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Övriga Kjell Lindholm (C), Ordförande Gullspångsbostäder AB, § 4 

Magnus Persson, VD, Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB, § 4-5 
Lena Norrström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 6-8 
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret 
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 Ärende Ärendenummer 

§ 1 Val av justerare  

   

§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 Information från Gullspångsbostäder AB KS 2017/848 

 Föredragande: Representanter från Gullspångsbostäder AB  

   

§ 5 Information från Skagerns Energi AB KS 2018/61 

 Föredragande: Representanter från Skagerns Energi AB  

   

§ 6 Utveckling av upplevelseplats Narven, med skogsbadplats KS 2017/743 

 Föredragande: Lena Norrström, kl 13:30  

   

§ 7 Skagersviks kickboxning undantag från riktlinjerna p.ga. särskilda 
skäl 

KS 2017/754 

 Föredragande: Lena Norrström  

   

§ 8 Ansökan om investeringsbidrag från Skagersviks fritidsförening KS 2017/834 

 Föredragande: Lena Norrström  

   

§ 9 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar KS 2017/802 

   

§ 10 Förfrågan om inköp av en E-tjänsteplattform KS 2017/478 

   

§ 11 Avtal Kooperativet Laxen 2018 KS 2017/780 

   

§ 12 Samarbetsavtal 2018-2020 om energi- och klimatrådgivning KS 2017/790 

   

§ 13 Information från Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2017- KS 2017/1 
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12-08.pdf 

   

§ 14 Delgivning - Minnesanteckningar krishanteringsrådet Östra 
Skaraborg 

KS 2017/1 

   

§ 15 Delegationsbeslut KS 2018/2 

   

§ 16 Delgivningar KS 2017/1 

   

§ 17 Delgivning- anteckningar från sammanträde med MTG 
Skaraborgs styrgrupp 

KS 2018/1 

   

§ 18 Delgivning - Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 
Götalands län 2018-2020 

KS 2017/384 

   

§ 19 Delgivning - Skogsstyrelsens beslut om naturvårdsavtal på 
fastigheten Gullspång Mälltorp 1:5 

KS 2017/560 

   

§ 20 Delgivning - Yttrande angående prospekteringstillstånd i 
Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden mål nr 2721-
17 

KS 2017/817 

   

§ 21 Delgivning Ksau § 249  - Västtågsutredningen, en komplettering 
av Målbild Tåg 2035 med nya stationer 

KS 2017/437 

   

§ 22 Delgivning Ksau § 253 - Remiss: Boverkets rapport 2017:26 
Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL, dnr 
N2017_06521_PBB 

KS 2017/725 

   

§ 23 Delgivning- Rapport från Kulturverksamhetsåret 2017 KS 2017/824 

   

§ 24 Delgivning- Brev till Västtrafik från kommunstyrelsernas 
ordförande i Gullspång, Mariestads, Vara, Götene och Lidköpings 
kommuner samt pressinformation 

KS 2018/25 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 1

  

Val av justerare   

 Beslut 
Per-Arne Brandberg (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 2

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Carina Gullberg (S) har anmält jäv under § 11 avtal Kooperativet Laxen 2018. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 3

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 4

  

Information från Gullspångsbostäder AB KS 2017/848  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Magnus Persson, VD för Gullspångsbostäder AB, och Kjell Lindholm (C), ordförande i 

Gullspångsbostäder AB, informerar bland annat om: 

  

- Fastighetsvärdering utförd 2017 

  

Vad som händer under 2018 
- Köksrenovering i hyreshusen i Otterbäcken 

- Åsterudsbacken Hova 3:82 

- Bikupan Hova 45:1 försäljning till kommunen 

- Nytt LSS-boende 

- Underhåll under 2018 

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-13 § 410 att bjuda in representanter för 

Gullspångsbostäder AB till sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott för att 

få en redogörelse för budget och verksamhet år 2017. Även till dagens kommunstyrelse 

sammanträde har representanter inbjudits. 

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §410).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §257).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 5

  

Information från Skagerns Energi AB KS 2018/61  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Magnus Persson, VD för Skagerns Energi AB, informerar om: 

Pågående projekt 

- Panna Gullstensskolan 

- Fibernät i Hova 

- Fibernät i Gullspång 

- Pågående utredningar/utveckling 

 

  

 Bakgrund 
Information från Skagerns Energi AB finns med på dagordningen till dagens möte 

med kommunstyrelsen. 

