både den 
nationella och regionala nivån i sitt resonemang om framtida behov på ett föredömligt vis. Dock 
saknar Gullspång kommun kopplingen till bostadsmarknadsläget för alla grannkommuner i 
programmet. 
  
2. Bostadsförsörjningsplanen ger en tydlig bild över bostadssituationen i Kristinehamns 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. Det kunde dock med fördel belysas ur 
det nationella målet för jämställdhetspoltiken, hur kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv.   
  
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Kristinehamns kommun samråder sitt förslag till bostadsförsörjningsplan. 
 
 
Bilagor 

- Tjänsteskrivelse, remiss Kristinehamns bostadsförsörjningsplan.docx 
- Missiv till bostadsförsörjningsplan Kristinehamns kommun.pdf 
- Bostadsförsörjningsplan 2018-03-01 Kristinehamns kommun.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §84).doc 
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§ 38 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - 
Översiktsplan för Mariestads kommun 

KS 2017/265 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 86 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås yttra sig enligt nedan. 
  
Gullspångs kommuns synpunkter från samrådet gällande kollektivtrafik har besvarats och 
kompletterats på ett tillfredställande vis. Gullspångs kommun vill dock åter understryka vikten av att 
eftersträva en god kollektivtrafik även mot Örebro och Värmlands län. Det är viktigt för studie- och 
arbetspendling i båda kommuner med en väl fungerande kollektivtrafik och högre turtäthet. 
  
Vidare kvarstår kommunens synpunkt att översiktsplanen på ett bra sätt belyser och beaktar de 
delregionala perspektiven. 
  
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun har beslutat att förslag till översiktsplan för 
Mariestads kommun ska bli föremål för granskning. 
  
Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 22 april  2018 till Mariestads kommun. 
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse granskning Översiktsplan Mariestad.docx 
- Meddelande.htm 
- Ganskningsremiss - missiv.pdf 
- Översiktsplan 2030 Mariestads kommun granskningshandling 2018-02-26.pdf 
- Kortversion Översiktsplan 2017.pdf 
- Del 2 markanvänding.pdf 
- Del 3 Hänsyn.pdf 
- Samrådsremiss förslag till översiktsplan 2017-03-22.pdf 
- Miljökonsekvensbeskrivning ÖP.pdf 
- Samrådsremiss förslag till översiktsplan 2017-03-22.pdf 
- Del 4 Strategiska projekt och fortsatt arbete.pdf 
- Översiktsplan 2030 samrådshandling mars 2017.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §86).doc 
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§ 39 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - 
Remiss årlig avstämning av Regional 
trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017, dnr KTN 
2017-00184 

KS 2018/177 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 92 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att Gullspångs kommun lämnar följande 
synpunkter gällande avstämningen av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 2017: 
  
o Gullspång önskar se mer diskussion kring hur mindre landsbygdskommuner ska kunna ta del av och 
delta i projekt kring hållbart resande genom HRV, trots begränsade personella resurser. När enbart 
större kommuner deltar blir även erfarenheterna och kunskaperna från projekten mindre 
applicerbara för den lilla kommunen. 
  
o För att lättare kunna utvärdera lämpliga åtgärder som kan leda till en ökad måluppfyllelse i 
Trafikförsörjningsprogrammet vore det till fördel att bryta ner statistiken i flera grupper t.ex ålder, 
boendeort, resvanor (såsom har gjorts med kön i analysen av ett antal delmål i avstämningen). Det 
skulle kunna ge djupare insikter i vart insatserna behövs som bäst. 
  
I övrigt anser sig Gullspång kommun vara informerade om läget och har inga ytterligare synpunkter 
på avstämningen. 
  
 
 
Bakgrund 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. Skaraborgs 
kommunalförbund sammanställer synpunkterna från kommunerna i Skaraborg och behöver därmed 
ha kommunernas synpunkter tillhanda senast 13 april. Remissen är en avstämning av pågående 
arbete – det finns inget dokument som ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna 
att via kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. 
  
