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§ 4 Ansökan om investeringsbidrag från Folkets hus i 
Otterbäcken 

KS 2018/467 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Föreningen Folkets hus Otterbäckens ansökan om 
investeringsbidrag och låta föreningen erhålla maximalt 110 000 kr under förutsättning att 
föreningens ansökan godkänns av Boverket. Bidraget utdelas med krav på redovisning efter 
genomförd renovering enligt ansökan. Då beloppet överstiger 50 000 kr utbetalas resterande  belopp 
på 60 000 kr under 2019 under förutsättning att inte medel finns kvar år 2018. 
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Föreningen Folkets hus Otterbäcken inkom den 14 juni med en ansökan om investeringsbidrag för ett 
flertal renoveringar i den föreningsägda lokalen. Flera av åtgärderna skulle innebära sänkt 
energiåtgång för lokalen i framtiden. Föreningen uppskattar att den totala kostnaden för 
renoveringarna kommer uppgå till 420 000 kr och ansöker om 30 % av kostnaderna, 126 000 kr, i 
investeringsbidrag. För de resterande kostnaderna ansöker föreningen om bidrag ifrån Boverket. 
Boverket delar dock ut bidrag med villkoret att kommunen står för 30 % av kostnaderna. Enligt 
riktlinjerna för investeringsbidrag (KF § 24, 2017-02-27) kan en förening erhålla högts 50 000 kr i 
investeringsbidrag för utbetalning innevarande år. Föreningar som tidigare under 2018 har ansökt 
om investeringsbidrag som överskrider maxbeloppet har ej fått detta godkänt utan har mottagit ett 
bidrag på 50 000 kr, vilket bör vara vägledande för liknande ansökningar som denna. Förvaltningen 
anser att föreningens ansökan i övrigt är fullständig ock korrekt samt att bidraget ryms inom 
innevarande års föreningsbudget (110 243 kr, 2018-07-18). 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsbidrag till Folkets hus Otterbäcken.docx 
- Ansökan om investeringsbidrag från Folkets hus i Otterbäcken.pdf  
- Riktlinjer för investeringsbidrag.pdf 
- KS § 366_2016 beslut gällande ansökan om investeringsbidrag från Södra Rådas bygdegårdsförening 
för avloppsanläggning vid Södra Råda samlingslokal.doc 
- KS § 258_2016 beslut gällande anläggningsstöd till Gullspångs Tennisklubb.doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §157).doc 
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§ 5 Återrapport från åtgärdsvalsstudie för väg 3005 genom 
Otterbäcken, TRV 2017/26992 

KS 2017/399 

 
Föredragande: Lena Norrström 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen angående åtgärdsvalsstudien i Otterbäcken.  
 
 
Bakgrund 
Hanna Lamberg, gatuchef, och Marie Andersson, trafikingenjör, har lämnat nedanstående 
återrapport daterad 2018-07-04. 
  
Under 2016/2017 genomförde Trafikverket tillsammans med Gullspångs kommun en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Allmänna vägen i Otterbäcken. Den visade på ett antal områden och 
punkter som behövde förbättras och åtgärdas för ökad trafiksäkerhet. Ansvariga för genomförandet 
är både Trafikverket och kommunen. 
Under 2017 och 2018 har Trafikverket och kommunen genomför en hel del av utpekade åtgärder. Vid 
ett möte mellan kommunen och Trafikverket i juni 2018 gjordes en sammanfattning av genomförda 
åtgärder samt vad som återstår. 
 
 
Följande åtgärder har verksamhet teknik/Gullspångs kommun genomfört: 
• GC-skyltar är nu uppsatta utmed hela Allmänna vägen ’  
• Parkeringen på Kajakvägen vid Gallernäset är utökad och skyltad, vilket innebär att skolgården inte 
längre används till parkering 
• Varningsskyltar för cyklister är uppsatta vid korsande GC-väg på Ottervägen 
• Parkeringen vid Babordsvägen är skyltad 
• Vid infarten till Barfoten har sly och träd röjts för bättre sikt och ljus från gatubelysningen 
• Hastigheten från södra infarten från väg 26 har sänkts från 70 till 50 km/h 
 
 
Följande åtgärder har Trafikverket genomfört: 
• Målning av en parkeringsficka utanför pizzerian för korttidsparkering 
• Justering av infarten ner till bandyplanen 
 
 
Följande åtgärd kvarstår och utreds vidare av Trafikverket och Västtrafik för genomförande: 
• En ny hållplats (liknande den vid Badängen)anläggs vid färgaffären som också blir en 
hastighetsdämpande åtgärd. I anslutning till denna möjliggörs en parkeringsficka för besökare till 
färgaffären. 
  