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 6

  

Utveckling av upplevelseplats Narven, med skogsbadplats KS 2017/743  

 Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett nytt ettårigt skötselavtal på 20 000 kr för 

Narvens badplats mellan Gullspångs kommun och Högsåsen Narven i Tiveden 

ekonomisk förening. Tas ur konto föreningsbidrag i budget år 2018. 

  

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att ytterligare 25 000 kr tillskjuts utöver 

avtalet, som en engångskostnad det första skötselåret för en inledande upprustning 

enligt specificerad bilaga. Tas ur konto föreningsbidrag i budget år 2017. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med ändringen att 200 

tkr för ettårigt skötselavtal tas ur konto föreningsbidrag budget år 2018. 

 

  

 Bakgrund 
Föreningen Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening (nedan kallad föreningen) 

inkom den 1 november med en förfrågan om att upprätta ett nytt skötselavtal för 

Narvens badplats med ett år i taget mellan Gullspångs kommun och föreningen. 

Föreningen har tidigare skött badplatsen under avtal med kommunen mellan åren 1993-

2006. Därefter sköttes badplatsen inom ramen för föreningens skötselersättning för 

naturreservatet på Högsåsen innan föreningen avsa sig ansvaret. Kommunen beslutade 

att badplatsen skulle övergå från att vara en kommunal badplats till att bli en 

naturbadplats. Dagsläget finns inget skötselavtal för narvens badplats och inga pengar 

finns avsatta för ändamålet. De senaste åren har Narven enligt uppgift underhållits av 

ett antal medlemmar i Gårdsjöbygdens förening på helt ideell grund. Gårdsjöbygdens 

förening uppger sig dock inte vara intresserade av att skötselavtal med kommunen och 

motsätter sig inte att Högsåsens förening får ansvaret för skötseln. 

  

Föreningen anger att badplatsen utgör en viktig del av naturupplevelsen och friluftslivet 

kring Tiveden och har ambitionen att badet ska bli en upplevelseplats för besökare och 

vandrare i området. 

  

Sammanfattning: Ett skötselavtal för Narven gällande 20 000 kr årligen i driftsbidrag, 

varav 5000 kr hänförs till transportkostnader för skötselutrustning till området. Under 

det första året utbetalas dock 20 000 + 25 000 = 45 000kr för återställande av platsen. 

Avtalet är jämförbart med skötselavtalet för Skagersviks badplats men innefattar inga 
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badbryggor, dock en desto större skötselyta. Efter en utvärdering av den första 

säsongen 2018, förnyas eventuellt skötselavtalet för Narven med ett år i taget. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse, extra pengar till skötselavtal Narven.docx 

- Förslag Skötselavtal för badplatsen Narven.docx 

- Narven åtgärdsplan, beskrivning.pdf 

- Utveckling av upplevelseplats Narven, med skogsbadplats.pdf 

- Specificering engångsåtgärder för återställning Narvenområdet.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §250).doc 

 

  

 Kopia till 
Lena Norrström 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 7

  

Skagersviks kickboxning undantag från riktlinjerna p.ga. 

särskilda skäl 

KS 2017/754  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreningens ansökan om undantag för 

särskilda skäl enligt riktlinjerna för föreningsbidrag (KF § 93) och därmed låta 

föreningen frångå kommunens definition på sammankomst i sin ansökan om 

föreningsbidrag för 2018. Varje dag med öppethållande bör istället räknas som en 

sammankomst. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Skagersvik kickboxningsklubb inkom, via Markus Karlsson, den 4 november men en 

ansökan om undantag för särskilda skäl från riktlinjerna för föreningsbidrag. 

Föreningen har uppmärksammat att man i de nya riktlinjerna för föreningsbidrag (KF § 

93) inte uppfyller kraven på vad som räknas som en sammankomst i stycket om 

verksamhetsbidrag för idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet (s. 5). En 

stödberättigad sammankomst definieras likt Riksidrottsförbundet och ska bland annat 

innehålla en gemensam uppstart och ett gemensamt avslut. Då Skagersviks 

kickboxningsklubb är ett gym, dit ungdomarna kan komma och gå när de vill under 

dagen och kvällen medan en ledare finns tillgänglig för att guida träningen, kan 

föreningen inte uppfylla detta krav (se bilaga). Varje deltagare får dock registrera sig 

när de anländer till gymmet. Föreningen har tidigare år fått räkna varje dag med 

öppethållande som en sammankomst och det är rimligt att de får göra det även 

fortsättningsvis. Utan ett frånsteg från definitionen av sammankomst skulle enbart de 

gruppträningspass som arrangeras ett par gånger varje vecka räknas med i underlaget 

till föreningsbidrag, vilket skulle resultera i att föreningen får sitt bidrag drastiskt sänkt 

jämfört med tidigare år. 