 
 
Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar på följande frågeställningar: 
Trafikförsörjningsprogrammet: 
- Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2017? - 
- Har ni inspel på åtgärder för att nå högre måluppfyllelse? 
- Har ni några synpunkter och förbättringsförslag gällande arbetet med de prioriterade 
utvecklingsområdena? 
 
 
Samverkan: 
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- Tycker ni att det delregionala kollektivtrafikrådet får tillräckligt underlag för diskussion/dialog? 
- Tar det delregionala kollektivtrafikrådet upp rätt punkter/frågor eller saknar ni något? 
-  Övriga synpunkter/inspel? 
  
 
 
Bilagor 
- Redaktionell ändring tjänsteskrivelse avstämning trafikförsörjningsprogram 2017.docx 
- Avstämning trafikförsörjningsprogrammet 2017.pdf 
- Uppföljning 2017 Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020.pdf 
- Remissbrev avstämning trafikförsörjningsprogrammet för 2017, dnr KTN-00184.pdf 
- Meddelande.htm 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §92).doc 
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§ 40 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  - 
Remiss från Västra Götalandsregionen gällande miljö- och 
klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland, dnr 
KTN 2016-00010 

KS 2018/178 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 93 nedan. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att följande synpunkter lämnas på 
Remissversionen av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland 2018:    
  
Gullspångs kommun är positiva till en Miljö- och klimatstrategi med ambitiösa mål vad gäller 
omställning av alla trafikslag mot en helt fossilfri kollektivtrafik till 2030. Gullspång ser dock gärna fler 
delmål och planerade insatser i strategin som tydligare visar på hur strategin och dess mål kommer 
kunna förverkligas.   
  
De jämförelser som görs vad gäller kostnader och måluppfyllelse för olika alternativa drivmedel och 
trafikslag i dagsläget utgör en viktig grund för strategin. Kommunen ser dock gärna att sådana 
jämförelser görs mot bakgrunden av vad som riskeras och vilka monetära och icke monetära 
kostnader som uppstår om transportsystemet inte ställs om i tillräckligt snabb takt. Annars riskerar 
strategin att fastna i en diskussion om kostnader, där det större perspektivet i klimatfrågan glöms 
bort.   
  
Gullspång ställer sig bakom att frågan kring användandet av biogas i kollektivtrafiken utreds vidare 
för att säkerställa att råvaran i så stor utsträckning som möjligt utgörs av restprodukter och ej av 
odlad gröda.   
  
I övrigt har Gullspångs kommun inget att erinra. 
 
 
Bakgrund 
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka förslag till miljö- och 
klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland på remiss. Strategin blir en del av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland och ersätter den nuvarande miljö- och 
klimatstrategin för kollektivtrafiken Strategin syftar till att fastställa inriktning och mål för miljö- och 
klimatpåverkan från kollektivtrafiken i Västra Götaland. I remissen önskar Västra Götalandsregionens 
kollektivtrafiknämnd få synpunkter på bifogat förslag till strategi. Skaraborgs kommunalförbund 
sammanställer synpunkterna från kommunerna i Skaraborg och önskar ha dessa tillhanda senast 13 
april 2018.     
  
 
 
Bilagor 
- Redaktionell ändring tjänsteskrivelse  synpunkter miljö- och klimatstrategi kollektivtrafiken.docx 
- Meddelande.htm 
- Remissbrev Förslag till miljö och klimatstrategi för kollektivtrafiken.pdf 
- Förslag till Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken - remissversion.pdf 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §93).doc 
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§ 41 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  - 
Remiss från Västra Götalandsregionen gällande förslag till 
strategi för kollektivtrafiken på jämlika villkor, dnr KTN 
2017-00110 

