Protokoll
2016-02-29

Kommunfullmäktige

Datum:
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Paragrafer: § 20 - 40

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2016-03-09 kl 16:00
Justeras

Gunnar Bohlin

Beslutande

Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (M)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Roger Wiking (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Pia Zimmermann (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Dan Stråle (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
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Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Munir Hamad (S)
Sten-Olof Höijer (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Håkan Ahlgren (M)
Annica Granath (S)

Övriga

Per-Olof Hermansson, Förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund, § 24
Anna Hallerström, Förskolechef, Förskoleverksamheten, § 26
Karin Olausson, Förskolechef, Förskoleverksamheten, § 26
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare/VD Gullspångsbostäder AB,
Kommunledningskontoret, § 28-29
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§5

Information om samverkan som sker genom Skaraborgs
Kommunalförbund

KS 2016/1

Föredragande: Per-Olof Hermansson
§6

Ordet är fritt

KS 2015/363

§7

Information om förskolans verksamhet

KS 2015/428

§8

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur de 100 000 KS 2016/79
kr använts för gestaltning av centrum i Gullspång

§9

Återremiss- Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Föredragande: Lars Johansson
§ 10

Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB köp av
fastigheten Klockaren 10 Gullspång

KS 2015/762

Föredragande: Lars Johansson
§ 11

Reglering av Va-kostnad Barfotens camping 2015

KS 2016/31

§ 12

Tillfälligt stöd till kommunerna

KS 2016/62

§ 13

Delgivning - Skaraborgs Tingsrätt kostnad för läkarintyg i god

KS 2016/95
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mans- och förvaltarskapsärenden, TSB 2016/14
§ 14

Delgivning- Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

§ 15

Valärende - Ordinarie ledamot i barn- utbildning och
kulturnämnden

KS 2014/560

§ 16

Valärende - Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

KS 2014/560

§ 17

Valärende - Ersättare i valnämnden

KS 2014/560

§ 18

Valärende - Gullspångs fibernät ekonomisk förening ombud till
föreningsstämma

KS 2014/560

§ 19

Uppdrag till kommunfullmäktiges valberedning - Beredning av
revisionens budget

KS 2014/560

§ 20

Fråga till Carina Gullberg från Sten-Olof Höijer

KS 2016/158

§ 21

Fråga till Björn Thodenius från Sten-Olof Höijer

KS 2016/159
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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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
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter ändringen:
Följande punkter utgår:
Punkt 4 allmänhetens frågestund
Punkt 11 reglering av Va-kostnad Barfotens camping 2015
Punkt 15 valärende - Ordinarie ledamot i barn- och utbildning och kulturnämnden
Punkt 16 valärende - Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Punkt 17 valärende - Ersättare i valnämnden
Följande punkter läggs till:
Val av ombud till Gullspångs Fiber ekonomisk förening
Fråga till Carina Gullberg från Sten-Olof Höijer
Fråga till Björn Thodenius från Sten-Olof Höijer
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Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

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

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

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information om samverkan som sker genom Skaraborgs
Kommunalförbund

KS 2016/1

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör, informerar om samverkan som sker genom
Skaraborgs kommunalförbund.
Förbundet ska särskilt arbeta med:
- Tillväxt och utvecklingsfrågor
- Verksamhetsstöd och intressebevakning
- Företräda kommunerna i samarbete med andra samarbetspartners
Förbundet fokuserar på fyra utvecklingsområden:
- Regional utveckling
- Hållbar samhällsutveckling
- Kunskapsutveckling
- Välfärdsutveckling

Bakgrund
Enligt Skaraborgs Kommunalförbunds regelverk ska respektive medlemskommun få
information om den samverkan som sker genom Kommunalförbundet.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Följande deltar i ordet är fritt:
Carina Gullberg (S)
Lilla matsalen i Gullstensskolan är nu nyrenoverad och matsalen invigdes idag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-04-29, § 84 antagit ny arbetsordning för
kommunfullmäktige. I arbetsordningen har en paragraf lagts till 44 § ”ordet är fritt” då
politiker bereds tillfälle att framföra synpunkter vid fullmäktiges ordinarie
sammanträde.

Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter och hela punkten kan pågå högst tjugo
minuter.
Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild. Det får ej heller
beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande sammanträde.
Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.
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Ärende

Ärendenummer

Information om förskolans verksamhet

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Förskolechef, Anna Hallerström och förskolechef Karin Olausson informerar om
pedagogisk dokumentation i förskolan.

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

Kopia till
Akt
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KF § 27

Ärende

Ärendenummer

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur de 100 000
kr använts för gestaltning av centrum i Gullspång

KS 2016/79

Beslut
Frågan till Carina Gullberg (S) är därmed besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Eric Mellberg (M) ställer frågan till Carina Gullberg (S) om ur de 100 000 kr har
använts för gestaltning av centrum i Gullspång.
Carina Gullberg (S) besvarar frågan från Eric Mellberg (M).

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har 2016-01-22 lämnat in en enkel fråga till Carina Gullberg (S)
enligt nedan:
”Jag vill veta hur de 100 000: - använts som avsatts för gestaltningen av centrum.
Skälet är att det är viktigt vad saker kostar när vi ska göra avväganden mellan olika
insatser”.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25, § 18 att frågan besvaras på
kommunfullmäktiges möte i februari, enligt överenskommelse.
Bilagor
- Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur de 100 000 kr använts för
gestaltning av centrum i Gullspång.docx
- Kommunfullmäktige 2016-01-25 (2016-01-25 KF §18).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Återremiss- Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta medel som krävs för att skapa en attraktiv
infart med parkering till Gullspångs centrum från riksväg 26, för att erforderliga
upphandlingar kan göras omgående, så att arbeten kan genomföras snarast vädret så
tillåter våren 2016. De medel som krävs för markarbeten, el, VA, skyltfundament, skylt
samt planteringar och bänkar på parkeringen enligt tidigare presenterat förslag kostar
enligt tekniska kontoret 400 000 kronor. De 400 000 kronor tas ur kommunstyrelsens
investeringsmedel 2015.

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare hur
kommunen ska utveckla ”landmärket” vid infarten Gullspångs centrum.

3. Kommunfullmäktige beslutar att eftersom driften av parkeringen kommer innebära
en ökad kostnad för Tekniska tillskjuts ett ökat driftbidrag till MTG-gata med 35 000: /år.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M),
Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt
(M) och Sarah Johansson (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn
Thodenius (M) yrkande.

Behandling i kommunfullmäktige
Utvecklingssamordnare Lars Johansson informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Bo
Hagström (C).
Björn Thodenius (M) yrkar; anslå max 300 000 kr för att skapa en attraktivare och
estetiskt tilltalande infart med grönytor och planteringar samt skylt.
Investeringen belastar kommunstyrelsens investeringsmedel 2015.

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) yrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 § 10 att återremittera ärendet till
förvaltningen. Med motiveringen önskar att få billigare alternativ för att göra tomten
estetisk tilltalande och öppna upp för fler besökare i Gullspångs centrum.
Förvaltningen förslår att kommunstyrelsen fattar beslut om vilket förslag som skall
genomföras av de som föreslås i återremissen. Oavsett vilket förslag man beslutar om
bör det avsättas medel för att sköta ytan. För förslag 1 och 2 är det ökade driftbidraget
35 000: -/år och förslag 3 kostar ca 20 000: -/år.
Staketet demonteras och kommer användas av VA-avdelningen.
Förvaltningen har nu tagit fram tre olika förslag gällande Hallen 2.
Förslag 1.
Förvaltningens mening är att följa tidigare lämnat förslag men med ändringen att man
kallar projektet ”Parkering”. Detta för att inte skapa onödiga förvecklingar och
förväntningar. Man lämnar en yta fri i sydvästra hörnet för att i ett senare skede kunna
placera ett landmärke där. Kostnad beräknad till 400 tkr.

