Kommunfullmäktige

Datum:

2016-06-20 kl 18:00-20:30

Plats:

Sessionssalen

Protokoll
2016-06-20

Paragrafer: § 102 - 127

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2016-06-22 kl 11:00
Justeras

Gunnar Bohlin

Beslutande

Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (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
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Margitha Dagobert (S)
Roger Wiking (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Lii Bergman (FI), 2:e vice ordförande
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Håkan Ahlgren (M), tjänstgörande ersättare för Eric Mellberg (M)
Lennart Johnsson (M), tjänstgörande ersättare för Victor Albertsson Tidestedt (M)
Christian Carlström (S), tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Ulf Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Sven-Erik Roslund (S), tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Gun Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S).
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Sten-Olof Höijer (RV), tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV).
Ersättare

Elis Öquist Bergman (FI), § 102-119, del av § 120, kl 18:00-20:09

Övriga

Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 120
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering sker 2016-06-22 kl 11.00

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Ordet är fritt

KS 2015/363

§5

Interpellation ställd till oppositionsråd Björn Thodenius (M)

KS 2016/452

§6

Frågor

KS 2016/470

§7

Köp av fastigheterna Hova 3:25 och Hova 3:27

KS 2016/359

§8

Fiberutbyggnad i tätorterna

KS 2014/448

§9

Eldningsförbud

KS 2016/352

§ 10

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2015/591

§ 11

Förändrade avgifter gällande felparkering

KS 2016/318

§ 12

Handlingsplan mot våld i nära relationer

KS 2016/65

§ 13

Riktlinjer folköl med tillhörande bilaga för avgifter

KS 2016/326

§ 14

Bilaga till riktlinjer serveringstillstånd – Handläggningstider

KS 2016/327

§ 15

Kommunfullmäktiges beställningar 2017

KS 2016/372
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§ 16

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2017

KS 2016/39

§ 17

Finansiella mål budgetåret 2017

KS 2016/373

§ 18

Ajournering

§ 19

Driftbudget 2017

KS 2016/39

Föredragande: Anders Bernhall
§ 20

Budgetplan 2018-2019

KS 2016/374

Föredragande: Anders Bernhall
§ 21

Investeringsbudget 2017

KS 2016/375

Föredragande: Anders Bernhall
§ 22

Investeringsbudget 2017 - Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2016/375

§ 23

Investeringsplan 2018-2022

KS 2016/376

Föredragande: Anders Bernhall
§ 24

Delgivning - Utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten,
Otterbäcken

KS 2014/365

§ 25

Delgivning - Budgetuppföljning januari-april 2016

KS 2016/210

§ 26

Motion - Om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går
under namnet ”Olssons hamn”

KS 2016/471
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Ärende
KF § 102

Protokoll
2016-06-20

Ärendenummer

Val av justerare, justering sker 2016-06-22 kl 11.00
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 103

Protokoll
2016-06-20

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 104

Protokoll
2016-06-20

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter följande ändring/tillägg:
- Interpellationen punkt 5 utgår.
-Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet ”Olssons
hamn”. KS 2016/471
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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) informerar om att Förvaltningsrätten avslår överklagandena i dom
mål nr 3387-15 och 5566-15 avseende köp av Hallen 2, dnr KS 2015/131.

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

Kopia till
Akt
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KF § 106

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Interpellation ställd till oppositionsråd Björn Thodenius (M)

KS 2016/452

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas med motiveringen att:
-Enligt Kommunallagen kapitel 5 § 49 ska en interpellation avse ämnen som hör till
fullmäktiges, en nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning.
- Enligt kommunallagen kapitel 5 § 50 ska interpellationen ha ett bestämt innehåll och
vara försedda med motivering.
- Enligt kommunallagen kapitel 5 § 52 får interpellationer ställas av ledamöter och
riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till
förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Bakgrund
Bo Hagström (C) har 2016-06-09 lämnat in en interpellation ställd till oppositionsråd
Björn Thodenius (M).
Bilagor
- Interpellation ställd till oppositionsråd Björn Thodenius.pdf
- Svar på Interpellation från Bo Hagström (C) angående Interpellation ställd till
oppositionsråd Björn Thodenius.pdf

Kopia till
Akt
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KF § 107

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Frågor

KS 2016/470

Beslut
Frågan till kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) är besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Sten-Olof Höijer (RV) ställer sin fråga till Carina Gullberg (S)
Carina Gullberg (S) besvarar frågan. Tekniska nämnden hanterar frågan och underlag
kommer att komma från tekniska nämnden.