KS 2018/179 

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 94 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att följande synpunkter lämnas på 
Remissversionen av Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. 
Gullspångs kommun ställer sig positiva till en övergripande Strategi för kollektivtrafik på jämlika 
villkor med utgångspunkt i de sju utvalda diskrimineringsgrunderna. Däremot saknar Gullspång en 
diskussion om landsbygden och landsbygdsbor som ytterligare en grund för diskriminering i 
Strategin, en grund som spänner över alla de övriga diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken på 
landsbygden i Västra Götaland är idag begränsad, detta gör att de grupper som riskerar att 
diskrimineras i första ledet enligt strategins grunder, tillexempel äldre, kvinnor och utlandsfödda, 
riskerar att blir än mer utsatta om de bor i landsbygd utan körkort, än vad samma grupper boende i 
staden riskerar att bli vad gäller tillgängligheten till fungerande transportsystem i vardagen. Att resa 
på landsbygden i Västra Götaland, där resenären ofta reser längre sträckor över flera zoner för att ta 
sig till arbete eller dylikt, är även betydligt kostsammare för enskild person än vad det är att resa med 
kollektivtrafiken i staden i samma syfte. Socioekonomisk utsatta grupper på landsbygden och på små 
orter blir därmed mer begränsade i sitt resande än samma grupper i staden. Med hänsyn till att det 
inte finns möjlighet att forma en kollektivtrafik som är helt lika för alla, vill Gullspångs kommun ändå 
se att ovan nämnda ojämlikhet nämns och diskuteras i en Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor. 
  
För att bidra till en kollektivtrafik på jämlika villkor kan Gullspångs Kommun regelbundet genomföra 
inventeringar av hållplatserna i kommunen, för att i samarbete med Västtrafik och Trafikverket se till 
att så många hållplatser som möjligt är tillgänglighetsanpassade. Kommunen kan även arbeta med 
att täcka upp luckor i tidtabellerna med tillköp av turer om det finns medel till detta. 
  
 
 
Bakgrund 
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att skicka förslag till Strategi för 
kollektivtrafik på jämlika villkor på remiss. Strategin blir en del av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland och ersätter den nuvarande strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Skaraborgs kommunalförbund sammanställer svaren från kommunerna i Skaraborg 
och lämnar ett gemensamt svar från Skaraborg till Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet 
vill ha kommunernas synpunkter till handa senast 13 april 2018. 
  
  
I remissen önskar Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd få synpunkter på bifogat förslag 
till strategi samt svar på frågan; På vilket sätt kan ni bidra till detta arbete med att få en 
kollektivtrafik på jämlika villkor? 
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Bilagor 
- Redaktionell ändring  tjänsteskrivelse kollektivtrafik jämlika villkor.docx 
- Meddelande.htm 
- Förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor - remissversion.pdf 
- Remissbrev Förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §94).doc 
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§ 42 Delgivning - Länsstyrelsen Västra Götalands län-  Friluftsliv 
i översiktsplaner- Hur viktigt är friluftslivet i kommunernas 
översiktsplanering - en sammanfattad version.pdf 

KS 2018/309 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen delges Länsstyrelsen Västra Götalands län-  Friluftsliv i översiktsplaner- Hur viktigt 
är friluftslivet i kommunernas översiktsplanering - en sammanfattad version. 
 
 
Bilagor 

- Länsstyrelsen Västra Götalands län-  Friluftsliv i översiktsplaner- Hur viktigt är friluftslivet i 
kommunernas översiktsplanering - en sammanfattad version.pdf 
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§ 43 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut - 
Remissyttrande- Förslag till åtgärdsprogram för prioriterade 
ämnen i ytvatten, dnr 537-35227-2017 

KS 2017/744 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-04-17 § 96 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående yttrande: 
  
Allmänna synpunkter 
Kunskapsläget vad gäller förekomst av de utpekade ämnena i miljön behöver förbättras för att 
åtgärdsprogrammet ska kunna tas fram och genomföras. I dag saknas kunskap om vilka 
vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status till följd av de utpekade ämnena. Det saknas 
även kunskap om källor till spridning av ämnen från t.ex. förorenade områden eftersom dessa ämnen 
inte undersökts. 
  