Kommunen och verksamhet teknik har genomfört de åtgärder som uppkom under arbetet med 
åtgärdsvalsstudien och det som kvarstår är det Trafikverket som ansvarar för.  
  
 
 
Bilagor 
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- Tjänsteskrivelse _återrapport ÅVS Otterbäcken Gullspång.docx 
- Synpunkter på Åtgärdsvalsstudie väg 3005, Otterbäcken.pdf 
- Rapport åtgärdsvalsstudie väg 3005 Otterbäcken.pdf 
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§ 6 Förlängning av nyttjanderättsavtal gällande 
pensionärsbyggnader ”Röda Husen ” Gårdsjö 13:39 och 
Gårdsjö 13:43 

KS 2018/451 

 
Föredragande: Jim Gustavsson 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att nyttjanderättsavtalet mellan Gullspångs 
kommun och Gårdsjöbygdens förening gällande fastigheterna Gårdsjö 13:39 och Gårdsjö 13:43 för 
tiden 2018-01-01 till 2020-01-01. Avtalet upphör automatiskt vid avtalstidens utgång utan särskild 
uppsägning. 
  
Gullspångs kommun lämnar ett årligt driftbidrag på 40 000 kr som föreningen fritt använder inom 
ramen för nyttjanderättsavtalet. 
 
 
Bakgrund 
Nyttjanderättsavalet mellan Gullspångs kommun och Gårdsjöbygdens förening för fastigheterna 
Gårdsjö 13:39 och Gårdsjö 13:43 löpte ut under 2017. Föreningen önskar nu förlänga avtalet. 
Förvaltningens fastighetsförvaltare anser att föreningen har fullföljt avtalet och skött fastigheterna 
enligt de ställda kraven. Föreningen bedriver uthyrning av lägenheter i fastigheterna och står för de 
kostnader som uppstår i samband med detta. För driften har föreningen erhållit ett årligt bidrag på 
40 000 kr. Förvaltningen föreslår att föreningen behåller samma driftsbidragsbelopp i det nya 
kontraktet. 
 
 
Bilagor 
- ansökan om driftbidrag 2018-2020.pdf 
- Tjänsteskrivelse, förlängning av nyttjanderättsavtal för röda, skriven av Jim Gustavsson.pdf 
- 2018-2020 NyttjanderättsavtalGårdsöbygdenRödaHusen.docx 
- NyttjanderättsavtalGårdsjöbygdensförening Röda Husen 2015-2017.pdf 
- Tjänsteskrivelse nyttjanderättsavtal Gårdsjöbygdens förening.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §153).doc 
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§ 7 Svar på motion belys Lysmasken samt ser över belysning 
för samtliga förskolor i Gullspångs kommun 

KS 2018/97 

 
Föredragande: Jim Gustavsson 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget får inrymmas inom tekniska nämndens ram för år 2019. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att tillstyrka motionen med hänvisning till 
redan vidtagna och planerade åtgärder. 
  
  
  
 
 
Bakgrund 
Motionen har behandlats i tekniska nämnden 2018-06-10 § 138. 
Tekniska nämnden har fått motion gällande att förbättra ytterbelysning på förskolan Lysmasken samt 
att behovet av ytterbelysning ses över på övriga skolmiljöer på remiss. Fastighetsavdelningen har 
tillsammans med verksamheterna sett över behovet av belysning på förskolorna inom Gullspångs 
kommun och kommit fram till följande: 
  
Gallernäsets förskola 
Inget behov sedan de gamla armaturerna har bytts ut mot nya. 
  
Nya förskolan Hova (Bikupan) 
Ytterbelysningen har hanterats under projektets gång men har ännu inte utvärderats tillräckligt väl. 
Förslaget är att man inväntar den mörkare årstiden för att lättare kunna konstatera ifall belysningen 
behöver kompletteras. 
  
Lysmaskens förskola 
Ytterbelysningen vid Lysmaskens förskola var i stort sett obefintlig varvid ett förslag till nyinstallation 
togs fram. Förslaget är att en belysningsstolpe installeras vid den lilla lekplatsen, en belysningsstolpe 
installeras vid den stora lekplatsen samt att en belysningsstolpe installeras på den större grönytan. 
  
Samtliga stolpar kommer att styras av dels skymningsrelä samt tryckknapp med timerfunktion. 
  
Bedömd installationskostnad är 100 tkr. 
  