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) har 2016-06-16 inlämnat följande fråga till Carina Gullberg (S):
Vad har kommunen för plan på att iordningsställa järnvägsbron vid ”Norsia”? Det
handlar om gångbana, cykelbana och dressinåkning

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 108

Ärende

Ärendenummer

Köp av fastigheterna Hova 3:25 och Hova 3:27

KS 2016/359

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Gullspångsbostäder AB köper
fastigheterna Hova 3:25 och 3:27 i Hova centrum, enligt Gullspångsbostäder AB:s
styrelsebeslut, till ett pris av 530 000:-.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut 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
Ärendet har behandlats av Gullspångsbostäder AB 2016-04-25 § 961.
Fastigheterna ligger i anslutning till kommunhuset, Åsterudsbacken och Bramsgården.
Anledningen till köpet är få rådighet över dessa fastigheter och att de förvaltas på ett
sätt som gynnar kommunen och bostadsbolaget.
Hyresintäkt är ca 36 000: -/år i kallhyra.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §4).doc
- Tjänsteskrivelse, utökning av fastigheter inom Gullspångsbostäder AB skriven av
Lars Johansson.docx
- Kartbild.pdf
- Gullspångsbostäder AB § 961 Hova 3 25 och 3 27.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §5).doc

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
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Ärende

Ärendenummer

Fiberutbyggnad i tätorterna

KS 2014/448

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Skagerns Energi AB borgen på 15 000 000:-,
avsett för fiberutbyggnad i tätorterna.

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

Bakgrund
Bildandet av ett nytt statsnätbolag har dragit ut på tiden. Beslut har fattats i Gullspångs
kommun. I avvaktan på att eller om bolaget bildas sker utbyggnaden enligt tidigare
upprättat samarbetsavtal mellan Skagerns Energi AB och Vänerenergi AB. Skagerns
Energi AB är i denna utbyggnad huvudman och Vänerenergi AB är totalentreprenör. På
så vis kan utbyggnaden genomföras enligt tidigare lagd plan. Skillnaden mot tidigare
förslag är det är Skagerns Energi AB som kommer att äga nätet. Frågan gällande
gemensamt bolag utreds och behandlas vidare.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §5).doc
- Tjänsteskrivelse, fiberutbyggnad i tätorterna skriven av Lars Johansson 2016-0429.docx
- Kommunfullmäktige 2016-01-25 (2016-01-25 KF §9).doc
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §6).doc

Kopia till
Skagerns Energi AB
Anders Bernhall
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KF § 110

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Eldningsförbud

KS 2016/352

Beslut
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om generellt eldningsförbud enligt
förordningen om skydd mot olyckor 7 § (SFS 20023:789) till kommunstyrelsen.

Behandling i kommunfullmäktige
Bo Hagström (C) yrkar att naturvårdsbränning inte får undantas vid eldningsförbud.
Gunnar Bohlin (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Björn
Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Bo
Hagströms (C) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända
omröstningsproposition. Den som vill rösta enligt kommunstyrelsens förslag röstar Nej
och den som vill rösta för Bo Hagströms (C) tilläggsyrkande röstar Ja.
Omröstningsresultat
21 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar
Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart
Johnsson (M), Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg (S), Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian
Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Gun Svensson (S), Stig Svensson (SD), Lii Bergman
(FI), Sarah Johansson (FI), Ann-Christin Erlandsson (S).
8 ja-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Reine Hilding
(S), Sven-Erik Roslund (S), Lennart Ardemo (SD), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof
Höijer (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Bo Hagströms (C) tilläggsyrkande
och därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har i missiv 2016-04-21 meddelat följande:
Räddningstjänsten har uppmärksammats på att frågan om generellt eldningsförbud inte
kan delegeras till ett kommunalförbund. För att kunna hantera frågan har ett förslag till
lösning utarbetats och redovisats i direktionen för kommunalförbundet.
Lösningen är att respektive fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att fatta beslut i
ärendet och att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till tjänsteman i
kommunen; förslagsvis kommundirektör/kommunchef, eller den som är i dennes ställe,
att efter samråd med räddningschef, eller den som är i dennes ställe, utfärda föreskrift
om eldningsförbud.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §8).doc
- Tjänsteskrivelse eldningsförbud.docx
- Meddelande om föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus, 2016
000826.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §7).doc