Åtgärder i programmet som är riktade till kommuner 
Åtgärd/ Yttrande 
1 Åtgärden kring ökad tillsyn av PFOS/PFAS bedöms som relevant och bra. 
5 Det framgår inte hur ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ska utformas för att särskilt 
komma åt spridningen av de nya prioriterade ämnen samt PFAS. Skyddsföreskrifter för ett 
vattenskyddsområde omfattar vanligen bekämpningsmedel, miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter, miljöfarliga verksamheter, diverse upplag m.m.. De går inte in på detaljer kring specifika 
ämnen. Det är först när det sker en prövning enligt föreskrifterna eller det bedrivs tillsyn inom 
vattenskyddsområdet som tillfälle uppstår att ställa krav på särskilda ämnen. Anordnande av 
erforderligt skydd för dricksvattentäkter omfattas redan av åtgärdsprogrammet, men det är oklart 
vad det egentligen skulle innebära att genomföra tillägget till åtgärden 5a. 
  
Ny åtgärd a) Sådana regler, om de är tydliga, kan möjligen göra att fler eldar på ett bra sätt. Det 
förutsätter dock att kommunen aktivt informerar om reglerna. Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket har redan tagit fram broschyrer om hur man eldar rätt. Vi tror att det ger mer om 
kommunen satsar på information om dessa än att skriva in regler i de lokala ordningsföreskrifterna. 
  
c) Att ställa krav vid behov ingår i vårt lagstadgade tillsynsarbete. Dvs vi ställer krav om vi får 
klagomål och vår utredning visar att vedeldningen orsakar olägenhet för hälsan. För att åtgärden ska 
ge någon effekt gentemot dagens arbete måste åtgärden tolkas som att vi ska göra riktad tillsyn, dvs 
identifiera områden där det är mycket ”dålig” vedeldning och tillsyna vedeldarna där, utan att ha fått 
klagomål. Det är förstås möjligt att göra, men oklart om det är vettigt med avseende på tidsåtgången, 
eftersom vi inte vet om vedeldning är ett stort problem eller inte, vare sig generellt eller med 
avseende på dioxinhalt i vatten. 
  
Länsstyrelsen ska enligt det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland kartlägga 
omfattningen och utbredningen av småskalig eldning i länets kommuner till 2019. Kartläggningen kan 
ge en klarare bild av om vedeldning är ett problem och vilka områden som är i störst behov av tillsyn. 
I nuläget är vår enda information om detta det antal klagomål på vedeldning vi får per år, vilket inte 
är så många. 
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e) Åtgärden om eldningsförbud är rimlig, med avseende på rökstörning mellan grannar. Vi tror att 
det är ganska vanligt att man har ett sådant förbud redan i sina lokala föreskrifter. Det är oklart 
vilken effekt det skulle ha på dioxinhalter i vatten. 
  
f) samt sammanfattande omdöme Det är svårt att veta om det är en vettig prioritering av den 
kommunala tillsynsmyndighetens resurser att informera om vedeldning och ha riktad tillsyn på 
vedeldning, utifrån aspekten påverkan av dioxiner på vatten. Detta på grund av att det är så svårt att 
veta hur stort problemet är, och hur stark kopplingen mellan vedeldning och dioxinhalt i vatten är. 
Kommer åtgärderna att ge någon effekt? Är det ett vettigt sätt att använda tillsynsmyndighetens 
resurser? Vi tycker att det saknas underlag för att bedöma det. 
  