 

 

År 2017 blev föreningen tilldelad ett bidrag på 74 238 kr, och året dessförinnan 67 778 

kr. 

  

Gymmet utgör en mötesplats för många ungdomar och ägaren lägger idag ner mycket 

ideell tid på att hålla verksamheten levande. Det är av vikt att föreningens bidrag även 

fortsättningsvis står i proportion till dess verksamhet. Att beslutet kan tas redan innan 
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ansökningsprocessen underlättar och påskyndar handläggningen av den kommande 

bidragsansökan under våren 2018. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse särskilda skäl för skagersviks kickboxningsklubb.docx 

- Tillägg om särskilda skäl till ansökan om föreningsbidrag.pdf 

- Riktlinjer för föreningsbidrag, KF § 93.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §252).doc 

 

  

 Kopia till 
Skagersviks Kickboxning 

Lena Norrström 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 8

  

Ansökan om investeringsbidrag från Skagersviks fritidsförening KS 2017/834  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Skagersviks fritidsförenings ansökan om ett 

investeringsbidrag på 9 178 kr för en ny värmeanläggning tas ur föreningsstöd år 2017. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägget ”tas ur 

föreningsstöd år 2017”. 

 

  

 Bakgrund 
Skagersviks fritidsförening inkom den 8 december med en ansökan om 

investeringsbidrag på 9 178 kr för att förnya värmeanläggningen i föreningslokalen 

Träffpunkten. 

Föreningen har blivit beviljade ett rabatterat pris på totalt 30 625 kr för hela 

investeringen från Skagersviks Värme och vatten.  Föreningen kan bli beviljade ett 

bidrag på högst 30 % av den totala kostnaden: 30 625 x 0,3 = 9 178 Kr. 

Föreningen uppger att det gamla värmesystemet är oisolerat och vid ett antal tillfällen 

har gått sönder och läckt ut vatten. 

Den uppdaterade värmeanläggningen skulle innebära sänkta framtida omkostnader för 

föreningslokalen, vilket ger föreningens investeringsansökan prioritet enligt riktlinjerna 

för investeringsbidrag (KF § 24). 

Förvaltningen gör bedömningen att föreningens bidragsansökan i övrigt är fullständig 

och korrekt utifrån gällande riktlinjer (KF § 24). 

  

 Bilagor 
- Offert.pdf 

- Komplettering från Skagersviks fritidsförening gällande ansökan om 

investeringsbidrag.pdf 

- Riktlinjer för investeringsbidrag.pdf 

- Ansökan om föreningsbidrag 2017 från Skagersviks Fritidsförening.pdf 

- Tjänsteskrivelse investeringsbidrag skagersvik.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §258).doc 

- Skagersviks Fritidsförenings bidragsansökan till Amnehärads Lions Club för 

renovering av värmeanläggningen i föreningens samlingslokal Träffpunkten.pdf 
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 Kopia till 
Skagersviks fritidsförening 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 9

  

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar KS 2017/802  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förändring av uppsägningstiden så att 

uppsägning kan ske senast 30 april 2018. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

  

 Bakgrund 
Västra Götalandsregionen har till samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen 

skickat en skrivelse daterad 2017-11-13 dnr RS 2017-05314 om samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar. 

  

Sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 har det funnits ett samverkansavtal 

mellan regionen och samtliga 49 kommuner. Avtalet har i huvudsak reglerat den 

gymnasiala utbildningen inom naturbruksprogrammen men även vuxenutbildning och 

särgymnasieskola. Nuvarande avtal löper ut 2018-12-31 men förutsätter en uppsägning 

från någon part senast 2017-12-31 alltså ett år före slutdatum i annat fall förlängs 

avtalet med ytterligare en fyraårsperiod. Överläggningar om ett nytt avtal pågår där 

kommunerna är företrädda av VästKom och samtliga kommunalförbunds ordförande 

medverkar har ambitionen att ett nytt avtal ska tecknas om gäller från 2019-01-01 

mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. 