Medel om 100 tkr för installation av ytterbelysning finns inte i fastighetsavdelningens budget under 
2018 utan planeras in att genomföras under 2019. Alternativet är att Gullspångs kommun skjuter till 
medel om arbetet behöver utföras under 2018. 
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Bilagor 
- Remiss- Motion belys Lysmasken samt ser över belysning för samtliga förskolor i Gullspångs 
kommun, tekniska nämnden § 138.pdf 
- Motion belys Lysmasken.pdf 
- Bilaga ytterbelysning.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §154).doc 
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§ 8 Översyn av kosten inom förskola och skola KS 2018/383 
 
Föredragande: Maria Andersson 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen ger kostchefen i uppdrag att göra en nulägesbeskrivning samt förslag till 
förbättringar av måltidsverksamheten inom förskola och skola. Nulägesbeskrivningen redovisas på 
barn-, utbildning- och kulturnämndens möte i november och därefter till kommunstyrelsen 
 
 
Bakgrund 
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-06-19 § 185 som 
beslutade föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen av kostveksamheten i uppdrag att göra en 
utvärdering/översyn av måltidsverksamheten inom förskola och skola.  
  
Vård och omsorgsverksamheten har önskat en analys av kosten, och barn-, utbildning och 
kulturverksamheten önskar att en liknande analys görs inom sin verksamhet. 
  
Kost och livsmedelspolicyn för kommunen är tydlig och där finns en viktig vision som beskriver 
följande: 
  
Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av 
kunnig och serviceinriktad personal i en trivsam miljö. Våra offentliga måltider ska även bidra till 
hållbar utveckling. 
  
För barn och unga i kommunen är det viktigt att vi fortsätter att utveckla arbetet mot visionen, och vi 
vill gärna se att kostförvaltningen analyserar det arbetet, och eventuellt att man dessutom ser över 
policyn som kan behöva revideras. 
  
Följande punkter behöver därför analyseras: 
-näringsinnehåll 
-utbud och variation 
-närproducerat/ekologiskt 
-matupplevelsen 
-bemötandet 
  
Barn- och utbildningsverksamheten är gärna med och deltar i arbetet. 
  
Enligt årshjulet gör kostchef en återrapportering till nämnden i november.  
 
 
Bilagor 
- Barn- utbildning och kulturnämnden juni 2018 (2018-06-19 BUK §185).doc 
- TU kostanalys 180609.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §155).doc 
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§ 9 Svar på motion om att hänvisningen till Hovagubben tas 
bort 

KS 2018/434 

 
Föredragande: Niklas Fallgren 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härmed anses motionen vara besvarad. 
 
 
Bakgrund 
Pär Rittsel (M) föreslår i en motion inlämnad 2018-05-30 att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunens förvaltning att snarast begära av Trafikverket att ta bort hänvisningen till Hovagubben 
på skylten vid E20. 
  
Förvaltningen har kontaktat Trafikverket med förfrågan om att skyltning in till Hovagubben ska 
avlägsnas. Trafikverkets projektansvarige för E20-projektet berättar att det ska sättas upp nya skyltar 
där och att skyltningen in till Hovagubben därmed kommer att försvinna. Denna åtgärd är planerad 
att utföras under sommar/höst men absolut senast mitten på oktober. Förvaltningens bedömning är 
att det är rimligt att invänta de nya skyltarna. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - svar på motion skyltning till Hovagubben.docx 
- Motion om att hänvisningen till  Hovagubben tas bort.doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §158).doc 
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§ 10 Markköp del av Fagersand 1:2  KS 2013/260 
 
Föredragande: Niklas Fallgren 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt samt att genomföra markköp del av 
Fagersand 1:2 till en kostnad av 102 000 kr. 
 
 
Bakgrund 
Enligt bifogat tjänsteutlåtande av Anna Bjerndell 2015-04-17 framgår det att kommunen har uppfört 
en toalettbyggnad på den privatägda fastigheten Fagersand 1:2. Toaletten används av badplatsens 
besökare och förvaltningen anser att den inte bör rivas. Kommunen behöver därmed köpa in del av 
fastigheten Fagersand 1:2 för att kunna behålla byggnaden. 
  
