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Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Sarah Johansson (FI)
Ersättare

Sten-Olof Höijer (RV)

Övriga

Cathrine Evertsson Andersson, Rektor, § 179
Maria Andersson, verksamhetschef skola och kultur, § 179
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Ordet är fritt

KS 2015/363

§5

Information från grundskolan

KS 2015/428

§6

Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.

KS 2014/641

§7

Motion äldrestödjare

KS 2014/498

§8

Motion-Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna

KS 2015/271

§9

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

§ 10

Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/656

§ 11

Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/686

§ 12

Taxa för avgifter inom IFO/LSS

KS 2016/591

§ 13

Taxa och avgifter inom äldreomsorgen

KS 2016/591

§ 14

Taxor kostverksamheten 2017

KS 2016/560

§ 15

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi

KS 2014/448
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§ 16

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/121

§ 17

Ej verkställda beslut kvartal 3 2016

KS 2016/237

§ 18

Återrapportering utvecklingsplan för Göta Holme

KS 2010/61

§ 19

Avsägelse av uppdrag i barn-, utbildning och kulturnämnden

KS 2014/560

§ 20

Valärende- Val av ledamot till barn-, utbildning- och
kulturnämnden

KS 2014/560
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KF § 175
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 176
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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KF § 177
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter tillägg av valärende.
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Kommunfullmäktige

KF § 178

Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Roland Karlsson (C) övertar ordförandeskapet på denna punkt.
Följande deltar i ordet är fritt och informerar:
Ann-Christin Erlandsson (S)
- Möte med Överförmyndare i samverkan 2016-10-28 (13 samverkande kommuner
ingår).

Carina Gullberg (S)
- Vänerhamn.
- Projektet Utmanande avstamp 2 fick folkhälsopris år 2016 på 30 tkr.
Björn Thodenius (M)
- Återrapporterar om möten angående kollektivtrafiken.
Lii Bergman (FI)
- Presidiekonferens för fullmäktige om hat och hot mot förtroendevalda anordnad av
Sveriges Kommuner och Landsting.

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
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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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Ärende

Ärendenummer

Information från grundskolan

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Maria Andersson, verksamhetschef skola- och kultur, informerar om skolverksamheten
i Gullspångs kommun.
Cathrine Evertsson Andersson, rektor, informerar om grundsärskolan-Träningsskolan i
Gullspångs kommun, denna verksamhet startade för två år sedan.

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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Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.

KS 2014/641

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat enligt svar nedan.
Kommunstyrelsen menar att det är upp till verksamheter, företag och föreningar att
driva projekt av den karaktär som ingår i förslaget. Kommunen kan däremot bidra
ekonomiskt till liknande evenemang genom arrangörsstöd som kan sökas av föreningar.
Förslagsställaren uppmuntras därför att vid fortsatt intresse bilda en förening alternativt
kontakta redan existerande förening eller företag.

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

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med flera förslag där skola, föreningar och företag
m.m. uppmanas att driva projekt med fokus på laxen. Motivet är laxen i olika material
som textil, papper, trä och metall m.m. som sedan presenteras för allmänheten.
Förvaltningen vill understryka att alla initiativ för att stärka det lokala kulturlivet och
lokala varumärken välkomnas. Flertalet idéer i medborgarförslaget skulle exempelvis
kunna knytas till evenemanget Laxdagarna.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §23).doc
- Tjänsteskrivelse Gullspång Staden av Laxarna.docx
- Medborgarförslag - Gullspång staden av Laxarna.doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §20).doc

Kopia till
Tina Gabriele Brauer
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Ärende

Ärendenummer

Motion äldrestödjare

KS 2014/498

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen äldrestöjdare till vård- och
omsorgsnämnden där de kommuner som infört äldrestödjare särskilt studeras.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) yrkar på en återremiss till vård- och omsorgsnämnden där de
kommuner som infört äldrestöjdare särskilt studeras med instämmande av Bo
Hagström (C) och Kjell Lindholm.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet
till vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrund
Det har den 22 augusti 2014 inkommit en motion till kommunen om införa en tjänst
som äldrestödjare. Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 10 augusti 2016 § 336 att
föreslå kommunstyrelsen att överlämna motionen till pågående utredning om ett
gemensamt servicekontor.
Kommunstyrelsen önskar att svaret förtydligas och behandlas i vård- och
omsorgsnämnden igen.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §21).doc
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §22).doc
- Svar på motion gällande behov av äldrestödjare Karin Ahrle.docx
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §49).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse gällande motion gällande behov av äldrestödjare, 2014-10-08,
skriven av Maria G. Wirtanen.docx
- Motion - Behov av äldrestödjare.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §18).doc

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Motion-Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna

KS 2015/271

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad enligt yttrande nedan:
Avfallshantering Östra Skaraborgs direktion har uppdragit åt förbundschefen att
realisera motionens intentioner där så är möjligt och lämpligt.
Motionen anses därmed besvarad.

