Kommunfullmäktige

Datum:

2014-05-26 kl 19:00-20:13

Plats:

Sessionssalen, Hova

Protokoll
2014-05-26

Paragrafer: § 72 - 90

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Gunnar Bohlin

Monica Sjöberg

Beslutande

Björn Thodenius (M)
Per Rang (M)
Ulrika Ehn (M)
Gunnar Bohlin (M)
Jens Bååth (M)
Lennart Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Bo Hagström (C), Ledamot 1: vice ordf.
Arne Svensson (C)
Claes Holmberg (FP)
Matilda Fröjd (FP)
Carina Gullberg (S)
Sirkka Rickardsson (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Jan Hassel (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Gun Svensson (S)
Roger Wiking (S)
Reine Hilding (S)
Monica Högberg (S)
Martina Karlsson (S)
Christer Eriksson (MP)
Bengt O Hansson (RV)
Stig Svensson (SD)

Ersättare

Maria Gustafsson (M), Tjänstgörande ersättare för Elisabet Bjelke (M)
Roland Vallin (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
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Anja Nyström (S), Tjänstgörande ersättare för Leif Eriksson (S) kl 19.30-20.13 § 78-90
Anna-Lisa Larsson (S), Tjänstgörande ersättare för Jonaz Johansson (S)
Övriga

Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Åke Lindström, Teknisk chef, § 77
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Godkännande av kallelseförfarandet

§3

Anmälan om eventuellt jäv

§4

Godkännande av dagordning

§5

Information från kommunstyrelsens ordförande

§6

Anslag för omläggning av Amnegårdens tak Gullspångs kommun

KS 2012/319

Föredragande: Åke Lindström
§7

Namnbyte för Kommunala Pensionärs- och Handikappsrådet

KS 2013/566

§8

Riktlinjer och nomineringsförfarande för kulturpris

KS 2014/169

§9

Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek

KS 2014/47

§ 10

Motion-Inrättande av Ungdomsparlament i Gullspångs kommun

KS 2011/293

§ 11

Motion-Gällande byggnation av framförallt seniorboende

KS 2013/415

§ 12

Reviderade föreningsbidragsbestämmelser för ungdoms- och
handikappföreningar

KS 2014/220

§ 13

Representationspolicy

KS 2013/313

§ 14

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan, Gullspångs kommun

KS 2014/256

§ 15

Samordningsförbundet Norra Skaraborg - Årsredovisning 2013

KS 2014/99
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§ 16

Redovisning av motioner under beredning

KS 2014/143

§ 17

Verksamhetsberättelse 2013 för överförmyndare i samverkan

KS 2014/261

§ 18

Avsägelse

KS 2010/234

§ 19

Medborgarförslag

KS 2014/341
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Monica Sjöberg (S) och Gunnar Bohlin (M) väljs att justera dagens protokoll.
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KF § 73
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Ärendenummer

Godkännande av kallelseförfarandet
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kallelseförfarandet.
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Ärende
KF § 74
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) fastställer dagordningen efter tillägg av
ärendena:
- Avsägelse av politiskt uppdrag. KS 2010/234
- Inlämnat medborgarförslag. KS 2014/341