En värdering gjordes och stämmer överens med budet som fastighetsägaren inkom med. 
Överenskommen summa överstiger inte 3 prisbasbelopp vilket innebär att Kommunstyrelsens 
delegat kan besluta om fastigheten ska köpas i enlighet med antagna riktlinjer gällande markköp. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, markköp del av Fagersand 1.2.docx 
- Köpekontrakt Fagersand 1.2.docx 
- Bilaga.pdf 
- Tjänsteutlåtande markköp Fagersand 1:2, skriven av Anna Bjerndell 2015-04-17.docx 
- Värdeutllåtande Fagersand 1:2 inkom 2015-04-22.pdf 
- Värdeutlåtande  Fagersand 1.2 daterat 2013-05-23.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §159).doc 
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§ 11 Försäljning del av Hova 49:1 KS 2018/525 
 
Föredragande: Niklas Fallgren 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen   
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljning av del av Hova 49:1 med köpesumman 215 000 
kronor. 
 
 
Bakgrund 
Ägare av Bröderna Janssons Gräv AB inkom med en önskan om att få köpa mark av kommunen i 
Hova. Syftet var att utöka sin verksamhet med uppställningsplatser samt på sikt en maskinhall för sin 
maskinpark. En initial önskan var att marken skulle vara ca 10 000 kvm och vara i närheten av deras 
befintliga verksamhet. För att en avstyckning ska vara rimlig för ändamålet samtidigt som 
fastighetsbildningen inte skapar onödiga släpp är föreslagen storlek 14 350 kvm. Fastighetens skog 
tillfaller säljaren, som åtar sig att avverka skogen inom 6 månader från och med att köpebrev har 
upprättats. 
  
Föreslagen mark har tidigare varit föremål för miljöundersökningar på grund av de utsläpp som 
angränsande verksamhet historiskt har släppt ut. Dock har föreslagen yta konsulterats med miljö- 
och byggnadsförvaltningen där det framgår att föreslagen del inte påverkas av de diken där 
föroreningarna påträffats. 
  
Priset som är överenskommet utgår från antagna riktlinjer gällande markköp samt försäljning av 
fastigheter. Beslut kan därmed fattas av kommunstyrelsen eftersom priset understiger 5 
prisbasbelopp.  
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse försäljning del av Hova 49.1 .docx 
- Utkast Köpekontrakt.docx 
- Fastighetsinformation.docx 
- Utredning utsläpp.pdf 
- Mejlsvar Miljö- och byggnadsförvaltningen .pdf.msg 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §160).doc 
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§ 12 Svar på motion från Centern i Gullspång gällande 
arbetsmarknadsutbildning  

KS 2017/131 

 
Föredragande: Mikael Fransson 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Gullspång kommun fortsätter att bedriva 
arbetsmarknadsutbildningar i olika samarbeten med andra kommuner men tillvaratar även de 
möjligheter som finns till hemmaplansförlagd praktik eller undervisning. Motionen är genom detta 
besvarad. 
 
 
Bakgrund 
Det har inkommit en motion från centerpartiet till kommunfullmäktige med ett förslag om att 
undersöka möjligheten att påbörja arbetet med någon form av arbetsmarknadsutbildning med hjälp 
av statligt stöd i hopp om att kunna stoppa avfolkningen och vara en del av kommunens fortsatta 
utveckling. 
  
Motionen innehåller viktiga synpunkter och undertecknad har gått igenom de insatser som görs på 
området och analyserat utifrån motionen om man skulle kunna göra annorlunda.  
  
De tre arbetsmarknadsenheterna inom MTG ansökte tillsammans med arbetsförmedlingen i 
Mariestad om och beviljades statliga medel 2016 inom ramen för DUA; delegationen unga i arbete. 
Under hösten 2017 utökades delegations uppdrag att även omfatta nyanlända (DUNA) och då 
inberäknar det även äldre personer. Ett annat samverkansprojekt med åtta Skaraborgskommuner är 
Ung Arena som är EU-finansierat under tre år. Dessa projekt har gett resultat och arbetslösheten 
sjunker glädjande nog inte minst bland unga. 
  
I planeringen av utbildningar försöker VISA alltid tänka på Gullspång i första hand och om det är 
möjligt att förlägga kurser eller praktik hit. Men ofta är vårt elevunderlag för litet och det blir mer 
effektivt för samtliga kommuner när man kan se Mariestad, Töreboda och Gullspång som en 
gemensam arbetsmarknad där man tillsammans kan bedriva arbetsmarknadsutbildningar. 
  