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

Bakgrund
2015-04-29 inkom en motion till Gullspångs kommun med förslag att sopkärlen ska
placeras på samma sida av gatorna i avsikt att spara miljön och tid för sophanteringen.
Den dåvarande chefen för verksamheten inom Mariestads och
Gullspångs avfallsnämnd yttrade sig 2015-09-01 med innebörd att frågan borde
hänskjutas till Avfallshantering Östra Skaraborg med hänsyn till det troliga och snara
medlemskapet i kommunalförbundet. 2016-06-28 inkom en begäran från
kommunchefen i Gullspång om direktionens behandling av motionen.
Formuleringen ”kommunalförbundet får besluta att fastighetsägaren ska placera
behållaren på motsatt sida av väg” återfinns i det föreliggande förslaget till
gemensamma avfallsföreskrifter och bedöms utgöra legal grund för att åstadkomma
den förändring som motionen syftar till.

Motionen intentioner är vällovliga men bör med hänsyn till lokal förutsättningar och
kundrelaterade nackdelar endast realiseras där det bedöms som möjligt och lämpligt.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §22).doc
- Avfallshantering Östra Skaraborg 2016-09-19 § 24 svar på motion placering av
soptunnor Gullspång.pdf
- Kommunfullmäktige, 2015-11-30 (2015-11-30 KF §15).doc
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- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, angående motion - soptunnorna ska ställas på samma sida av
gatorna, skriven av Annika Kjellkvist 2015-07-01.docx
- Motion - Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §19).doc

Kopia till
Roger Wiking
Avfallshantering Östra Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att låta de medel som lämnas i bidrag från Boverket till
skollokaler och utemiljö tillfalla projektet.

Kommunfullmäktige beslutar att byggnationen ska etappindelas och ske i samverkan
med barn-, utbildning och kulturnämndens verksamhet.

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

Bakgrund
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare, har lämnat nedanstående tjänsteskrivelse daterad
2016-10-05:
Det ekonomiska underlaget för de 40 mnkr som projektet fått bygger endast på en
uppskattning och bedömning om vad kommunen har råd med. Det har ej tidigare än nu
funnits några rättvisande kostnadsbedömningar. Projektgruppen har nu tagit fram väl
genomarbetade kalkyler och anser att det är kalkyler som vi kan stå för.

Den renovering och de åtgärder som är projekterade är i samtliga delar ifrågasatta och
behovsanalyserade. Projektgruppen har genom hela resan jobbat i en medvetenhet om
att den anslagna ram om 40 mnkr är mycket knapp. Förutsättningarna att spara in på
ytor har grusats då elevantalen kraftigt ökat istället för att minska om prognosen pekade
på initialt. Beslutet att flytta förskoleverksamheten från Regnbågsskolan område har
räddat medel och möjliggjort att vi sannolikt slipper använda temporära lokaler.

De framtagna kalkylerna slutar idag på en totalsumma för den kvarstående
investeringen på 49,2 mnkr. Vi har gjort en uppdelning på några delar som om det är
helt nödvändigt kan tas bort och skjutas upp något eller några år. Några delar har
projektgruppen valt att pruta bort bl.a. nytt sportgolv i Regnbågsskolans idrottshall, det
som presenteras separat är delar som gruppen initialt ej räknat med eller som blivit
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avsevärt dyrare än förutspått.

Hittills har vi förbrukat 4 mnkr och det återstår 36 mnkr av de anslagna medlen.
Kostnaden för partnering-projektet överskrider idag de medel som finns anslagna.

Vi har tagit fram underlag och skickat in ansökan om bidrag till Boverket som om de
faller ut i sin helhet innebär en intäkt på 13,3 mnkr. Bidrag lämnas med 25 % av byggoch installationskostnader och 50 % av kostnaderna gällande utemiljön. Vi har ingen
anledning att tro att vi ej kommer att få bidrag, i Mariestad har vi fått bidrag i de två
fallen vis sökt. Beslut om bidrag ges inte innan ett startbesked erhållits på bygglovet
vilket innebär att projektet måste gå in i skede 2 med en komplett projektering och
bindande avtal med entreprenören.