Förslag 2.
Ett enklare förslag där man skapar en parkering. Vi förslår att man samlar VA och El i
den östra delen för ev. framtida etablering, wc eller dyl. För att skapa en trygg plats
även sätta belysning enligt ritning. Asfalten lagas i där det saknas beläggning och asfalt
tas bort enligt ritning. Gräsytor anläggs dock helt utan planteringar, buskar och träd.
Man ställer inte heller ut några sittgrupper. Detta förslag kan senare kompletteras med
markarbeten enligt förslag 1, skylt, träd, sittgrupper, mm, om så önskas. Kostnad
beräknad till ca 200 tkr.

Förslag 3.
Detta förslag är något förvaltningen helt tar avstånd till. Man demonterar staketet och
ställer ut s.k. suggor i infarterna. Fattas beslut om detta förslag bör det ses som en högst
tillfällig lösning. Att som vissa förespråkat odla upp marken eller anlägga planteringar
anser vi vara helt fel med tanke på att fastigheten idag är hårdgjord med grus och asfalt.
Denna fastighet kan i framtiden bli en inkörsport om exploatering sker söderut.

Bakgrund
Förvaltningen fick i maj 2014 ett uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder för att försköna
centrum. Man anslog då 100 tkr för att kunna upprätta en gestaltningsplan. Uppdraget
var att göra en begränsad del d.v.s. Storgatan med närstående delar. Anna Bjerndell och
Lars Johansson kontaktade Amnehärads Byggkonsult som har ritat ganska
mycket gällande Gullspång i tidigare uppdrag. Ett förslag presenterades för KSAU
2015-06-24 där det beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett
gestaltningsprogram i samarbete med tekniska förvaltningen, samt att en dialog förs
med boende och näringsidkare i området.
En dialog har under hösten 2015 genomförts med Näringsidkare, både genom enskilda
möten och till inbjudna stormöten där dialogen genomförts i grupp. Dialogmöte för
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allmänhet och politiker har ordnats och besöktes av ett trettiotal deltagare.
Utvecklingsteamets idéskisser har presenterats, diskuterats och förslag har mottagits.
Dessa förslag har sammanställts i bifogat dokument.
Slutsatser som kan dras av dialogen är:
1) Det är viktigt och mycket önskvärt att det görs insatser i Gullspångs Centrum.
2) Dialogen har upplevts mycket positiv, men det har även betonats att dessa frågor
diskuterats flera gånger tidigare i andra sammanhang och att det är viktigt att det sker
insatser i närtid för att signalera handlingskraft.
3) Det allra viktigaste att prioritera är infarten vid RV 26. Förslaget att skapa en
rastplats har mottagits väl av samtliga deltagare. Infarten från Riksväg 26 bör
prioriteras då detta är en viktig symbolfråga för Gullspångsborna. Detta framgår tydligt
av dialogmötena.
4) Utöver den idéskiss som presenterades har ytterligare idéer framkommit i dialogen.
Gällande rastplats vid infarten, finns önskemål om en lekplats, med klättermöjligheter,
som syns från riksväg 26 och som gör att förbipasserande lockas att stanna till och rasta
i Gullspång, och därmed även kunna gynna det lokala näringslivet.
5) De förslag som inkommit i dialogprocessen stöder Utvecklingsteamets första
förslag, däremot har önskemål om vissa tillägg gjorts, vilket utvecklingsteamet ska ta i
beaktande i den slutgiltiga gestaltningsplanen.

Dialogen och resultatet har presenterats för Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-1109, där Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen får i uppdrag att
arbeta vidare med gestaltningsplanen för Gullspångs centrum, men att prioritering görs
av infarten Gullspångs centrum från riksväg 26 inom projektet försköning Gullspångs
centrum. Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bilagor
- Kommunfullmäktige 2016-01-25 (2016-01-25 KF §10).doc
- Återremiss - tjänsteskrivelse försköning av Gullspångs centrum, skriven av Lars
Johansson 2015-01-29.docx
- Hallen 2 - 1449 - 01.pdf
- Hallen 2 - 1449 - 02.pdf
- Hallen 2 - 1449 - 03.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-02-03 (2016-02-03 KS §13).doc

Kopia till
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Ekonomikontoret
Utvecklingsgruppen
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KF § 29

Ärende

Ärendenummer

Utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB köp av
fastigheten Klockaren 10 Gullspång

KS 2015/762

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köp av fastigheten Klockaren 10 i
Gullspångs centrum enligt Gullspångsbostäder AB:s styrelsebeslut till ett pris av 6 980
000:-.