Under våren 2018 arbetades det fram 4 jobbspår, en kombination av utbildning och praktik. Här 
delta företag från Gullspång och Hova och erbjuder praktik. 
• Industri 
• Vård- och omsorg 
• Restaurang- och storhushåll, bageri och konditori 
• Korttidsutbildade; odling och trädgård 
  
Dessa tillsammans med de utbildningar som erbjuds inom Utbildning Skaraborg och köp av kurser gör 
att vi kan erbjuda ett brett utbud av utbildningar för Gullspångs medborgare även om man tvingas 
åka en bit. Viss undervisning kan också genomföras via nätet. Det ger ett större utbud, blir mer 
kostnadseffektivt och möjliga bidrag från staten och EU tillvaratas. 
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Slutsatsen blir att Gullspång kommun bör fortsätta att bedriva arbetsmarknadsutbildningar i olika 
samarbeten med andra kommuner men att man samtidigt ska tillvarata de möjligheter som finns till 
hemmaplansförlagd praktik eller undervisning. 
  
 
 
Bilagor 
- Svar på motion från Centerpartiet gällande arbetsmarknadsutbildning .docx 
- Jobbspår MTG AF 170327.pptx 
- Motion från Centern Gullspång till Kommunfullmäktige i Gullspång.pdf  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §162).doc 
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§ 13 Redovisning kränkande särbehandling VISA-enheten  KS 2018/459 
 
Föredragande: Mikael Fransson 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av kränkande särbehandling. 
 
 
Bakgrund 
En anmälan om kränkande särbehandling har lämnats 2018-06-11 till VISA-enheten. 
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §163).doc 
- Statistik över kränkande behandling VISA-enheten.xlsx 
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§ 14 Svar på motion om utveckling av våra centrummiljöer KS 2018/99 
 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad och ger 
tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram idéer på hur feriepraktikanter kan användas i våra 
centrummiljöer inför sommaren 2019 och framåt. Detta ska ske i samråd med verksamheten som är 
ansvarig för feriepraktikanterna. 
 
 
Bakgrund 
Eric Mellberg skickade in en motion i januari 2018.  I motionen yrkar Eric på att ungdomar blir 
”centrumambassadörer” eller liknande. De skulle då exempelvis kunna vårda och genom kreat iva 
initiativ förbättra våra offentliga miljöer. 
  
Förvaltningens svar: Vi har sett flera initiativ av ideella krafter/föreningar som har hjälpt till att 
utsmycka infarten till Gullspång med både granrisbock till jul och hönor till påsk. Det har även 
planterats vårlökar både i Gullspång och Otterbäcken med hjälp av ideella krafter. Liknande initiativ 
där ideella krafter/föreningar hjälps åt att göra våra centrummiljöer mysigare och mer tilltalande 
uppmuntras av kommunen och ses som goda exempel för fler att ta efter. Förvaltningen ser fram 
emot att få fler liknande förfrågningar om realistiska och genomförbara initiativ som utförs av andra 
än kommunen. De blir då ett trevligt komplement till det arbete som tekniska förvaltningen redan 
utför. 
  
 
När det gäller ungdomar så hade skolan ett tiotal feriepraktikanter under sommaren 2017 som fick 
prova på lite olika sysslor. Bland annat målades skateramperna om och rabatter rensades. Sommaren 
2018 blir inget undantag utan då kommer ungdomarna återigen att få chansen att snygga till 
skateområdet, rensa i rabatter men främst hjälpa till i de sommarlovsaktiviteter för barn och unga 
som kommunen arrangerar. I fortsättningen vore det därför bättre om tekniska förvaltningen har 
hand om de feriepraktikanter som ska sköta våra centrummiljöer och att skolans feriepraktikanter 
kan koncentrera sig på de aktiviteter som ligger inom deras område. 
  
Kommunens turistorganisation har även en turistvärd i både Hova och Gullspång under sommaren 
som hjälper besökare i våra turistinformationer och servar de olika Infopoints som finns runt om i vår 
kommun. 
  
Idén med att ungdomar agerar förebilder och hjälper till att hålla snyggt och fint i våra offentliga 
miljöer ställer sig förvaltningen positiv till. Hur upplägget för detta kan se ut kan tekniska 
förvaltningen få i uppdrag att utveckla inför sommaren 2019. Exempelvis kanske någon ”grupp” kan 
adoptera en plats eller ett visst område och få hålla ordning och sköta det i samråd med tekniskas 
gatu- och parkavdelning. Det kan vara en skolklass, några feriepraktikanter eller andra frivilliga 
grupper. Allt för att få ännu trevligare omgivningar och för att man ska känna delaktighet och 
engagemang i hur våra offentliga miljöer ser ut. 
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Bilagor 
- Tjänsteskrivelse svar på motion om utveckling av våra centrummiljöer.docx  
- Motion utveckling av våra centrummiljöer.pdf 
- Bilder till motion utveckling av våra centrummiljöer.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §161).doc 
 



 

  

 

Kommunstyrelsen 

Kallelse 

2018-08-29 

 

22/36 

 

§ 15 Motion - Alternera kommunfullmäktiges sammanträden 
mellan Hova, Otterbäcken och Södra Råda 

KS 2017/443 

 
Föredragande: Elin Asp 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om att alternera kommunfullmäktiges 
sammanträden mellan Hova, Otterbäcken och Södra Råda. 
 