Kopia till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Elisabeth Olsson
Elin Asp
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Ärende

Ärendenummer

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

KS 2015/591

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag med justeringen att timtaxan ska
uppgå till 720 kronor.
Taxan gäller från och med 2016-07-01.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Taxan ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i
Gullspång, Mariestad, Törebodas och kommuner.
MTG-styrgrupp har granskat miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga förslag och
uttryckt en vilja att ändra förslaget genom att föreslå en timtaxa om 720 kronor istället
för miljö- och byggnadsnämndens förslag om 830 kronor. Dessutom har årsavgifterna
för tillståndspliktiga lantbruk med djurhållning föreslagits bli nedsatta till 6 480 kronor
motsvarande nio timmars handläggningstid.
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att det är nödvändigt att tillsynen och
prövningen av ärenden enligt miljöbalken ges en tillräcklig finansiering så att
uppdraget kan uppfyllas i minst den omfattning som myndighetsuppdraget ger miljöoch byggnadsnämnden. De faktiska kostnaderna för miljöbalkstillsynen år 2015 har
legat till grund för framräkningen av timavgiften om 830 kronor. I det fall beslutet blir
en lägre timavgift uppkommer ett större behov av skattefinansiering än vad som är
fallet om en timavgift sätts utifrån det beräknade värdet. Noterbart är att all
handläggning enligt miljöbalken inte går att avgiftsfinansiera.
Förslaget från MTG-styrgrupp på att begränsa den fasta årsavgiften för
tillståndspliktiga lantbruk är till nio timmar. Detta mot bakgrund av den låga årsavgift
som länsstyrelserna tar ut för motsvarande tillsyn. Idag har miljö- och
byggnadsnämnden övertagit tillsynsansvaret från Länsstyrelsen Västra Götaland när
det gäller bland annat tillståndspliktiga lantbruk. Miljö- och byggnadsnämnden anser
att det är rimligt att justera den årliga avgiften just för tillståndspliktiga lantbruk i linje
med MTG-styrgrupps förslag.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-03-01 att föreslå respektive
kommunfullmäktige i Gullspång, Töreboda och Mariestad att anta en taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med upprättat förslag. Förslaget är baserat på
en timavgift om 830 kronor. Taxan föreslås träda i kraft 2016-04-01.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §9).doc
- Beslut Mariestad Kf § 51 16 - Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.pdf
- Miljö- och byggnadsnämnden § 25 förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 2015 Ma0835.pdf
- bilaga 1 20160205.pdf
- bilaga 2 20160205.pdf
- Tjänsteskrivelse förslag på miljöbalkstaxa 2016.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §8).doc
- Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 2016 Styrgruppens
förslag.pdf

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
Töreboda kommun
Mariestads kommun