Behandling i kommunfullmäktige
VD för Gullspångsbostäder AB Lars Johansson informerar om ärendet.
Kjell Lindholm (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Jan
Hassel (S), Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Gullspångsbostäder AB äger idag hyreslägenheter på Villagatan och Östergatan i
Gullspång. Fastigheterna ligger långt från centrum och vi har under åren fått många
ansökningar där de som ansöker hos oss helst vill bo nära centrum. Bolaget gav redan
2013 VD ett uppdrag att undersöka möjligheten till att utöka beståndet med någon
fastighet närmare centrum.
Bolaget har tidigare förhandlat om hyresfastigheter som är till salu, centralt belägna
utan att komma till affär. Nu är Klockaren 10 till salu och förutom att fastigheten ligger
centralt ansluter fastigheten till Klockaren 5, 8 och 9 som GBAB äger. Detta
underlättar framtida planering för nya lägenheter, fastighetsskötsel och drift.
Fastigheten är idag helt uthyrd och kalkyl visar att fastigheten kommer generera en
mindre vinst.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §5).doc
- Klockaren 10 Gullspång § 396 styrelsen för Gullspångsbostäder AB.pdf
- Tjänsteskrivelse Klockaren10, skriven av Lars Johansson.docx
- Kalkyl centrum huset Klockaren 10.docx
- Kommunstyrelsen 2016-02-03 (2016-02-03 KS §10).doc
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Kopia till
Gullspångsbostäder AB
Anders Bernhall

19/34
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 30

Protokoll
2016-02-29

Ärende

Ärendenummer

Reglering av Va-kostnad Barfotens camping 2015

KS 2016/31

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen beroende på att Otterbäckens bandyklubb har betalat
fakturan.

Bakgrund
Tidigare fanns ingen mätare för anläggningen men den är nu installerad. Det nya
avtalet som kommer tecknas med arrendator för Barfotens camping reglerar att det är
arrendatorn som i fortsättningen skall betala detta.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-03 § 34 föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunen står för uppkommen Va-kostnad för 2015 gällande Barfotens camping på
24 612: - exkl. moms. Fakturan som även innehåller kostnad för renhållning har ställts
till OBK. Kostnaden tas ur posten va-kostnader. Hänsyn måste tas till att fler föreningar
kan komma att behöva kompenseras.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse reglering av Va-kostnad Barfotens camping, skriven av Lars
Johansson 2016-01-11.docx
- Föreningars kostnad för vattenförbrukning, ks § 411.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-20 (2016-01-20 Ksau §6).doc
- Kommunstyrelsen 2016-02-03 (2016-02-03 KS §11).doc

Kopia till
Otterbäckens BK/Campingen
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Ärende

