Kommunfullmäktige

Datum:

2016-08-29 kl 15:00-18:50

Plats:

Sessionssalen

Protokoll
2016-08-29

Paragrafer: § 128 - 133

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Gunnar Bohlin

Beslutande

Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Anja Nyström (S), § 128-132, del av § 133 kl 15:00-18:50
Per-Arne Brandberg (S), del av § 133 kl 16:00-18:50
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Roger Wiking (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Lii Bergman (FI), 2:e vice ordförande
Hans-Göran Larsson (RV)
Bengt O Hansson (RV)
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Maria Gustafsson (M)
Lennart Johnsson (M), Tjänstgörande ersättare för Kerstin Isaksson (M)
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Pia Zimmermann (S), Tjänstgörande ersättare för Per-Arne Brandberg (S) § 128-132 del
av § 133 kl 15:00-16:00, för Catharina Tina Johansson (S) del av § 133 kl 16:00-18:40
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
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Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Munir Hamad (S) del av § 133 kl 16:0018:50
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Sarah Johansson (FI)
Ersättare

Sten-Olof Höijer (RV)

Övriga

Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret

2/12
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-08-29

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering sker 2016-09-07 kl 16.00

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Åsterudsbacken - Hova 3:82

KS 2016/438

§5

Ändrad detaljplan för Hova 3:85

KS 2016/84

§6

Allmänpolitisk debatt

KS 2015/128
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Ärende
KF § 128

Protokoll
2016-08-29

Ärendenummer

Val av justerare, justering sker 2016-09-07 kl 16.00
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 129
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 130
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Åsterudsbacken - Hova 3:82

KS 2016/438

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att fastigheten Hova 3:82 ska saneras och
ger i uppdrag till Gullspångsbostäder AB att genomföra saneringen. Medel för
saneringen tas ur avsatt balanskonto, saneringskostnaden är beräknad till ca 1,6
miljoner kr.
2. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Gullspångsbostäder AB köper fastigheten
Hova 3:82 av kommunen efter att fastigheten sanerats.
3. Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Gullspångsbostäder AB får bygga om
ovan nämnda fastighet som kommer inrymma 24 st lägenheter i nybyggnadsstandard.
Samtliga lägenheter kommer nås med hiss och vara tillgängliga. Styrelsen beslutade att
teckna kontrakt med Novab AB vid styrelsemöte 25/5 2016. Priset för entreprenaden är
27 250 000:- exkl. moms. Till detta tillkommer byggherrekostnader mm. Bygg start är
planerat i höst efter beslut i KF samt efter att bygglov erhållits.
4. Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hova 3:82 till Gullspångsbostäder
AB för 1 krona.

Behandling i kommunfullmäktige
Kjell Lindholm (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Jan
Hassel (S), Carina Gullberg (S) och Gunnar Bohlin (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i Gullspångsbostäder AB styrelsen 2016-05-25 § 970. Behovet
av nya lägenheter centralt belägna är stort både i Hova och Gullspång. Åsterudsbacken
har tidigare presenterats i KF då projekteringen startade 2015. GBAB har i dagsläget
27 skriftliga anmälningar. GBAB kommer även att ansöka om statliga bidrag där
kriterier mm. ev. kommer offentliggöras under juni månad, för att om vi är
kvalificerade kunna sänka byggkostnaden. Fastigheten skall om den är fullt uthyrd
generera ett mindre överskott redan från inflyttningsdagen. Ev. behov av s.k. direkt
nedskrivning ska diskuteras med revisorn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-22 § 111 ekonomichefen i uppdrag att
till kommunstyrelsen den 17 augusti lämna ett prisförslag för fastigheten Hova 3:82. En
värdering daterad 2016-06-29 finns framtagen.
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Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §4).doc
- Tjänsteskrivelse, värdering av Åsterudsbacken Hova 3_82, skriven av Anders
Bernhall.docx
- Tjänsteskrivelse Åsterudsbacken, Hova 3_82, skriven av Lars Johansson.docx
- Gullspångbostäder AB styrelsen § 970 Åsterudsbacken.pdf
- Nybyggnation på Hova 3_82 protokoll från Gullspångsbostäder AB.pdf
- Förfrågningsunderlag Bramsgården Hova, Finells väg 6 J, K, L, M.pdf
- Anbudsöppning Rivningsentreprenad Bramsgården, Gullspång 2016-01-11.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §5).rtf

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Ändrad detaljplan för Hova 3:85

KS 2016/84

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Hova 3:85.