Kopia till
Akt
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Ärendenummer

Information från kommunstyrelsens ordförande
Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.
Behandling i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) informerar om;
Nya Götaälvbron i Göteborg
Frågan kring nya Götaälvbrons utformning och höjd och hur man ska förena
fungerande sjöfart med den lokala kollektivtrafiken och Göteborgs byggplaner kring
älvstranden är en fråga som har diskuterats länge. I första hand är det brohöjden som
har diskuterats. Göteborgs kommuns förslag är en 13 meter hög bro. Vänerhamn m.fl.
anser att en lågbro stör sjöfarten och därmed påverkar befintliga arbetstillfällen.
Vindkraftspark Bråta 2:4
Oxhagen Vind AB:s ansökan om vindkraftspark på Bråta 2:4 har överklagats till
Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen. Domstolen har lämnat bifall till
överklagandet och avslår ansökan om en Vindkraftspark.
Vänerhamn
Vänerhamn AB påvisar ett positivt resultat på 52,5 mnkr för år 2013 med en
aktieutdelning på 4,2 mnkr. 13,7% ägs av Gullspångs kommun vilket innebär en
utdelning på 575,4 tkr till Gullspångs kommun.
SmåKom Rikskonferens
SmåKom har 23-25 april ordnat en Rikskonferensen. Från Gullspångs kommun deltog
Carina Gullberg och kommunchef Elisabeth Olsson. På rikskonferensen diskuterades
bland annat tillväxt i mindre kommuner, centrumutvecklingen i Åmål och
turismutveckling i Eda kommun. Kommunerna informerades om att det finns flera
sparbanker som är villiga att investera i småkommuner.
Amnehärads båtklubb
Amnehärads båtklubb har haft båtrådssammanträde 2014-05-16, politiker och en
tjänsteman från kommunen deltog. Det finns olika förslag och idéer för området som
diskuterades.

Bakgrund
Information från kommunstyrelsens ordförande.
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Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Anslag för omläggning av Amnegårdens tak Gullspångs kommun

KS 2012/319

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå maximalt 1,2 mnkr för omläggning av
Amnegårdens tak.
Kommunfullmäktige beslutar att upparbetade kostnader 2013, 2,9 mnkr, tas ur bokslut
2013.

Protokollsanteckning
Kommunfullmäktige enas om följande protokollsanteckning:
Kommunfullmäktige ser allvarligt på hanteringen av detta ärende och kommer i
fortsättningen inte att acceptera liknande ärendehantering i fortsättningen. Vid
investering utöver ramtilldelning är det ovillkorligen en kommunstyrelse eller
kommunfullmäktige fråga.

Behandling i kommunfullmäktige
Teknisk chef Åke Lindström informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ajournering kl 19.30-19.40.
Per-Arne Brandberg (S) läser upp förslag till protokollsanteckning.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan ställa sig bakom den av Per-Arne
Brandberg (S) upplästa protokollsanteckningen och finner att kommunfullmäktige
ställer sig bakom densamma.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2014-02-04, § 10.
I samband med ombyggnation av vårdcentralen konstaterades att yttertaket läckte. För
att undvika vattenskador påbörjades reparation av taket och då konstaterades att takets
tekniska livslängd var slut, således krävdes en omläggning av hela taket. Kostnaden
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uppskattades vid det tillfället till ca 3,6 mnkr. När nu taket är omlagt till ca 70 %
bedöms den slutliga kostnaden till 4,1 mnkr, beroende på att även läkt, takpapp och
undertak måste bytas på grund av fuktskador.
Tekniska nämnden har gett tekniske chefen i uppdrag att tydligare styra projektet så att
projektet avslutas inom föreskriven tid och till beslutad budget.
Bilagor
- Kommunens fastighetsbestånd inom Amnegården.doc
- DOC121017.pdf
- Meddelande.txt
- Tekniska nämnden § 10 anslag för omläggning av Amnegårdens tak.pdf
- Tjänsteskrivelse angående anslag av medel till Amnegårdens tak.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse anslag omläggning av tak 2014 skriven av IngaLill Johansson.docx
- Yttrande beträffande Amnegårdens tak, skriven av Bo Theorénoch Åke Lindström
2014-05-15].pdf

Kopia till
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Namnbyte för Kommunala Pensionärs- och Handikappsrådet

KS 2013/566

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna namnändringen på Kommunal Pensionärsoch Handikappsrådet till Kommunala Pensionärsrådet (KPR).