16/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-06-20

Kommunfullmäktige

KF § 112

Ärende

Ärendenummer

Förändrade avgifter gällande felparkering

KS 2016/318

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om taxa för felparkeringsavgifter enligt följande förslag:
- 500 kronor för ej betald avgifter eller överskriden parkeringstid.
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud.
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering på
parkeringsplatser för rörelsehindrade utan tillstånd.
Den nya taxan träder i kraft 1 september 2016.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-12 § 84.
Inom före detta Skaraborg samarbetar kommunerna i en rad trafikfrågor, bland annat
parkeringsfrågor. En aktuell fråga är felparkeringsavgifter som hamna i fokus med
anledning av att Mariestad och Gullspångs kommuner i dag anlitar parkeringsvärdar
från Skövde kommun tillsammans med Tibro och Hjo. En enhetlig avgift skulle vara en
förenkling i det praktiska arbetet för parkeringsvärdarna. En samstämmighet bland
kommunerna är också till hjälp för Polismyndigheten i de fall då trafiksäkerheten
kräver myndighetens övervakning.
Förslaget är grupperat i tre avgiftsnivåer. Ju allvarligare överträdelse/förseelse desto
högre felparkeringsavgift.
Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den högsta nivån.
Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd för innehavare av
parkeringskort för rörelsehindrade, PRH-kort. Beloppets storlek ligger kvar på 1000 kr.
Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud, ligger kvar på den
mellersta nivån. Dock höjs avgiften för den mellersta nivån till 750 kr. Detta för att
skapa en större differens ned till den lägsta nivån.
Beloppet för den lägsta nivån föreslås bli 500 kr. Förseelser inom denna kategori
handlar om överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera.
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De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i kommunerna är
500, 750 samt 1000 kr.
Kommunerna inom MTG har idag nivåerna 400, 600 samt 1000 kr.
2009 gjordes senast revideringen av felparkeringsavgifterna. En revidering av taxan
motiveras främst med att överträdelsens allvarlighetsgrad bör harmoniseras med
beloppets storlek.
I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära korsningar, övergångsställen
eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är nödvändigt för att kunna upprätthålla
trafiksäkerhet och framkomlighet på centrala gator inom Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner. Avgifterna bör vara samma för att skapa trovärdighet hos
allmänheten.
Avgifterna anpassas också till en ny blankett för felparkeringsavgifter enligt
trafikförordningen (1998:1276).
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §14).doc
- Tekniska nämnden § 84 förändrade avgifter gällande parkering.pdf
- Förslag på taxa för felparkeringsavgifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommun.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §9).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
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KF § 113

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

KS 2016/65

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta framtagen handlingsplan Våld i nära relation.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Denna handlingsplan ersätter tidigare riktlinjer och handlingsplan för socialtjänsten i
Gullspång kommun, utarbetad juni 2005 jämte reviderade riktlinjer 2010.
Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner samverkar sedan 2015 via en
gemensam samordnare mot våld i nära relationer och ifrågavarande plan baseras på den
handlingsplan som Töreboda kommun tog fram i början av 2015.
Den 1 oktober 2014 trädde nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld
i nära relationer i kraft. Författningen gäller för socialtjänstens och hälso- och
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Syftet med den nya författningen är att
höja kvaliteten i stödet till våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld
och att stödja våldsutövare att upphöra med våldet. De nya föreskrifterna och allmänna
råden ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (2009:22) om socialnämndens arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Socialstyrelsen har i samband med de nya föreskrifterna och allmänna råden även
reviderat handboken ”Våld”.
Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära
relationer. Den nya författningen, och således även handboken, omfattar en vidare
målgrupp än de tidigare allmänna råden. Här avses vuxna kvinnor och män som är eller
har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som utsatts för
eller bevittnat våld av eller mot närstående. Den nya författningen innehåller även
allmänna råd om stödet till våldsutövare.
Föreslagen handlingsplan är framtagen med ledning av de nya föreskrifterna och
socialstyrelsens handbok.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §18).doc
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §28).doc
- Tjänsteskrivelse_vinr.docx
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §11).doc
- Handlingsplan mot våld i nära relationer, rev efter beslut i KS § 185.docx

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
Karin Ahrle
Åsa Nystedt

20/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-06-20

Kommunfullmäktige

KF § 114

Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer folköl med tillhörande bilaga för avgifter

KS 2016/326

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer inklusive bilaga för avgifter för
detaljhandel med folköl.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 § 221.
Förslag till riktlinjer för detaljhandel med folköl med tillhörande bilaga för avgifter
inom KAS (Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg) har inkommit.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §19).doc
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §52).doc
- Riktlinjer folköl 160112 Gullspång kommun.docx
- Bilaga riktlinjer folköl - avgifter.docx
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §12).doc