  

Mot denna bakgrund föreslår båda parter att uppsägningstiden för innevarande avtal 

förkortas så att uppsägning kan se senast 30 april 2018. Syftet med detta är att det i 

kommande beslutsprocess är en stor fördel om huvudmännen kan behandla detta 

ärende vid endast ett tillfälle. 

  

 Bilagor 
- Västra Götalandsregionen samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2017, dnr RS 

2017-05314.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §254).doc 

 

  

 Kopia till 
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Västra Götalandsregionen 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 10

  

Förfrågan om inköp av en E-tjänsteplattform KS 2017/478  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom IT-nämndens beslut från den 29 maj 

2017 att MTG-kommunerna tillsammans köper in en E-tjänsteplattform vilket innebär 

att IT-nämnden kommer att: 

  

- Direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-kommunerna 

  

- Sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbetare) för att 

utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster. 

  

- Etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och beslut om 

e-tjänster för kommunerna. 

  

- Hantera den beräknade årskostnaden 720.000 kr för grundläggande e-tjänsteplattform 

och motsvarande en årsarbetare som en kommungemensam kostnad i den nya 

fördelningsmodellen för IT-kostnader. 

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

  

 

  

 Bakgrund 
Den ökade digitaliseringen i samhället ställer nya krav på kommunernas förmåga att 

både effektivisera sitt arbetssätt och möta omvärldens förväntningar på nya, förenklade 

och digitala sätt att interagera med kommunen. 

  

Inom MTG kommunerna pågår ett arbete mot en ökad digitalisering och 

verksamhetsutveckling med stöd av IT. Införande av en e-tjänsteplattform har 

identifierats som en mycket viktig framgångsfaktor i detta arbete. 

  

En e-tjänsteplattform kan i korthet beskrivas som en lösning för att kunna hantera 

interna och externa e-tjänster. 

  

IT-nämnden föreslog 2017-05-29 (ITN §23) MTG-kommunerna att tillsammans köpa 

in en e-tjänsteplattform. Kommunstyrelserna i MTG-kommunerna har fått en förfrågan 

att ställa sig bakom IT-nämndens beslut. IT-nämnden beslutade vid detta möte om 

ytterligare ett uppdrag. IT-chefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur IT-
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avdelningen kan införskaffa en e-tjänsteplattform, sätta upp en organisation för 

förvaltning och utveckling av e-tjänster samt ett förslag till kostnadsfördelning utifrån 

en kommande fördelningsmodell för IT-kostnader. I bifogad utredning redogörs för IT-

chefens uppdrag. I underlaget föreslår IT-chefen kommunstyrelserna i MTG-

kommunerna att ställa sig bakom att IT-nämnden ger IT-avdelningen i uppdrag att; 

- direktupphandla och driftsätta en ny e-tjänsteplattform för MTG-kommunerna 

- sätta upp en mindre organisation (motsvarande kostnad för en årsarbetare) för att 

utveckla och förvalta MTG-kommunernas e-tjänster 

- etablera en styrgrupp bestående av kommuncheferna för prioriteringar och beslut om 

e-tjänster för kommunerna 

- hantera den beräknade årskostnaden 720.000 kr för grundläggande e-tjänsteplattform 

och motsvarande en årsarbetare som en kommungemensam kostnad i den nya 

fördelningsmodellen för IT-kostnader 

  

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse inköp av plattform.docx 

- Remiss och beslut IT-nämnden e-tjänsteplattform.pdf 

- Utredning e-tjänsteplatttform för MTG kommunerna 20171116 (002).docx 

- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §272).doc 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §152).doc 

- Förfrågan om inköp av en E-tjänsteplattform, IT-nämnden § 23.pdf 

- Beslut från Mariestads kommun  Ks § 216, 2017-12-11 - Gemensam e-

tjänstplattform.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §255).doc 

- Beslut från IT-nämnden 2017-12-12 ITN § 44 - Förfrågan om inköp an en e-

tjänsteplattform.pdf 

- Beslut från Töreboda Ks § 16 2018-01-03 Förfrågan om inköp av en E-

tjänsteplattform.pdf 

 

  

 Kopia till 
Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

Kommunchef Kristofer Svensson 

IT-chef Christoffer Olsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 11

  

Avtal Kooperativet Laxen 2018 KS 2017/780  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om nytt huvudavtal samt tilläggsavtal med Kooperativet 

Laxen med avtalsstart 2018-02-01 och att innevarande avtal fortlöper fram tills dess. 