För de kommuner som bedömer att de har ett problem med vedeldning utifrån hälsoperspektiv finns 
en åtgärd i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland, som innebär att 
kommunerna ska informera om hur man eldar rätt och om hälsopåverkan från vedeldning. Det 
regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra Götaland är vad vi förstår mer av frivillig art 
jämfört med åtgärdsprogrammet för yt- och grundvatten. Det är därmed möjligt för de kommuner 
som bedömer att de har ett problem med vedeldning utifrån hälsoperspektiv, att välja att vidta den 
åtgärden inom ramen för det åtgärdsprogrammet. De kommuner som inte bedömer att de har det 
problemet kan välja att avstå. För de kommuner som utför åtgärden inom det regionala 
åtgärdsprogrammet är det inte någon ytterligare pålaga att ha med åtgärden i åtgärdsprogrammet 
för yt- och grundvatten eftersom arbetet ändå görs. Men att göra de här åtgärderna enbart utifrån 
vattenkvalitet tror vi inte är rimligt. I de kommuner där man inte har problem med vedeldning ur 
hälsoskyddsperspektiv skulle åtgärderna endast göras utifrån perspektivet vattenkvalitet, vilket alltså 
känns orimligt. Visst är det nog så att alla kommuner har problem med vedeldning ur 
hälsoskyddsperspektiv i någon utsträckning, men så länge vi inte vet hur stort problemet i just våra 
kommuner är i relation till andra hälsoskyddsproblem så känns det inte befogat att fokusera så 
mycket på just vedeldning. 
  
Vår samlade bedömning är därmed är det är olämpligt att lägga in åtgärder om vedeldning i ett 
bindande åtgärdsprogram, och att det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen i Västra 
Götaland kanske kommer att ge en positiv effekt på vedeldningens påverkan på vattenkvaliteten. 
 
 
Bakgrund 
Vattenmyndigheten Västerhavet har på remiss skickat ut ett förslag till åtgärdsprogram för nya 
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten. Vattenmyndigheten önskar svar på ett antal 
uppställda frågor. 
  
Programmet utgör ett tillägg till det åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2016-2016 som antogs i 
december 2016 och gäller parallellt med detta tidigare program. Tillägget beror av att EU tillfört 12 
ytterligare ämnen att ingå i begreppet kemisk status. 
  
För kommunernas del omfattar åtgärdsprogrammet vissa ändringar av åtgärder som redan beslutats 
i åtgärdsprogrammet från 2016, samt en ny åtgärd om småskalig förbränning. 
  
I beredningen har miljöutredare Håkan Magnusson, miljöingenjör Johanna Klingborn samt 
miljöinspektörerna Åsa Lindblad och Britta Wänström deltagit. 
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Bilagor 
- Remissyttrande- förslag till åtgärdsprogram för prioriterade ämnen i ytvatten, dnr 537-35227-
2017.pdf 
- Samrådshandling bilagor A-E till förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i 
ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt.pdf 
- Samråd Underlagsrapport till rev miljökvalitetsnormer  koppar och zink 2018-2021 för Sveriges fem 
vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.pdf 
- Samrådshandling förslag till åtgärdsprogram 2018-2018 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och 
PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt.pdf 
- Vattenmyndigheternas samråd november 2017-april 2018.pdf 
- Nu startar samrådet inom vattenförvaltningen, med missiv.htm 
- Missiv samråd 2017.pdf 
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§ 44 Delgivning kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut- 
Remissyttrande - Arbetsprogram och väsentliga frågor inför 
förvaltningscykel 2021-2027, dnr 537-35073-2017 

KS 2017/744 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-17 § 95 nedan: 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna nedanstående yttrande:   
  
Yttrande avseende Vattenmyndighetens frågor: 
Avsnitt 3.5 Fysisk planering är en viktig nyckel för att forma framtidens samhälle. Hur kan fysisk 
planering bidra till arbete med att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer. Det vore värdefullt med 
ytterligare vägledning om hur detta kan göras konkret i olika planskeden, t.ex. översiktsplan, 
detaljplan osv.   
  