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Sedan 2001 har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag ett nationellt
samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och omsorg. När ett
begrepp definieras är det viktigt med enhetliga principer. Syftet med en terminologiskt
utformad definition är att underlätta en entydig kommunikation – samtliga ska veta vad
som menas och att alla menar samma sak. Råder det olika uppfattning om ett
begreppens innebörd är det nödvändigt att reda ut dem genom terminologiarbete, som
utförs i samarbete mellan sakkunniga och terminolog.
Ett av motiven till att initiera ett terminologiarbete kring funktionshinder och
funktionsnedsättning var den rådande begreppsförvirringen. De två begreppen har
ibland använts synonymt och ibland med olika betydelser. Detta medförde en oklarhet
över vad som åsyftades: personer med nedsatta funktionsförmågor eller personer som
dessutom upplever hinder i vardagen.
Ytterligare motiv till förändringarna är att handikapp inte används lika mycket som
förr. Alltfler använder begreppet funktionshinder för att beskriva samspelet mellan
personer med funktionsnedsättning och barriärer i miljön. Funktionsnedsättning
definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. I
kommentarfältet angavs: ”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd
eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående
eller övergående natur. Med handikapp avses förlust eller begränsning av möjligheterna
för en person med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på samma sätt som
andra. Ett handikapp är inte en egenskap hos en individ utan beskriver förhållandet
mellan individen och omgivningen”.
•Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till funktionsnedsättning utan
betecknar ett eget begrepp.
•Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.

13/34
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2014-05-26

•Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl
funktionsnedsättning som funktionshinder.
Mot bakgrund av ovanstående har tidigare Kommunala pensionärs- och handikapprådet
(KPHR) som förslag att ändra namn till endast Kommunala pensionärsrådet (KPR).
Begreppet KPR är vedertaget i de flesta kommuner och med tanke på vad som står i
första stycket är det en fördel att använda namn som de flesta berörda känner till. I
samband med att förslaget om namnförändring lyfts till politiskt beslut har även
reglementet reviderats. Senaste revideringen gjordes 2008.
Bilagor
- KPHR § 14 förslag om namnbyte.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteutlåtande angående namnändring och reglemente från KPHR till KPR, 201402-11, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kommunala Pensionärsrådet
Karin Ahrle
Informationsansvarig
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer och nomineringsförfarande för kulturpris

KS 2014/169

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för kulturpriser i
Gullspångs kommun enligt nedan;
Kategorier:
1. Årets ungdomsaktivitet
Till den eller de som arbetat med goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs
kommun under året. Priset kan delas ut till enskild person eller förening.
1 000 kr samt diplom.
Nominering/förslag
2. Kommunens kulturpris
Till den som är aktiv inom något kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan
kulturgärning och som är född eller bosatt i Gullspångs kommun.
5 000 kr samt diplom.
Nominering/förslag
3. Kulturhistoria
Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med kulturhistoriskt arbete inom
Gullspångs kommun.
Presentkort på 1000 kr för inköp av konst, diplom samt en plakett i kommunhuset.
Nominering/förslag
4. Kulturturism
Till den som under året tagit initiativ till någon form av kulturevenemang eller aktivitet
av intresse som satt Gullspång på kartan.
Presentkort på 1000 kr för inköp av konst, samt diplom
Nominering/förslag
Nomineringsförfarande:
• Kommunen annonserar i lokalpress och lägger ut information på kommunens
hemsida.
• Förslag på nomineringar kan lämnas in till Kommunledningskontoret i Hova av
kommunens medborgare via mail eller post under fyra veckor efter annonsering.
• Förslag på nomineringar kan även lämnas av Barn- och utbildningsutskottet
• Barn och utbildningsutskottet går igenom inkomna nomineringar och bereder frågan.
• Förslag på pristagare lämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
• Kulturpriser delas ut vid Kommunfullmäktiges julfest i december.