  

VISA tillförs ytterligare 180 tkr för att finansiera avtalet. 

  

På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) i handläggning i detta ärende. 

  

Björn Thodenius (M) och Eric Mellberg (M) deltar inte i beslutet. 

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Jan Hassel (S) yrkar att i tilläggsavtalet på sidan 2 efter skyddsutrustning ska det läggas 

till ”efter behov”. 

  

Ordförande Bo Hagström (C) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägget att i 

tilläggsavtalet på sidan 2 efter skyddsutrustning läggs till ”efter behov”. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08 att teckna avtal med Kooperativet Laxen 

gällande 2107-04-01 – 2017-12-31. Förvaltningen fick i uppdrag att göra en 

uppföljning och utvärdering. 

 

 

AhlmKompetenstjänst fick uppdraget att följa upp samverkan med kooperativet, 

nyttan, kommunens kostnader och åtaganden och jämföra detta med om motsvarande 

skulle genomföras i kommunens regi, se hur andra kommuner samarbetar med 

kooperativ samt ge förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. 

 

 

AhlmKompetenstjänst uppföljning behandlades i sin helhet på Kommunstyrelsen 2017-

12-13. Utredaren hade rekommendationer inför antagandet av nya avtal med 

kooperativet. 

  

”Kommunen och kooperativet bör inför nästa avtalsperiod utreda om en annan 

ersättningsmodell än den nuvarande ska tillämpas, då nuvarande modell riskerar att bli 

”kontraproduktiv”. 

  

Kommunen har under perioden april – september i år inte anvisat deltagare till alla tio 
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plasterna, vilket innebär att kooperativet får mindre bidrag. Att inte alla tio platserna 

har fyllts beror sannolikt inte på att det inte finns ett behov, utan beror på andra 

orsaker. För kommunen blir det dessutom i det korta perspektivet billigare att inte 

anvisa deltagare till kooperativet. 

  

Nuvarande ersättningsmodell ger inte heller incitament för kooperativet att tydliggöra 

och/eller stänga av deltagare som missköter sig. En tom plats innebär minskat bidrag 

från kommunen och därmed svårare att behålla de anställda verksamhetsledarna 

/handledarna och att driva verksamheten.        

  

Det finns flera olika alternativa ersättningsmodeller. En ersättningsmodell som 

garanterar kooperativet ett jämnare bidrag som inte är kopplat till fyllda deltagarplatser 

vore ett bättre alternativ. Hur ersättningsmodellen ska se ut i detalj bör kommunen 

utreda vidare. Viktigt är dock att kommunen och kooperativet är överens om vilken 

ersättningsmodell som skulle fungera bäst för båda parter.” 

  

Förvaltningen har utifrån dessa rekommendationer i samtal med Kooperativet Laxen 

försökt hitta en modell. Vi är överens om att en annan ersättningsform som ger en 

bättre förutsägbarhet och stabilitet vore att föredra. Förvaltningen föreslår därför att 

man istället för en ersättning per plats köper tio platser/år till en ersättning av 500 tkr 

inkl. arbetskläder och annan utrustning. Det motsvarar ungefär kostnaden för en tjänst 

samt omkostnader. Detta kan jämföras med den kostnad det skulle medföra om 

kommunen drev motsvarande verksamhet (910 tkr enligt AhlmKompetenstjänst). Detta 

regleras i bilagt huvudavtal och tilläggsavtal. 

  

Priset har jämförts med motsvarande ersättning från Arbetsförmedlingen för personer 

som står långt från arbetsmarknaden och funnits relevant. Priset har också satts i 

relation till att bedriva motsvarande verksamhet i egen regi och är i den jämförelsen 

fördelaktigt. 

  

Utöver detta kan kommunen köpa andra tjänster av kooperativet genom 

direktupphandling om vi ställer krav på att tjänsterna huvudsakligen ska utföras av 

personer som har särskilt behov av arbetsmarknadsstöd. De olika skötseluppdragen 

skapar tillfälle till arbetsträning och rehabilitering. Men dessa avtal behandlas inte här 

utan direkt av respektive verksamhet. 