Kopia till
Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg

21/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-06-20

Kommunfullmäktige

KF § 115

Ärende

Ärendenummer

Bilaga till riktlinjer serveringstillstånd – Handläggningstider

KS 2016/327

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen bilaga till riktlinjer för
serveringstillstånd.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-04-26 § 222.
Sedan tidigare finns av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för serveringstillstånd.
Förslag för bilaga till riktlinjerna rörande handläggningstider har nu inkommit från
KAS (Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg).
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §20).doc
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §53).doc
- Bilaga riktlinjer serveringstillstånd - handläggningstider.docx
- Bilaga till riktlinjer serveringstillstånd - Handläggningstider nu gällande.pdf
- Riktlinjer för serveringstillstånd KAS Kommungemensam alkoholhandläggning i
Skaraborg, antagen av kf 2015-10-26 § 193.docx
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §13).doc

Kopia till
Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-06-20

Kommunfullmäktige

KF § 116

Ärende

Ärendenummer

Kommunfullmäktiges beställningar 2017

KS 2016/372

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktiges beställningar till kommunstyrelsen,
nämnderna, de gemensamma nämnderna, Folkhälsorådets och nämnden för
ekonomiadministration förslag 2017, enligt bilaga.

Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar Bohlin (M),
Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart Johnsson (M), Stig
Svensson (SD), Lii Bergman (FI), Sarah Johansson (FI) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Björn Thodenius (M) ändringsyrkande.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) yrkar att punkt 3:2 ska vara oförändrat 2 %.

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs med följande av
kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition. Den som vill rösta enligt
kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt Björn Thodenius (M)
ändringsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
16 ja-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Carina
Gullberg (S), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian
Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Gun Svensson (S), Sten-Olof
Höijer (RV), Ann-Christin Erlandsson (S).
13 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar
Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart
Johnsson (M), Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Lii Bergman (FI), Sarah
Johansson (FI), Bengt O Hansson (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Björn Thodenius (M)
ändringsyrkande och därmed beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

Bakgrund
Ett förslag avseende kommunfullmäktiges beställningar finns framtagen. I förslaget
från 2016 har följande ändringar gjorts 3:2 ändras till 3 % och 3:7 tas bort.
Folkhälsorådet har 2016-04-18 § 16 lämnat ett förslag till beställning om folkhälsa
punkt 1.6 och 1.7 enligt tidigare beställning 2016.
Nämnden för ekonomiadministration har 2016-04-26 § 12 lämnat ett förslag till
revidering av leveransåtagande.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §4).doc
- Kommunfullmäktiges beställning 2017.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §4).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
Karin Ahrle
Anna Sundström
Anders Bernhall
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
IT-nämnden
Nämnden för ekonomiadministration
Lönenämnden
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 117

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2017

KS 2016/39

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats, 22,49 kronor för år 2017.

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

Bakgrund
Gullspångs kommunala utdebitering 2016 uppgår till 22, 49 kronor. Utdebiteringen
föreslås vara oförändrad år 2017.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §5).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §5).doc

Kopia till
Anders Bernhall
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 118

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Finansiella mål budgetåret 2017

KS 2016/373

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål:
Propositionen ”God ekonomisk hushållning” antogs hösten 2004 vilket ledde till
förändringar i kommunallagen. Man fastslog att kommunerna ska ange i sin budget
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som har betydelse för god
ekonomisk hushållning.
3:1 Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.
3:2 Årets resultat ska vara 3 procent i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag.
3:3 Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.
3:4 Gullspångs kommuns verksamhet bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.
3:5 Soliditeten ska årligen förbättras.
3:6 Amorteringstakten är 2 mnkr.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar Bohlin (M),
Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart Johnsson (M), Stig
Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Björn Thodenius (M) ändringsyrkande.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) yrkar att punkt 3:2 ska vara 2 %.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) ändringsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