Behandling i kommunfullmäktige
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Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Under år 2013 togs kriterier för kulturpris fram i Gullspångs kommun. Antalet
kulturpris ökades i samband med detta från ett till fyra. I samband med 2013 års
nomineringsförfarande efterfrågades tydligare riktlinjer för hur nomineringarna skulle
gå till och vilka som fick nominera pristagare. Kommunens kulturchef fick i samband
med detta i uppdrag att revidera riktlinjer för kulturpris och ta fram nomineringsregler.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande gällande reviderade riktlinjer kulturpris, 2014-03-06, skriven av
Yvonne Kjell.docx
- Förslag till reviderade riktlinjer för Kulturpris 2014.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Informationsansvarig
Yvonne Kjell
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Ärende

Ärendenummer

Höjda förseningsavgifter vid kommunens bibliotek

KS 2014/47

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget att höja
förseningsavgifterna vid kommunens bibliotek. Avgiften höjs från 1 kr till 2 kr per dag
vid normallån/vuxen och från 2 kr till 4 kr per dag vid kortidslån.
Maximal förseningsavgift 40 kr per media (tidigare 35 kr).
Barn kommer precis som tidigare inte att behöva betala någon förseningsavgift.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Biblioteken i Töreboda, Mariestad och Gullspång försöker i så stor utsträckning som
möjligt ha likadana låneregler. Detta för att biblioteken har gemensam katalog och att
låntagare vid ett bibliotek kan låna böcker på alla biblioteken. Vid ett möte under
hösten diskuterades en höjning av förseningsavgifterna. Biblioteken i Mariestad och
Töreboda önskade höja avgifterna. Biblioteket i Gullspång har inte heller några
invändningar mot höjda förseningsavgifter. Vid biblioteken menar man att väl avvägda
förseningsavgifter bidrar till att lånetiderna hålls och därigenom ger fler människor
möjlighet att låna populära boktitlar.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande om höjda förseningsavgifter 2014-01-21, skriven av Yvonne Kjell
och Anna Lundqvist.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Biblioteken
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KF § 81

Ärende

Ärendenummer

Motion-Inrättande av Ungdomsparlament i Gullspångs kommun

KS 2011/293

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge möjlighet till att införa ett ungdomsparlament i
Gullspångs kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att påbörja processen.
Ordförande för ungdomsparlamentet är inledningsvis kommunfullmäktiges ordförande,
som dock inte har beslutande rätt eller förslagsrätt.

Behandling i kommunfullmäktige
Christer Eriksson (MP), Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Tidigare ledamot PG Staffan Starringer (S) och Christer Eriksson (MP) har 2011-09-26
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ett ungdomsparlament ska införas i
Gullspångs kommun.
Ungdomsparlamentet är en möjlighet för unga i Gullspångs kommun att genomföra
sina idéer. Det är också ett sätt att väcka intresse för politik och demokrati.
Ungdomsparlamentet sammanträder regelbundet med 2 möten per termin.
Så här kan ett ungdomsparlament fungera:
•Alla elever i årskurs 4-9 och gymnasieelever har rätt att lägga förslag.
•Fyra elever från åk 4-6 utses av elevråden i åk 4-6
•Sex elever från åk 7-9 utses av elevrådet i åk 7-9
•Fyra gymnasieelever utses av elevrådet i åk 7-9 tillsammans med kommunens
kontaktperson.
•Ärenden som ska behandlas i ungdomsparlamentet bereds i en styrelse, som benämns
ungdomsrådet.
•Ungdomsrådet består av 6 ledamöter. Elevråden i åk 4-6, 7-9 och gymnasiet utser
vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare.
•Ordförande för ungdomsparlamentet är inledningsvis kommunfullmäktiges
ordförande, som dock inte har beslutande eller förslagsrätt.
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•Efter varje sammanträde återförs besluten till klasserna av ledamöterna i
ungdomsparlamentet.
Lämna förslag/motion till Ungdomsparlamentet
Alla elever i åk 4-6 på Regnbågsskolan i Hova, i åk 4-9 På Gullstensskolan i Gullspång
och gymnasieelever som bor i Gullspångs kommun kan lämna motioner till
ungdomsparlamentet. En motion är ett förslag till ungdomsparlamentet som rör
ungdomars vardag i skolan eller på fritiden.
Bilagor
- DOC110930.pdf
- Förslag till arbetsordning för ungdomsparlament.docx
- Tjänsteutlåtande gällande ungdomsparlament Gullspångs kommun, 2014-03-06,
skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Yvonne Kjell
Ann-Christin Erlandsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion-Gällande byggnation av framförallt seniorboende