  

Förvaltningen har konsulterat upphandlingsenheten i Mariestad som menar att ett 

ettårigt avtal utan option där det i upphandlingsdokumentationen tydligt framgår varför 

vi valt att göra direktupphandling, är fullt möjligt. Avtalet ska innan det går ut få en ny 

bedömning och om ett nytt avtal skrivs så ska ett aktivt beslut med förnyad 

dokumentation göras sett till lagkravet borde detta vara tillräckligt eftersom avtalen 

hamnar under direktupphandlingsgränsen för en ettårsperiod. 

  

I nuvarande budget 2018 finns 320 tkr avsatt för köp av arbetsrehabiliterande platser. 

Ytterligare 180 tkr behöver tillföras VISA:s budget om avtalet antas. 

  

  

 Bilagor 
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- Tjänsteskrivelse nytt avtal med Kooperativet Laxen 2018.docx 

- Förslag till nytt huvudavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen 

2018.docx 

- Tilläggsavtal mellan Gullspångs kommun och Kooperativet Laxen gällande deltagare 

i kooperativets verksamhet revidering februari 2017.docx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §256).doc 

- Kooperativet Laxen årsredovisning 2016.pdf 

 

  

 Kopia till 
Kooperativet Laxen 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 12

  

Samarbetsavtal 2018-2020 om energi- och klimatrådgivning KS 2017/790  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna upprättat samarbetsavtal mellan 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunstyrelsen 
  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har tidigare kommit överens om att 

bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning. Avtalsperioderna följer 

Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Nuvarande avtal löper ut 2017-12-

31 och behöver förnyas. 

  

Från 2017 ändrades finansieringen från att kommunerna tidigare har fått 280 000 

kr/kommun och år till följande belopp: 

• Mariestads kommun 266 000 kr 

• Töreboda kommun   95 000 kr 

• Gullspångs kommun   60 000 kr 

 

 

De nya stöden grundas på storleken av energirådgivningens målgrupper. 

Samarbetsavtalet har skrivits om och anpassats efter de nya stödnivåerna inför 2017. 

Samarbetsavtalet för 2018-2020 är identiskt med tidigare avtal förutom uppdateringar 

av datum och namn. 

  

 Bilagor 
- Tjänstemannaskrivelse, samarbetsavtal 2018-2020.doc 

- Samarbetsavtal 2018-2020 om energi- och klimatrådgivning.pdf 

- Beslut från Mariestad Ks § 217, 2017-12-11 - Samarbetsavtal om energi- och 

klimatrådgivning.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §246).doc 

- Beslut från Töreboda Ks § 14 2018-01-03 Samarbetsavtal om energi- och 

klimatrådgivning 2018-2020.pdf 
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 Kopia till 
Peter van der Tol 

Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-01-17 

 

24/38 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 13

  

Information från Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2017-

12-08.pdf 

KS 2017/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2017-12-08. 

  

 Bilagor 
- Skaraborgs kommunalförbund protokoll 2017-12-08.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 14

  

Delgivning - Minnesanteckningar krishanteringsrådet Östra 

Skaraborg 

KS 2017/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges minnesanteckningar från krishanteringsrådet Östra Skaraborg 

2017-12-06. 

  

 Bilagor 
- Minesanteckningar från Krishanteringsrådet Östra Skaraborg 2017-12-06.pdf 

- 171213 Tjänsteskrivelse Krishanteringsrådet Östra Skaraborg.docx 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 15

  

Delegationsbeslut KS 2018/2  

 Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.        

  

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut ska 

redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 

omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta 

lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

  

 Bilagor 
- Anmälan om delegationsbeslut kommunstyrelsen januari månad.doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 16

  

Delgivningar KS 2017/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Protokoll, 2017-11-16, från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för 

verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS. 

b) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-12-12 

c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2017-12-12 

d) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2017-12-19 

e) Lönenämnden protokoll 2017-12-04 

f) Tekniska nämnden protokoll 2017-12-19 

g) Protokoll 2017-12-07 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för 

verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS i Gullspångs kommun 

h) Protokoll från MTG.s Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådets sammanträdet 

171114 

i) Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktionens protokoll 2017-12-14 

  

 Bilagor 
- Protokoll från central samverkansgrupp kommunstyrelsen, FAS 2017-11-16.pdf 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-12-12.pdf 

- Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-12-12.pdf 

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2017-12-19.pdf 

- Lönenämnden protokoll 2017-12-04.pdf 

- Tekniska nämnden protokoll 2017-12-19.pdf 

- Protokoll 2017-12-07 från central samverkansgrupp och samverkansgrupp för 

verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS i Gullspångs kommun.pdf 

- Protokoll från MTG.s Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådets sammanträdet 

171114.pdf 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg Direktionens protokoll 2017-12-14.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 17

  

Delgivning- anteckningar från sammanträde med MTG 

Skaraborgs styrgrupp 

KS 2018/1  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges anteckningar från sammanträde med MTG Skaraborgs 

styrgrupp 2017-12-19. 

  

 Bilagor 
- Styrgrupp MTG anteckningar 2017-12-19.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 

 

 



 

  

 
Kommunstyrelsen 

Protokoll 
2018-01-17 

 

29/38 

Justerandes signaturer 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ärende Ärendenummer 

KS § 18

  

Delgivning - Regional handlingsplan för klimatanpassning i 

Västra Götalands län 2018-2020 

KS 2017/384  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgiven. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 

Götalands län 2018-2020 fastställd av Länsstyrelsen. 

  

  

 Bilagor 
- Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020.htm 

- Länsstyrelsen - Regional handlingsplan för klimatanpassning.pdf 

- Detaljerad beskrivning av Länsstyrelsens åtgärder.pdf 

- Bilaga till rapport 2017.45.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 19

  

Delgivning - Skogsstyrelsens beslut om naturvårdsavtal på 

fastigheten Gullspång Mälltorp 1:5 

KS 2017/560  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skogsstyrelsens beslut om naturvårdsavtal på fastigheten 

Gullspång Mälltorp 1:5. 

  

 Bilagor 
- Skogsstyrelsen naturvårdsavtal på fastigheten Gullspång Mälltorp 1.5.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 20

  

Delgivning - Yttrande angående prospekteringstillstånd i 

Karlsborgs kommun söder om sjön Unden i Tiveden mål nr 

2721-17 

KS 2017/817  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges yttrande angående prospekteringstillstånd i Karlsborgs 

kommun söder om sjön Unden i Tiveden mål nr 2721-17. 

  

 Bilagor 
- Yttrande angående prospekteringstillstånd i Karlsborgs kommun söder om sjön 

Unden i Tiveden mål nr 2721-17.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 21

  

Delgivning Ksau § 249  - Västtågsutredningen, en komplettering 

av Målbild Tåg 2035 med nya stationer 

KS 2017/437  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om kommunstyrelsens arbetsutskott 

yttrande 2017-12-20 § 242 enligt nedan: 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att följande synpunkt lämnas till 

Skaraborgs kommunalförbund angående förslag på nya tågstationer i länet för vidare 

samanställning till Västra Götalandsregionen: 

Gullspångs kommun ställer sig kritisk till det faktum att inte en enda av de nya 

föreslagna tågstationerna har placering i den nordöstra delen Västra Götaland. I 

förslaget finns en stark ojämnvikt där all tyngd har lagts i den sydvästra delen av 

regionen. Kommunen vill ifrågasätta den modell som har valts för att beräkna antalet 

nya resor från nya stationer. I Skaraborg reser många långt för att ta sig till en 

tågstation. Det kan då bli missvisande att enbart räkna på invånarna i och närmast kring 

ett stationssamhälle inom en radie av 5 km för att avgöra lämpligheten i öppnandet av 

en ny station.   Gullspång har i dagsläget redan ett par tågstationer i kommunen som 

trafikeras av västtåg, men då avgångarna från dessa stationer är så pass få vill 

kommunen inte se att detta utesluter Gullspång från förslag på nyetablering av 

stationer. Däremot ser Gullspångs kommun gärna en utredning som belyser 

möjligheterna till ett ökat antal turer till och från redan befintliga tågstationer och fler 

tågstopp med västtrafiks tåg längs Kinnekullebanan i kommunen. Gullspång vill även 

lyfta möjligheterna med att göra Gårdsjö station till en knutpunkt mellan västtåg på 

Kinnekullebanan och tåg vidare norr och söderut på Västra stambanan.   

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-20 § 249 

gällande Västtågsutredningen, en komplettering av Målbild Tåg 2035 med nya 

stationer. 