Ärendenummer

Tillfälligt stöd till kommunerna

KS 2016/62

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att från tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen omfördela 1,2 miljoner kronor år 2015, förvaltningen får i uppdrag
att redovisa fördelningen av de avsatta pengarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till barn- utbildning och kulturnämnden fördela år
2016 2000 tkr, år 2017 2000 tkr. Barn- utbildning och kulturnämnden fördelar de
tilldelade medlen inom sitt verksamhetsområde.
3. Kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut om
fördelning av kvarvarande tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att underlag för satsningar får lämnas av
verksamheterna till kommunstyrelsen för beslut. Projekt/aktivititer kan sträcka sig över
år 2016 och 2017.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Björn
Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Staten har beslutat tilldela Gullspångs kommun 14,6 mnkr som tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen.
Två viktiga utgångspunkter har beaktats i förslaget till hur medlen ska fördelas och
användas. Dels att de ska bidra till att skapa ekonomisk trygghet på längre sikt än 2016.
Det tillfälliga stödet måste kunna användas även år 2017. Dels att
förstärkningsinsatserna byggs upp så att man inte låser fast en förhöjd ambitionsnivå i
verksamheterna då det tillfälliga stödet inte längre gäller. Förslagen bygger på
grundtanken om god ekonomisk hushållning, åtgärder som främjar ett hållbart
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mottagande samt en möjlighet till snabba åtgärder vid ändrade förhållanden.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning där merparten av det tillfälliga
stödet fördelas till verksamheterna utifrån identifierade behov. Verksamheterna styr
sedan detaljfördelningen utifrån reella behov. En ospecificerad del läggs inom
flyktingmedlen för att kunna täcka behov som i dagsläget inte kunnat identifieras.
Dessa medel ska kunna överföras till olika verksamheter om nya behov i form av
volymökningar eller annat uppstår. Överföring därifrån beslutas av kommunstyrelsen.
Ändamål
Skola och förskola
år 2015 200 tkr, år 2016 2000 tkr, år 2017 2000 tkr summa 4200 tkr
Försörjningsstöd
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
Ensamkommande barn
år 2015 236 tkr, år 2016 900 tkr, år 2017 900 tkr summa 2036 tkr
Utbildning för vuxna
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
SYV
år 2106 380 tkr, år 2017 380 tkr summa 760 tkr
Sysselsättningsåtgärder
år 2016 500 tkr, år 2017 500 tkr summa 1000 tkr
Merkostnader ledning administration
år 2016 200 tkr, år 2017 200 tkr summa 400 tkr
Kost
år 2015 100 tkr, år 2016 140 tkr, år 2017 140 tkr summa 380 tkr
Bostäder
år 2015 50 tkr, år 2016 250 tkr, år 2017 250 tkr summa 550 tkr
Ökade lokalhyror
år 2016 180 tkr, år 2017 180 tkr summa 360 tkr
Övriga integrationsåtgärder
år 2016 450 tkr, år 2017 450 tkr summa 900 tkr
Att fördela år 2016 1000 tkr, år 2017 1000 tkr summa 2000 tkr
Summa år 2015 586 tkr, år 2016 7000 tkr, år 2017 7000 tkr totalt 14586 tkr
Bilagor
- Regeringskansliet tillfälligt stöd till kommunerna.pdf
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- Tjänsteskrivelse tillfälligt stöd flyktingmottagande.docx
- Förslag till fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-25 (2016-01-25 Ksau §4).doc
- Kommunstyrelsen 2016-02-03 (2016-02-03 KS §15).doc

Kopia till
Anders Bernhall
Elisabeth Olsson
Karin Ahrle
Yvonne Kjell
Micha Rickemann
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Skaraborgs Tingsrätt kostnad för läkarintyg i god
mans- och förvaltarskapsärenden, TSB 2016/14

KS 2016/95

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges skrivelse från, Anna-Karin Lundberg lagman, Skaraborgs
Tingsrätt 2016-01-26, TSB 2016/14:
”Till tingsrätten har den senaste tiden kommit in ett antal fakturor från olika
vårdcentraler avseende kostnader för läkarintyg. I samtliga fall har det rört sig om
läkarintyg i god mansärenden eller förvaltarskapsärenden där tingsrätten uppdragit åt
överförmyndaren att inhämta sådan utredning enligt 11 kap 17 a § föräldrabalken.
Tingsrätten har erfarit att även andra domstolar i landet erhållit fakturor för läkarintyg.
Jag har därför vänt mig till Domstolsverket med förfrågan hur domstolen ska ställa sig
till fakturorna. Från Rättsenheten på Domstolsverket har jag fått följande svar:
Enligt de regler som gäller från den 1 januari 2015 uppdrar tingsrätterna åt
överförmyndare att inhämta bl.a. utredning enligt 11 kap 17 § FB, dvs. läkarintyg. I
prop. 2013/14:225 s.42 sägs att regeln om att överförmyndaren ska bistå tingsrätten
med att hämta in utredning m.m. bedöms leda till vissa merkostnader för kommunerna
och att kommunernas kostnadsökningar finansieras genom att medel överförs från
Sveriges Domstolars anslag.
I budgetpropositionen för 2015 minskades Sveriges Domstolars anslag med 5 miljoner
kr från och med 2015 och anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökades med
samma belopp som en följd av ändringen att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med
att inhämta utredning.
Domstolsverket gör med anledning av detta tolkningen att det är kommunerna som ska
stå kostnaderna för läkarintygen.
Tingsrätten delar Domstolsverkets uppfattning att det är respektive kommun som ska
stå kostnaderna för inhämtade läkarintyg och inte tingsrätten. Tingsrätten kommer
således inte att betala några fakturor för läkarintyg utan kommer att meddela respektive
vårdcentral/läkare att de får fakturera kommunerna.”
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Bilagor
- Kostnad för läkarintyg i god mans- och förvaltarskapsärenden - Skaraborgs Tingsrätt
TSB 2016 14.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2016-02-11 dnr 201-4585-2016
att Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) har utsetts till ny ledamot i
kommunfullmäktige efter avgående Martina Karlsson (S).
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2016-02-11 dnr 201-45852016 att Gun Svensson (S) har utsetts till ny ersättare efter Suzanne Michaelsen
Gunnarsson (S).