KS 2013/415

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad eftersom kommunstyrelsen
2013-11-14 § 275 har gett Gullspångsbostäder AB i uppdrag att utreda möjligheterna
till fler boendeformer för äldre i Gullspångs kommun
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S), Roland Karlsson (C) och Björn Thodenius (M) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Centerns fullmäktigegrupp i Gullspångs kommun har 2013-08-27 lämnat in en motion
om att de vill få fart på byggandet av framförallt seniorboende.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har 2013-11-14 § 275 (KS 2013/477) gett Gullspångsbostäder AB i
uppdrag att utreda möjligheterna till fler boendeformer för äldre i Gullspångs kommun.
Antalet äldre människor i Gullspång ökar och utbudet av olika boendeformer är
begränsat. För att möta äldres skiftande bostadsbehov behövs ett ökat, mer varierat och
bättre anpassat utbud att välja på för kommunens invånare, där man kan bo kvar i större
utsträckning när funktionerna avtar. Detta kan uppnås dels genom förbättringar av
tillgänglighet och trygghet i det ordinära bostadsbeståendet dels genom att antalet
mellanboenden ökar. Med mellanboenden avses bostäder i det ordinära
bostadsbeståndet, som är tillgängliga utan behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
Mellanboendeformerna omfattar trygghetsboende, seniorboende och
gemenskapsboende. Ökningen av dessa bostäder kan ske både genom ombyggnad av
befintligt bostadsbestånd och/eller genom nybyggnad. Kommunen har tidigare deltagit
i projektet ”Bo bra på äldre dar” i syfte att se över behoven av bostäder till äldre. Ett
studiebesök gjordes i slutet av september förra året då politiker, tjänstemän och
intresserade kommuninvånare gavs möjlighet att titta på nyproducerade lägenheter i
Forshaga kommun.
Bilagor
- DOC131011.pdf
- Tjänsteutlåtande motion- gällande byggnation av framförallt seniorboende.docx
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- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt

21/34
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 83

Protokoll
2014-05-26

Ärende

Ärendenummer

Reviderade föreningsbidragsbestämmelser för ungdoms- och
handikappföreningar

KS 2014/220

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anpassa kommunens föreningsbidragsbestämmelser
för ungdoms- och handikappföreningar till Riksidrottsförbundets nya LOKstödföreskrifter i den del som rör utökad åldersgräns (7-25 år).
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S)och Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag .
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsen förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Riksidrottsförbundet har beslutat om nya LOK-stödsföreskrifter att gälla för aktiviteter
bedrivna från och med 1 januari 2014. För ansökningar för hösten 2013 (sista
ansökningsdag 15 februari 2014) gäller fortfarande de gamla LOK-stödsreglerna.
Den största förändringen är att åldersspannet för stödberättigade deltagare har utökats
från 7 -20 till 7-25 år.
Gullspångs föreningsstöd till idrotten är i sin helhet kopplad till LOK-stödsreglerna
såväl när det gäller verksamhetsbidragets storlek som lokal- och anläggningsbidraget.
Gullspångs kommuns regelverk bör därför anpassas till de Riksidrottsförbundets nya
regler för LOK-stöd.
2015 års utbetalning skulle i så fall innehålla en volymökning av ”LOK-underlaget”
genererat under perioden 2014-01-01 – 2014-06-30 eftersom hösten 2013 baseras på de
gamla reglerna. Vid en oförändrad nivå på kommunens ersättning per deltagartillfälle
och sammankomster kommer kommunens kostnad att öka, hur mycket är svårt att säga
på förhand.
Sedan 2010 betalar kommunen ut 28 kr/sammankomst och 8 kr/deltagartillfälle, men
dessa belopp går att ändra om volymökningen blir för stor för att inrymmas i budget
2015. RF:s motsvarande stöd för 2014 är 24 – 30 kr respektive 8 kr. I de nya LOKföreskrifterna ersätts dagens sammankomstbidrag med ett ledarstöd. Ersättning
kommer att utbetalas för ledarna och inte för själva sammankomsten som sådan. Detta
är tänkt ur perspektivet att höja kvaliteten och uppmuntra till att ha flera ledare.
Ledarstödet är 24 kr men om aktiviteten leds av två eller flera ledare utbetalas ett extra
ledarstöd på 6 kronor, därav intervallet 24 – 30 kr.
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Bilagor
- Reviderat tjänsteutlåtande ang reviderade föreningsbidragsbestämmelser för
ungdoms- och handikappföreningar, skriven av Bo-Evert Jonsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Bo-Evert Jonsson
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