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse synpunkter på Västtågsutredningen.docx 

- Remissutgåva - Huvudrapport Västtågsutredningen - en komplettering av Målbild 

Tåg 2035 med nya stationer.pdf 

- Följebrev Remiss Västtågsutredningen.pdf 

- 170510 missiv dialog DKR.pdf 

- 170509 Huvudrapport Västtågsutredningen.pdf 

- 170428 Underlagsrapport 1 - Analyser och beräkningar.pdf 

- Meddelande.htm 
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §249).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 22

  

Delgivning Ksau § 253 - Remiss: Boverkets rapport 2017:26 

Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL, dnr 

N2017_06521_PBB 

KS 2017/725  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna att kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-

20 § 253 beslutat att avstå från att lämna yttrande. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Regeringskansliet näringsdepartementet har i remiss 2017-10-26 gett möjlighet att 

lämna yttrande om Boverkets rapport 2017:26 altaner, solcellspaneler och solfångare i 

PBL. 

  

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 15 januari 2018. 

  

Bygglovsarkitekt Leif Ahnland på verksamhet miljö- och bygg MTG har lämnat ett 

förslag remissvar. 

  

 Bilagor 
- Yttrande till Näringsdepartementet -  Boverkets rapport 2017.26, altaner, 

solcellspaneler och solfångare i PBL, skriven av Leif Ahnland.docx 

- Remissmisiv.pdf 

- missiv 1652.pdf 

- dnr 1652_2017.pdf 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 (2017-12-20 Ksau §253).doc 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 23

  

Delgivning- Rapport från Kulturverksamhetsåret 2017 KS 2017/824  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna rapport från Kulturverksamhetsåret 2017. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges rapport från Kulturverksamhetsåret 2017. 

  

Konst och eget skapande 

-  Åk. 4 besöker Galleri Hova under vårterminen för andra året i rad. I anslutning till 

galleribesöket erbjuder konstnärskollektivet en workshop.   

  

Skolbioverksamhet  

-  Ingen skolbio för eleverna under 2017. Kultursamordnare och en pedagog 

medverkade på skolbiokonferens i Jönköping. Medel söks inför nästa år.   

  

Skapande skola 

- Skapande skola 2016/2017 med Jessica Lindholm, illustratör och barnboksförfattare 

avslutades med en sommarutställning i kulverten på Amnegården. Bidraget omfattade 

elever från F-klass – åk 6. Skapande skola 2017/2018 med workshop Deluxe. Eleverna 

skapade sin egen musik under vecka 46 tillsammans med tre musikaktörer. Låtarna 

framfördes i en avslutande konsert. Skapande skola-bidraget omfattade elever från åk 7 

– 9.   

  

KLUB-Skogsfrun (boken om Hova) 

- Boksläppet för Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB) hölls i kommunhusets foajé aug 

2017. KLUB är en barnboksserie som utspelar sig i Skaraborgs kulturarvsmiljöer och 

är ett delprojekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTis).   

  

Teaterskola 

-  Teaterskolan som hölls i Regnbågsskolans matsal har under hösten 2017 haft 11 

elever. Terminen avslutades i november 2017. Lärare är Stefan Skärlund.        

Teaterskolan som hölls i Regnbågsskolans matsal har under hösten 2017 haft 11 elever. 

Terminen avslutades i november 2017. Lärare är Stefan Skärlund.   

  

 Bilagor 
- TU Rapport från Kulturverksamhetsåret 2017.docx 

- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2017 (2017-12-18 BUK §230).doc 
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 Ärende Ärendenummer 

KS § 24

  

Delgivning- Brev till Västtrafik från kommunstyrelsernas 

ordförande i Gullspång, Mariestads, Vara, Götene och 

Lidköpings kommuner samt pressinformation 

KS 2018/25  

 Beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges brev till Västtrafik från kommunstyrelsernas ordförande i 

Gullspång, Mariestads, Vara, Götene och Lidköpings kommuner samt 

pressinformation. 

  

 Bilagor 
- Pressinfo-Kommunerna riktar kritik.docx 

- Brev till Västtrafik 180108.pdf 

- PRESSMEDDELANDE Kommunerna längs Kinnekullebanan riktar kritik mot 

Västtrafik.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2018-01-17 

Datum då anslaget sätts upp:  Datum då anslaget tas ned:  

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Hova 

 

Underskrift: 

 Britt-Marie Nilsson 

 

 

 