 
Bakgrund 
 Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O Hansson (RV) föreslår i en motion inlämnad 2017-05-29 att 
kommunfullmäktiges sammanträden ska alternera mellan Hova, Otterbäckens Folkets Hus och Södra 
Råda bygdegård.   
Då kommunfullmäktiges möten numera sänds via webb-TV har medborgarna möjlighet att följa 
sammanträdena både live och i efterhand via webben. Sessionssalen i Hova är utrustad med 
specialkablar för bättre ljud- och bildöverföring. Detta gör att det är mer lämpligt att sammanträdena 
hålls i sessionssalen eftersom det inte är enbart f iberuppkoppling som krävs för att få bra kvalité på 
webbsändningen. Antalet fysiska besökare på kommunfullmäktiges sammanträden är mycket få 
medan det är mycket större del som väljer att lyssna digitalt. Sedan 2016 så har de webbsända 
sammanträdena haft över tretusen visningar. För att öka medborgarnas intresse för kommunala 
frågor och på det sättet också stärka den kommunala demokratin som efterfrågas i motionen så 
föreslås det istället att man satsar ännu mer på information om webb-TV sändningen och att om man 
är osäker kan få hjälp att komma igång med sitt lyssnande via kommunens bibliotek. På biblioteken 
kan man även låna dator för att lyssna på mötet i efterhand om man inte har tillgång till egen dator, 
smartphone eller surfplatta. 
  
 
 
Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §30).doc 
- Tjänsteskrivelse svar på motion om att alternera kommunfullmäktiges sammanträden mellan Hova 
Otterbäcken och Södra Råda.docx 
- Tjänsteskrivelse svar på motion om att alternera kommunfullmäktiges sammanträden mellan Hova 
Otterbäcken och Södra Råda.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §144).doc 
- Motion - Alternera kommunfullmäktiges sammanträden mellan Hova, Otterbäcken och Södra 
Råda.pdf 
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§ 16 Budget och verksamhetsplan 2019-2021 Tolkförmedling 
Väst 

KS 2018/485 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 för 
Tolkförmedling Väst. 
 
 
Bakgrund 
Tolkförmedling Väst, direktionen, har 2018-06-01 § 323 beslutat att godkänna förslag till budget och 
verksamhetsplan 2019-2021.  
  
Direktionen beslutade att förslaget till budget och verksamhetsplan 2019-2021 skulle översändas till 
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2019-2021 på 
direktionsmöte den 28 september. 
  
  
Budget och verksamhetsplan 2019-2021 beskriver vad om planeras i verksamheten under 2019-2021 
samt budget 2019. 
  
Förbundets budgetomslutning för 2019 är 205 448 tkr. Finansiering för förbundets kostnader 
kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. 
Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2,5% för att nå en budget i balans. 
 
 
Bilagor 
- Protokollsutdrag § 323.pdf 
- Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021.pdf 
- Tjänsteutlåtande.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §164).doc 
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§ 17 Införande av permanent parkeringsövervakning i 
Gullspångs kommun 

KS 2018/131 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige  
  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringsövervakning i 
Gullspångs kommun. 
 
 
Bakgrund 
Gullspångs kommun har haft parkeringsövervakning på prov under en period efter beslut i 
kommunfullmäktige. Det har fallit väl ut och verksamhet teknik förslår nu kommunfullmäktige i 
Gullspång att man permanentar parkeringsövervakningen. 
 
 
Ärendet behandlades på Tekniska nämndens sammanträde 2018-02-13, § 19, där 
kommunfullmäktige i Gullspång föreslogs införa parkeringsövervakning. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Tekniska förvaltningen för komplettering 
med underlag gällande avtal för parkeringsövervakning och därefter återkommer ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
Kompletterade information: 
• Ett samarbetsavtal om parkeringsövervakning finns idag mellan MTG verksamhet teknik och Skövde 
kommun. Se bilaga. 
  
• I avtalet finns avsatt 2 timmars övervakning/vecka till Gullspång som utnyttjas utifrån behov. 
Debitering sker endast för den tid som tjänsten används. I Gullspång hanteras framförallt 
långtidsparkerade fordon/skrotbilar eller övervakning efter inkomna synpunkter och klagomål. I 
dagsläget är bedömningen att övervakning sker på lagom nivå men utrymme finns för ytterligare 
övervakning. 
  