Representationspolicy

KS 2013/313

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta representationspolicy för Gullspångs kommun.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsen förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Representation är en del av Gullspångs kommuns marknadsföring och bidrar till ett
gott arbetsklimat. Representation ska, inom angivna anslagsramar, utövas för att främja
kommunens utåtriktade kontakter, stödja kommunen förlagda evenemang av
samhällsintresse eller för att vidareutveckla kommunens intressen i övrigt.
Förvaltningen tog fram två förslag till representationspolicy. Förslagen behandlades på
allmänna utskottet 2013-06-12 (AU § 120/13). Förvaltningen omarbetade förslaget till
representationspolicy efter önskemålen som framkom på allmänna utskottets
sammanträde. De två förslagen skilde sig åt i frågan kring alkoholdrycker, där det ena
förslaget tillät ett visst inslag av alkoholdrycker medan det andra förslaget inte gjorde
det.
Det nya förslaget till representationspolicy tillåter vissa inslag av alkoholdrycker men
är mer restriktivt än det första utkastet till representationspolicy som tillät
alkoholdrycker.
Bilagor
- Omvärldesanalys gällande represetationspolicy, skriven av Sara Olsson.docx
- Förslag till Representationspolicy med ändringar föreslagna av allmänna
utskottet.docx
- Tjänsteutlåtande om representationspolicy, 2014-03-04, skriven av Elisabeth Olsson
och Sara Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Informationsansvarig
Elisabeth Olsson
Arvo Niiholm
Yvonne Kjell
Eva Thimfors
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Ärende

Ärendenummer

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan, Gullspångs
kommun

KS 2014/256

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgifterna (§ 14, 14.1 a-d) i Gullspångs
kommun VA-taxa höjs med hälften av den föreslagna höjningen från och med 201407-01. Resterande delen av höjningen görs från och med 2015-01-01, bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens kostnader för dagvatten etc. ska
redovisas till kommunstyrelsen möte i september.
Kommunfullmäktige beslutar att ett förslag till ändring av föreningsstödet till
föreningar tas fram i syfte att föreningarna själva kan betala VA-avgiften. Förslaget
presenteras på kommunstyrelsens möte i september.