26/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

Bakgrund
Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag till finansiella mål för
budgetåret 2017.
I förslaget mot föregående år har punkt 3:2 ändrats till 3 % och punkt 3:7 ”tekniska
nämnden presenterar en VA-plan för verksamhet i balans” har tagits bort.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §6).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §6).doc

Kopia till
Anders Bernhall

27/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ärende
KF § 119

Protokoll
2016-06-20

Ärendenummer

Ajournering
Beslut
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 18.49-19.03.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 120

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Driftbudget 2017

KS 2016/39

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen och nämnder ges möjlighet att inom sin
totalram göra förändringar mellan konton/verksamheter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudgetram för
2017 och att statsbidraget läggs med i tabell, bilaga 1.
3. Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättningen att de aviserade bidragen i
vårbudgeten beslutas i riksdagen återkommer Socialdemokraterna och Centerpartiet
med en tilläggsbudget under hösten.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar Bohlin
(M), Kerstin Isaksson (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart Johnsson (M), Lii Bergman
(FI) och Sarah Johansson (FI) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Ekonomichef Anders Bernhall informerar om budgetprocessen under året och
budgetförutsättningarna.
Carina Gullberg (S) redogör för majoritetens budgetförslag från Socialdemokraterna
och Centerpartiet och tillstyrker kommunstyrelsens förslag, bilaga 1.
Björn Thodenius (M) redovisar oppositionens budgetförslag från Moderaterna och
Feministiskt initiativ och tillstyrker förslaget, bilaga 2.
Lii Bergman (FI) redovisar oppositionens budgetförslag från Moderaterna och
Feministiskt initiativ avseende barn- utbildning och kulturnämndens budget och
tillstyrker förslaget, bilaga 2.
Bo Hagström (C) tillstyrker majoritetens förslag, bilaga 1.
Per-Arne Brandberg (S) redogör för majoritetens budgetförslag för vård- och
omsorgsnämnden och tillstyrker kommunstyrelsens förslag, bilaga 1.
En politisk debatt förs.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag tillika
majoritetens förslag och oppositionens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition.
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag
tillika majoritetens förslag röstar Ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta
enligt oppositionens förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
17 ja-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Carina
Gullberg (S), Jan Hassel (S), Per-Arne Brandberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian
Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Gun Svensson (S), Lennart
Ardemo (SD), Sten-Olof Höijer (RV), Ann-Christin Erlandsson (S).
11 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar
Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Håkan Ahlgren (M), Lennart
Johnsson (M), Stig Svensson (SD), Lii Bergman (FI), Sarah Johansson (FI).
1 avstår: Bengt O Hansson (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag tillika
majoritetens förslag.

Bakgrund
Majoriteten Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat ett förslag till driftbudget
för 2017.

Oppositionen Moderaterna och Feministiskt initiativ har 2016-05-25 lämnat ett förslag
till driftbudget för 2017.
Oppositionen Moderaterna och Feministiskt initiativ har vid dagens möte lämnat en
sammanfattning av budget 2017.

Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §7).doc
- Bilaga budgetberedningen § 20.pdf
- Bilaga budgetberedningen § 20.pdf
- Budget och verksamhet 2017 från majoriteten Socialdemokraterna och
Centerpartiet.docx
- Bilagor till budget och verksamhet 2017 från majoriteten Socialdemokraterna och
Centerpartiet.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §7).doc
- Bilaga 1 KS § 169.pdf
- Bilaga 2 KS § 169.pdf
- Oppositionens budgetförslag budget 2017, version 2016-06-20.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

Kopia till
Anders Bernhall
Karin Ahrle
Anna Sundström
Elisabeth Olsson
Arvo Niiholm

31/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 121

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Budgetplan 2018-2019

KS 2016/374

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa preliminära budgetramar för åren 2018-2019
enligt bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ett förslag till budgetplan för åren 2018-2019 finns framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §8).doc
- Bilaga budgetberedningen § 21.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §8).doc
- Bilaga KS § 170.pdf

Kopia till
Anders Bernhall

32/40
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 122

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudget 2017

KS 2016/375

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen på totalt 7,9 mnkr.
Varav 4 mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen och 1,9 mnkr till
Va-kollektivet.