• Kostnaden för parkeringsövervakningen varierar från månad till månad. 2017 kostade 
övervakningen 14 736 kr (1 228 kr/mån) vilket innebär i snitt 4 timmars övervakning/mån. En månad 
med avtal tid (8 tim/mån) kostar 3288 kr. 
  
• Avgifterna för parkeringsanmärkningarna går via Transportstyrelsen till gatuavdelningen Gullspång. 
2017 fick gatuavdelningen in ca 9000 kr för felparkeringsavgifter. 
  
• Kostnaden för parkeringsövervakningen och intäkterna för felparkeringsavgifterna ligger på 
gatudriften i Gullspång. 
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Bilagor 
- Återremiss_ Tjänsteskrivelse _parkeringsövervakning Gullspång.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §143).doc 
- Samverkansavtal för parkeringsövervaktning mellan Skövde kommun och Mariestad, Gullspång och 
Töreboda kommun.pdf 
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §103).doc 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §58).doc 
- Beslut-201700543-TN-§ 19.pdf 
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§ 18 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige KS 2018/522 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsordning för 
kommunfullmäktige enligt bilaga. 
  
 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2016-12-12 § 215 antagit en reviderad arbetsordning för 
kommunfullmäktige. 
  
Arbetsordningen behöver revideras främst med anledning av den nya kommunallagen från 2018. 
  
I det nya förslaget till arbetsordning har hänvisningar till Kommunallagen (KL) lagts till. 
Tillägg/ändringar  har markerats med röd text och det som föreslås tas bort är överstruket. Vissa 
redaktionella ändringar har också gjorts.  
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §167).doc 
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Gul lspångs kommun rev efter KSAU § 
167 .docx 
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§ 19 Taxor för kostverksamheten 2019 KS 2018/384 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om följande taxor 2019 enligt nedan.  
  
Lunch Amnegårdens matsal  70.- 
Pedagogiska luncher skola  320.-/månad 
Pedagogiska luncher ÄO  320.-/månad 
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 35.- 
Lunch på skolorna  60.- 
Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 60.-   
 
 
Bakgrund 
Kosten föreslår ingen justering av taxorna 2019. 
  
Utifrån kostverksamhetens budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att verksamheten ska bära 
sina kostnader. 
  
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, taxor kostverksamheten 2019.docx 
- Taxa för kostverksamheten 2018, bilaga KF § 172.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-15 (2018-08-15 Ksau §168).doc 
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§ 20 Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 
Tolkförmedling Väst 

KS 2018/391 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 2017 års 
förvaltning.   
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna Tolkförmedling Västs 
årsredovisning 2017. 
  
  
 
 
Bakgrund 
Tolkförmedling Väst direktionen har 2018-04-27 § 314 godkänt årsredovisningen 2017 och översänt 
densamma till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av 
språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna 
Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, 
Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö.   
  
En direktion, med ledamöter från respektive medlem, leder kommunalförbundet. Särskilt utse dda 
revisorer finns för att granska kommunalförbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet 
har varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem kontor samt ett kansli med säte i Göteborg.     
 
 
Bilagor 
- Tjänsteskrivelse årsredovisning och revisionsberättelse 2017 Tolkförmedling Väst.docx 
- Protokollsutdrag 314 § Årsredovisning 2017.pdf 
- Årsredovisning 2017.pdf 
- Revisorernas bedömning av Årsredovisningen.pdf 
- Revisionsberättelse TFV.pdf 
- Tolkförmedling Väst internkontrollrapport till årsredovisning 2017 för beslut i 
kommunfullmäktige.pdf 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §142).doc 
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§ 21 Konsumentsvar Skaraborg och möjlig framtida 
konsumentvägledning 

KS 2018/476 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
  
Kommunstyrelsen beslutar att Konsumentsvar Skaraborg upphör och avslutas 2018-06-30 och att 
konsumentsvarsfrågorna framöver hänvisas till Konsumentverkets tjänst ”Hej Konsument”.  
 
 
Bakgrund 
Konsumentvägledningen ger kommuninvånare hjälp att hitta information om varor och tjänster. 
Konsumentvägledning är en förebyggande, frivillig verksamhet för att förhindra eller minska behovet 
av budget- och skuldrådgivning vilket är en lagstadgad skyldighet för kommunerna att 
tillhandahålla.   
  