Bakgrund
Länsstyrelsen har i protokoll 2016-02-11 dnr 201-4585-2016 beslutat att Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
avgående ledamot Martina Karlsson (S.) Samt att Gun Svensson (S) har utsetts till ny
ersättare efter Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S).
Bilagor
- Protokoll från Länsstyrelsen ny ledamot i kommunfullmäktige Suzanne Michaelsen
Gunnarsson och ny ersättare i kommunfullmäktige Gun Svensson.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ordinarie ledamot i barn- utbildning och
kulturnämnden

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen.

28/34
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 36

Protokoll
2016-02-29

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Ersättare i valnämnden

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Valärende - Gullspångs fibernät ekonomisk förening ombud till
föreningsstämma

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christin Erlandsson (S) och Eric Mellberg
(M) som ombud till föreningsstämman för Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Ann-Christin Erlandsson (S) utses som ombud.
Björn Thodenius (M) föreslår att Eric Mellberg (M) utses som ombud.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp förslagen till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse två ombud till Gullspångs fibernät ekonomisk
förening.

Kopia till
De valda
Lars Johansson
Annika Kjellkvist
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Ärende

Ärendenummer

Uppdrag till kommunfullmäktiges valberedning - Beredning av
revisionens budget

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas
budget.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) yrkar att kommunfullmäktiges presidium bereder revisionens
budget med instämmande av Björn Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp förslaget till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
För att upprätthålla revisorernas oberoende är det viktigt att den eller de som bereder
frågan om revisorernas anslag är oberoende i förhållande till den verksamhet som
revisorerna ska granska.
Kommunfullmäktiges presidium har 2016-02-15 föreslagit att kommunfullmäktige
ger valberedningen i uppdrag att nominera förslagsvis tre personer att utgöra
budgetberedningen för kommunens revision.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse uppdrag till kommunfullmäktiges valberedning.docx

Kopia till
Kommunfullmäktiges presidium
Revisorerna
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Ärende

Ärendenummer

Fråga till Carina Gullberg från Sten-Olof Höijer

KS 2016/158

Beslut
Frågan ställd till Carina Gullberg är därmed besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Sten-Olof Höijer (RV) ställer frågan till Carina Gullberg.
Carina Gullberg (S) svarar på frågan.

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) har 2016-02-24 lämnat följande fråga till Carina Gullberg (S):
När tänker kommunen börja iordningsställa Järnvägsbron vid ”Norsia”?

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Fråga till Björn Thodenius från Sten-Olof Höijer

KS 2016/159

Beslut
Frågan till Björn Thodenius är därmed besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Sten-Olof Höijer (RV) ställer sin fråga till Björn Thodenius (M).
Björn Thodenius (M) besvara frågan.

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) har 2016-02-24 lämnat in följande fråga till Björn Thodenius
(M):
Vill ställa en fråga till Björn Thodenius om RÖS och lagen 2003:789? Enligt
Thodenius gäller inte den lagen, men enligt chefen Daniele Coen hänvisar han 11
gånger till den lagen i ett brev till mig.

Kopia till
Akt
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