Avsnitt 4.2 En fråga av särskild vikt är Vänerns reglering. Bl.a. undersökningar utförda av Vänerns 
Vattenvårdsförbund visar på mycket kraftig igenväxning av värdefulla strandmiljöer. Det är 
framförallt buskar och småträd som breder ut sig med förlust av t.ex. sandstränder som följd. Detta 
är ett problem ur såväl naturvårds som friluftslivssynpunkt. Områdets unika värden som besöksmål 
påverka också negativt. De utjämnade vattennivåerna i sjön bedöms vara en viktig orsak. Det är 
därför viktigt att det i åtgärdsprogram inom vattenförvaltning tar tag i frågan så att Vänerns reglering 
kan ske på ett sätt som både säkerställer skydd mot översvämning och samtidigt upprätthåller viktiga 
ekologiska funktioner. SMHI har inom ramen för klimatanpassningsarbetet tagit fram förslag till hur 
detta kan göras.   
  
Utöver det faktiska behovet av åtgärder är en viktig faktor möjligheten att nå framgång. Det bedöms 
viktigare att genomföra åtgärder än att ägna för mycket kraft åt prioritering. Områden där det finns 
ett lokalt engagemang och det är praktiskt möjligt att genomföra åtgärder behöver tas till vara. 
”Lyckade projekt” underlättar sannolikt kommande arbete i andra områden.   
  
Avsnitt 4.3 Åtgärdsprogrammet bör definitivt vara lokalt anpassat. Förhållandena är inte lika över 
hela landet.   
  
De åtgärdsförslag som presenteras bör vara så väl motiverade och lokalt anpassade som det går.   
  
Avsnitt 4.4 Generellt för stödåtgärder är det viktigt att de är funktionella och lätta att söka från och 
lätta att följa upp. Omfattande krav och villkor minskar möjligheten att nyttja dem.   
  
Stöd som avser skötsel av biotoper eller våtmarker, upprätthållande kantzoner m.m. behöver vara 
långsiktiga.   
  
Avsnitt 4.5 Prioriteringen avseende åtgärdande av vandringshinder bör främst styras av behovet, 
t.ex. där det finns hotade arter eller speciellt viktiga områden. Även här bör dock möjligheten till 
framgång beaktas. Lokalt engagemang behöver tas till vara. Det saknas idag kunskaper om vilka arter 
som finns, hur livskraftiga populationerna av dessa är och vad som behövs för att bevara dem. Ökad 
grundkunskap är ofta nödvändig inför åtgärdsarbetet. Samverkan med forskning och 
miljöövervakning är därför av stor betydelse.   
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Avsnitt 4.6  Fortfarande är det mer intressant att använt vatten inte förorenas än själva 
vattenåtgången i sig. Kommande klimatförändringar kan dock leda till att perioder med vattenbrist 
blir vanligare i framtiden. Möjligheten att magasinera vatten genom våtmarker i landskapet kan vara 
viktigt.   
  
Avsnitt 4.7 Att uttrycka sig i ekosystemtjänster kan vara ett sätt att beskriva värdena i ekonomiska 
termer. Dock är det  svårt att värdera mycket av det som rör vatten ekonomiskt, eftersom värdena är 
av annat slag.   
  
Avsnitt 4.8 Förekomster av miljögifter behöver övervakas mer och det i flera olika medier, såsom fisk, 
vatten och sediment.  Åtgärder behövs framförallt för att minska innehåller av miljöfarliga ämnen i 
produkter och dessutom förbättrad rening av avloppsvatten. För detta behövs mer teknikutveckling. 
Mikroskräp bör hanteras i samband med miljögifter. 
  
 
 
Bakgrund 
Vattenmyndigheten Västerhavet har på remiss skickat ut ett förslag till arbetsprogram och översikt 
av väsentliga frågor inför förvaltningscykeln 2021-2027. Vattenmyndigheten önskar i remissen 
kommunernas synpunkter på en rad frågor. Aktuella miljömål.   
  
Håkan Magnusson, miljöutredare, verksamhet miljö och bygg, har 2018-03-22 lämnat ett förslag till 
remissyttrande Dnr:2017.MTG305. 
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