Konsumentsvar Skaraborg startades 2005. Syftet var att ge en lättillgänglig ingång kring 
konsumentfrågor och allmän konsumentvägledning via ett gemensamt telefonnummer. Det innebar 
att konsumentvägledarna i Tidaholms, Tibro och Skara kommuner enligt avtal bemannade denna 
telefonrådgivning. Övriga kommuner i Skaraborg erbjöds att mot ersättning få tillgång till denna 
service. 
  
2013 inrättades den nationella telefontjänsten ”Hallå Konsument!” Denna liknar Konsumentsvar 
Skaraborg. Syftet är att ge alla medborgare en allmän rådgivningsfunktion och därmed ge 
kommunerna möjlighet att fokusera på dels mer förebyggande konsumentvägledning och dels 
fördjupad och kvalificerad konsumentrådgivning. ”Hallå Konsument!” har lett ti ll färre samtal till 
Konsumentsvar Skaraborg. 
  
Med anledning av de ändrade förutsättningarna för Konsumentsvar Skaraborg har en mindre 
utredning gjorts av Tidaholms kommun, kring möjliga framtida lösningar för berörda kommuners 
konsumentvägledning. 
I utredningen redovisas fyra tänkbara handlingsalternativ kring framtida konsumentvägledning i de 
berörda kommunerna. 
• att fortsätta med Konsumentsvar Skaraborg i nuvarande form. 
• Ingen egen konsumentvägledning, enbart ”Hallå Konsument!” 
• Komplettera ”Hallå Konsument!” med en egen konsumentvägledningsfunktion 
• Samverkan kring gemensam kommunal konsumentvägledning 
  
Utredningens slutsats är att det inte längre är rimligt att fortsätta med Konsumentsvar Skaraborg.  
  
Konsumentvägledning kräver ett relativt stort befolkningsunderlag för att bli effektivt. Utredningens 
rekommendation är därför att utveckla konsumentrådgivningen gemensamma 
konsumentvägledartjänster mellan intresserade kommuner eller att undersöka möjligheten att 
ansluta sig till befintliga konsumentenheterna i Skövde alternativt Lidköping. 
  
MTG styrgrupp rekommenderar sina kommuner att Konsumentsvar Skaraborg upphör och avslutas 
2018-06-30 och att konsumentsvarsfrågorna framöver får hänvisas till Konsumentverkets tjänst ”Hej 
Konsument”. 
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Bilagor 
- Tjänsteskrivelse konsumentsvar Skaraborg och möjlig framtida konsumentvägledning.docx 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-20 (2018-06-20 Ksau §149).doc 
- Styrgrupp MTG anteckningar 2018-05-31.pdf 
- Töreboda kommun, Ks § 259 redovisning av uppföljningen av Konsumentrådgivningen.pdf 
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§ 22 Information från Skaraborgs kommunalförbund KS 2018/1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2018-06-08 från Skaraborgs Kommunalförbund. 
 
 
Bilagor 
- Protokoll 2018-06-08.pdf 
- Bilaga 18 Komplettering ÖK om spelmissbruk.pdf 
- Bilaga 19 Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård.pdf 
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§ 23 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 enski lt ärende 
av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  
 
 
Bilagor 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen augusti månad.doc 
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§ 24 Delgivningar KS 2018/1 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 
a) Varbergs kommuns yttrande över remiss från Livsmedelsverket om förslag till ny modell för 
riskklassning av livsmedelsföretag dnr 2018/00787 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Yttrande från Varbergs kommun över remiss Dnr. 2018_00787 från Livsmedelsverket om förslag till 
ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag.pdf 
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§ 25 Delgivning- Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på 
egen tomt från den 14 augusti 

KS 2018/498 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att tisdagen den 14 augusti kl 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Pressmeddelande för kännedom om att Länsstyrelsen släpper grillningsförbudet på egen tomt 
tisdagen den 14 augusti.docx 
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§ 26 Delgivning-Länsstyrelsens generella eldningsförbud i länet 
upphävs från 21 augusti 

KS 2018/498 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att Länsstyrelsens generella eldningsförbud i länet upphävs från 21 augusti 
2018. 
 
 
Bilagor 
- Meddelande.htm 
- Västra Götalands läns författningssamling den 21 augusti 2018 Upphävande av eldningsförbud.htm 
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§ 27 Delgivning - Regeringskansliet - Handlingsplan Agenda 
2030, 2018-2020, Fi2018/02412/SFÖ 

KS 2018/554 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Regeringskansliet - Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020. 
 
 
Bilagor 
- Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020.pdf 
- Regeringskansliet Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020, dnrFi2018_02412_SFÖ.pdf 
 
 