Behandling i kommunfullmäktige
Ajournering kl 19.59-20.04
Björn Thodenius (M) yrkar att hälften av den föreslagna höjningen av
brukningsavgifterna görs från och med 2014-07-01. Resterande delen av höjningen
görs från och med 2015-01-01.
Jan Hassel (S) yrkar att kommunens kostnader för dagvatten etc. ska redovisas till
kommunstyrelsens september möte. Samt att förslag till ändring av föreningsstödet till
föreningar tas fram i syfte att föreningarna själva kan betala VA-avgiften. Förslaget
presenteras på kommunstyrelsens möte i september.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Björn Thodenius (M) och Jan Hassels
(S) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslagen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige överensstämmer inte med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen föreslog att brukningsavgifter (§ 14,
14.1 a-d) i Gullspångs kommuns VA-taxa höjs med 10 procent fr. o m 2014-07-01.
Bakgrund
Enligt gällande bestämmelser ska en allmän VA-verksamhet ha en budget i balans,
d.v.s. de avgifter som tas in ska motsvara verksamhetens löpande kostnader. VAverksamheten i Gullspångs kommun har under längre tid inte haft en budget i balans.
För de tre senaste åren har avvikelsen från budget varit:
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För år 2011: - 1 685 000 kronor
För år 2012: - 1 594 000 kronor
För år 2013: - 2 211 000 kronor
Detta trots att verksamheten hållit igen på löpande underhåll, endast det absolut mest
akuta har gjorts. Under de senaste åren har det ställts hårdare krav på VAverksamheten genom Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, Miljöaspekter
och EU-direktiv. Den nya vattentjänstlagen som trädde i kraft år 2007 ställer också
hårdare krav på kommunernas VA-ansvar. Allt detta har inneburit att kostnadsmassan
ökat och eftersom inte avgifterna räckt till har verksamheten gått i förlust. Att göra
ytterligare besparingar i verksamheten innebär bara att berget av eftersatt underhåll
växer. VA har de senaste fem åren haft en förnyelsetakt/reinvesteringstakt på
ledningsnätet som innebär att det skulle ta 250 år att byta det. För att hålla en rimlig
förnyelsetakt på alla våra anläggningar (ledningsnät 100 år, byggnader 40 år och
utrustning/maskiner 20 år) vilket bör vara ett långsiktigt mål, krävs en årlig investering
på ca 9 miljoner kronor. Detta skulle motsvara en kostnadsökning i verksamheten
(avskrivningar och ränta) med nästan 500 000 kronor per år.
Bilagor
- Brukningsavgifterna som ska justeras +10%.pdf
- Förenklad VA ekonomi om förslag till beslut antas.pdf
- Taxeökningens påverkan på enskild abonnent.pdf
- Tjänsteskrivelse Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan Gullspångs kommun
skriven av Michael Nordin, Åke Lindström.docx
- Tekniska nämnden § 75/14 justering av brukningsavgifterna i Va-taxan, Gullspångs
kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg - Årsredovisning 2013

KS 2014/99

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Samordningsförbundet Norra
Skaraborgs årsredovisning 2013.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Norra Skaraborg bildades den 1 januari 2007 i enlighet med
lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande
parter är kommunerna Mariestad, Töreboda, Gullspång, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Revisorerna har tillstyrkt att
förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Bilagor
- Protokoll från Samordningsförbundet Norra Skaraborg 3 februari 2014 och
revisionsberättelse och revisionsrapport.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Årsredovisning-Verksamhetsberättelse samordningsförbundet N Skaraborg 2013.pdf

Kopia till
Samordningsförbundet Norra Skaraborg
Mariestads kommun
Töreboda kommun
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning

KS 2014/143

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning:
Följande motioner är under beredning:
1. KS 2011/293
Motion – Inrättande av Ungdomsparlament i Gullspångs kommun. Inlämnad 2011-0926 av PG Staffan Starringer (S) och Christer Eriksson (MP). Behandlad i
kommunstyrelsen, § 21/13. Förvaltningen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för
ungdomsråd/ungdomsparlament. Behandlad på kommunstyrelsen 2014-05-08. Beslut
fattat vid dagens sammanträde.
2. KS 2011/330
Motion – Utveckla och vitalisera fullmäktige. Inlämnad 2011-10-31 av Björn
Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP). Behandlad i allmänna utskottet, § 60/13,
motionen skickad på remiss 2013-04-04 till partierna. Under beredning.
3. KS 2011/362
Motion – Starta projekt Gullspångslaxens hus – Nu. Inlämnad 2011-11-29 av Björn
Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP). Överlämnad till kommunens
utvecklingsgrupp 2014-01-20.
4. KS 2012/146
Motion – Vassbekämpning i Otterbäcksviken och rensning av sundet mellan Storön
och Anneholmen. Inlämnad av 2012-03-27 Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O
Hansson (RV). Överlämnad till tekniska förvaltningen tidigare, påminnelse 2014-0120.
5. KS 2012/414
Motion – Gällande att undersöka möjligheten att kunna använda
skolskjutsverksamheten till en enklare lokaltrafik. Inlämnad 2012-12-07 av Centerns
fullmäktigegrupp Gullspång. Behandlad i barn- och utbildningsutskottet 2013-08-21
och allmänna utskottet 2014-02-19. Avvakta Västtrafiks pris- och sortimentsstrategi.
6. KS 2013/220
Motion- Barfotens Camping och utveckling av besöksnäringen i Otterbäcken. Inlämnad
2013-04-16 av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M). Överlämnad till
kommunens utvecklingsgrupp 2014-01-20.
7. KS 2013/505
Motion-Fastigheten del av Hova 5:7 läggs in i kommunens investeringsplan och
detaljplaneras samt att kommunen investerar i ett företagshotell. Inlämnad 2013-10-25
av Centerns fullmäktigegrupp genom Roland Karlsson (C).
Överlämnad till kommunens utvecklingsgrupp 2014-01-20.
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8. KS 2014/146
Motion- Uppförande av hundrastgård i Hova/Gullspång. Inlämnad 2014-02-25 av Stig
Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Tjänsteutlåtande daterat 2014-03-13 finns
framtaget.
9. KS 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i
barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2014, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning bilaga till tjänsteskrivelse 2014-04-25.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsberättelse 2013 för överförmyndare i samverkan

KS 2014/261

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om verksamhetsberättelse 2013 för
Överförmyndare i Samverkan.

Bakgrund
Gullspångs kommun ingår tillsammans med kommunerna Bollebygd, Falköping,
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Vårgårda och
Tranemo i den gemensamma Överförmyndare i Samverkan.
Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av
de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare (Gullspång
kommun har en överförmyndarnämnd). Överförmyndarna har delegerat sina
beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det
gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är
tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.
Överförmyndare i Samverkan har 2014-04-07 lämnat in en verksamhetsberättelse för år
2013.
Bilagor
- Verksamhetsberättelse ÖIS 2013.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende
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Avsägelse

KS 2010/234

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och Jan-Erik Sandegren (M) beviljas sökt
enledigande.
Kommunfullmäktige överlämnar till länsstyrelsen att utse ny ersättare efter Jan-Erik
Sandegren (M).
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ovanstående ersättare kan
entledigas och om ärendet kan överlämnas till länsstyrelsen för ny röstsammanräkning.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Bakgrund
Jan-Erik Sandegren (M) har 2014-05-19 har begärt att bli entledigad från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige, på grund av flytt till annan kommun.

Kopia till
Lönekontoret
Jan-Erik Sandegren
Länsstyrelsen
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Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag

KS 2014/341

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp medborgarförslaget till beredning eftersom
förslagställaren inte har bekräftat att han är folkbokförd i Gullspångs kommun.

Bakgrund
Ett medborgarförslag om ”mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt” har 201405-15 skickats in till kommunens e-postlåda. Förslagställaren har inte angett sin adress
utan endast sitt för- och efternamn.
Förvaltningen har 2014-05-16 bett förslagställaren att bekräfta att han är folkbokförd i
Gullspångs kommun. Medborgarförslag kan endast lämnas av den som är folkbokförd
inom kommunen.
Något svar från förslagsställaren har inte inkommit.

Kopia till
Förslagsställaren
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige
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2014-05-26

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