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

Bakgrund
Gällande detaljplan för Hova 3:85 antogs 2012 och syftade till att anpassa
planbestämmelserna till planerat nytt användningssätt. Planens genomförandetid har
inte gått ut. Eftersom det framkommit nya omständigheter behöver planen ändras i
syfte att återigen möjliggöra skolverksamhet.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §5).doc
- Tjänsteskrivelse ändrad detaljplan för Hova 3_85, skriven av Thyra Larsson .docx
- Planbeskrivning antagande.pdf
- Granskningsutlåtande.pdf
- Plankarta antagande.pdf
- Fastighetsförteckning.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §11).rtf

Kopia till
Peter Karnung
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KF § 133

Ärende

Ärendenummer

Allmänpolitisk debatt

KS 2015/128

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ordningen för den allmänpolitiska debatten och den
allmänpolitiska debatten genomförs.

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner efter lottdragning att nedanstående partier i följande
ordning genomför den allmänpolitiska debatten:
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ, Centern,
Socialdemokraterna, Rätt Väg.
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 16:00-16:20 och kl 17:45-17:55.

Bakgrund
En motion har 2015-02-23 inlämnats av Eric Mellberg (M) där han föreslår en
utvecklingsdag/framtidsverkstad för politiker, tjänstemän och ideella krafter. Med
anledning av denna motion gav kommunfullmäktige i uppdrag till
kommunfullmäktiges presidium att planera för en utvecklingsdag.
Följande upplägg har tagits fram av kommunfullmäktiges presidium:
”Vi tänkte börja med att ha en allmänpolitisk debatt 29/8. Ordföranden leder debatten
och har rätt att avbryta om nedanstående ordning inte följs. Debatten avslutas senast kl
19.00.
Vi har tänkt ett upplägg som följer:
Lottdragning för turordning för den allmänpolitiska debatten. Alla partier har rätt att
hålla anförande inom de olika nämnderna.
Gruppledarna för varje parti inleder med ett anförande om sin vision om hur man ser på
framtiden för Gullspångs kommun. Anförandet får pågå i högst 5 minuter.
Därefter går vi in på de olika nämnderna och bolagen ordningen är alfabetisk, barnutbildning och kulturnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden,
tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden samt Gullspångsbostäder AB och
Skagerns Energi AB. Varje parti utser vem som ska företräda men önskvärt är att man
sitter i nämnden. Anförandet bör innehålla den poliska visionen för respektive nämnd
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och får pågå i högst 5 minuter.
Efter varje partis anförande finns möjlighet för de andra partierna att ställa en kort
fråga gällande anförandet. Svar får pågå högst i 2 minuter. Därefter ges möjlighet till
replik i högst 2 minuter.
Vi hoppas att vi får en bra debatt och att vi kan visa varandra respekt och hålla oss till
detta upplägg. Det är endast tjänstgörande som får ordet. Varje parti avgör själva om de
vill hålla anförande eller inte. Meddela detta innan debatten, skriftligen till presidiet 10
minuter före kommunfullmäktiges möte, vilka anföranden ni avser att avstå från.
Detta är ett sätt att visualisera fullmäktige mot allmänheten då den är välkommen att
komma eller titta på webben.”

Bilagor
- Motion - Att inbjuda till en utvecklingsdag.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunfullmäktige 2016-03-29 (2016-03-29 KF §19).doc
- Allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige.docx

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-08-29

Datum då anslaget sätts upp:

2016-09-08

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned: 2016-09-30