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att godkänna
tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2017 inom 4 mnkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 1,9 mnkr läggs till VA-kollektivet för investeringar.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att godkänna tekniska nämndens
förslag till prioriterad investeringslista 2017 inom 1,9 mnkr.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Förslag till investeringsram för år 2017 finns framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §9).doc
- Bilaga budgetberedningen § 22.pdf
- Investeringsbehov barn- utbildning och kulturverksamheten 2017.pdf
- Investeringsbudget 2017.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §9).doc
- Bilaga KS § 171.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
Tekniska nämnden
Elisabeth Olsson
Karin Ahrle
Anna Sundström
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 123

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudget 2017 - Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2016/375

Beslut
Kommunfullmäktige beslutade år 2016 att anslå 33 000 000 kronor i 2016 år
investeringsbudget för upprustning av förskola/skollokaler. Planerade investeringar
kommer delvis att ske under 2017 kommunfullmäktige beslutar därför att godkänna att
fortsatt upplåning kan ske inom beslutad investeringsram upp till 33 000 000 kronor.

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

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-22, KF § 124, beslut om investeringsbudget för
år 2016. Enligt beslutet fastställdes en investeringsram på 6 000 000 kronor, varav 4
000 000 kronor till Tekniska nämnden och 2 000 000 kronor till Kommunstyrelsen.
Enligt beslutet tillkommer dessutom riktade investeringsmedel till förskola/skola som
är beräknade till 40 000 000 kronor under planperioden. Beslut fattas slutgiltigt av
Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fattade 2015-04-29, KF § 87, beslut att ”Förvaltningen ska arbeta
vidare med renoveringsalternativet som förstudien visar med en indikerad kostnadsbild
på 40 000 000 kronor”. I samma beslut finns avsatt 7 000 000 kronor för fönsterbyte.
Tekniska nämnden driver uppdraget vidare och är nu inne i en fas där
partneringupphandling föreslås. Med anledning av detta föreslås att 33 000 000 kronor
anslås i 2016 års investeringsbudget för upprustning av skollokaler.
Förskoleutredningen kan innebära att investeringskostnaden kan komma att öka.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §10).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §10).doc

Kopia till
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-06-20

Tekniska nämnden
Anders Bernhall
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 124

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Investeringsplan 2018-2022

KS 2016/376

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsplan på 6 mnkr för år 2018-2022.

Kommunfullmäktige beslutar att 1,9 mnkr läggs till VA-kollektivet för investeringar.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ett förslag till investeringsbudget för år 2018-2022 finns framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning, 2016-05-11 (2016-05-11 §11).doc
- Bilaga budgetberedningen § 24.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-05-25 (2016-05-25 KS §11).doc
- Bilaga KS § 173.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
Tekniska nämnden
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 125

Protokoll
2016-06-20

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten,
Otterbäcken

KS 2014/365

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken
2016-2020. Utvecklingsplanen är godkänd i kommunstyrelsen 2016-03-09 § 67.
Bilagor
- Utvecklingsplan Vänerncampingen Barfoten, Otterbäcken 2016-2020.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-03-09 (2016-03-09 KS §16).doc

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Budgetuppföljning januari-april 2016

KS 2016/210

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning januari-april 2016.
Bilagor
- Tertialrapport april 2016 - Gullspångs kommun.docx
- Bilaga Tertialrapport - april 2016, kompletterad.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-18 (2016-05-18 Ksau §22).doc
- Kommunstyrelsen 2016-06-01 (2016-06-01 KS §19).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion - Om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under
namnet ”Olssons hamn”

KS 2016/471

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Sten-Olof Höijer (RV) föreslår 2016-06-16 in en motion att stenpiren vid Otterbäcken
som går under namnet ”Olssons hamn” ska bevaras. Denna snart 100 åriga hamn håller
på att förintas av moder natur om inget görs.

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-06-20

Datum då anslaget sätts upp:

2016-06-23

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2016-07-15