För att starta projektet krävs ett beslut av kommunstyrelsen och för att kunna slutföra
projektet i sin helhet krävs att vi får ta i anspråk de medel som vi kan erhålla i form av
bidrag.
Kalkylsammandrag partnering-projekt Gullstensskolan och Regnbågsskolan
Byggkostnader
Kostnader
Möjligt bidrag
Timmar, material, platschef, GK
UE bygg (golv, måln. U-tak m.m.) UE (El, VS, Vent och Styr)
Hiss, smide, håltagning, ställning
Elevskåp, klädställ, AV utrustning
Miljöinventering, branddokumentation
Kostnader skede 1
Risk 5 %
Fast del 11 %
Byggherrekostnader
Delsumma
37 700 000 kr - 9 425 000 kr
Nytt storkök inkl UE, ny fettavskiljare
2 000 000 kr
- 500 000 kr
Nya fasader Gullstensskolan äldre
2 900 000 kr
- 725 000 kr
Byte av fönster och entrépartier, solavskärmning 2 600 000 kr
- 625 000
kr
Nytt golv gymnastik Regnbågsskolan (990 000:-) - kr
LED-belysning (550 000:-)
- kr
Mark, utemiljö
4 000 000 kr
- 2 000
000 kr
Totalsumma
49 200 000 kr - 13 300 000 kr
Summa netto

35 900 000 kr

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §11).doc
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- Tjänsteskrivelse, kalkyl och förslag till finansiering av projekt skollokaler i
Gullspång, skriven av Jim Gustavsson 2016-10-05.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §9).doc

Kopia till
Jim Gustavsson
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/656

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat ägardirektiv, bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige

Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande av Kjell
Lindholm (C) och 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 i Gullspångsbostäder AB styrelsen § 980, 2016-09-26.

Nuvarande ägardirektiv behöver revideras och uppdateras främst gällande punkt 3
Särskilda uppdrag för perioden 2016-2020 då nuvarande ägardirektiv beskriver 20122015. Det föreslås även kompletteringar under punkt 1, Verksamhetsbeskrivning, och
under punkt 4 Ekonomi.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §12).doc
- Bilaga ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB.pdf
- Tjänsteskrivelseägardirektiv och finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.docx
- Ägardirektiv för Gullspångsbostäder AB reviderad 2016 förslag.docx
- Finanspolicy Gullspångsbostäder2016.docx
- Gullspångsbostäder AB, styrelsen finanspolicy § 979 och ägardirektiv § 980.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §6).doc
- bilaga KS § 322.pdf

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
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Ärende

Ärendenummer

Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/686

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna finanspolicy för Gullspångsbostäder AB,
bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Kjell Lindholm (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
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 § 979 2016-09-26.
Enligt gällande ägardirektiv ska Gullspångsbostäder AB ha ett finanspolicydokument.
Gullspångsbostäder har inte haft någon sådan tidigare och det är även något som
revisorerna har påpekat.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §13).doc
- Bilaga Finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.pdf
- Tjänsteskrivelseägardirektiv och finanspolicy för Gullspångsbostäder AB.docx
- Finanspolicy Gullspångsbostäder AB § 979, 2016-09-26.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §7).doc
- bilaga KS § 323.pdf

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
Revisorerna
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Kommunfullmäktige

KF § 186

Ärende

Ärendenummer

Taxa för avgifter inom IFO/LSS

KS 2016/591

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för avgifter inom IFO/LSS enligt nedan för
2017:
LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet ingen subvention utgår
Resor till daglig verksamhet 400 kr per månad, med automatisk uppräkning när
Västtrafik ändrar taxa
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år LSS § 9 punkt 6 80
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 42
kr, kvällsmat 42 kr
Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år LSS § 9 punkt 7 80
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr
Ersättning vid vård i familjehem eller bostad med särskild service, t ex elevhem Se
tidigare beslut av fullmäktige

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
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 § 368.

Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS
och äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI).
Förändringen i KPI ligger på ungefär samma nivå som i mars 2014. Taxorna förändras
därför inte från år 2016 till år 2017.
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2016-11-28

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §15).doc
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §11).doc
- TU avgifter IFO LSS.rtf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §11).doc

Kopia till
Avgiftshandläggare
Informationsansvarig
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KF § 187

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Taxa och avgifter inom äldreomsorgen

KS 2016/591

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifterna enligt, bilaga.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2016-09-13 § 369. Enligt KF § 910 i januari 2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och äldreomsorgen i Gullspångs
kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI), ärendet om taxor är därför endast
en informationspunkt. KPI ligger i stort sett oförändrat för 2017 och därför har inga
avgiftshöjningar gjorts. Undantag är matkostnaderna.
Avgifterna är de samma som för 2016 i undantagsfall från ett tilläggsbeslut på
egenvårdsavgift utifrån delegation från regionen. Anledningen är att det i vissa fall kan
bli stora kostnader för denna hjälp, då den behöver utföras vid flera tillfällen under
veckan men inte under speciellt lång tid per tillfälle. I många fall avstår den enskilde att
ta emot hjälpen på grund av att kostnaden inte blir skälig i relation till utförd tid och då
väljer att avstå från hjälpen vilket många gånger medför försämrad hälsosituation.
Matlåda har höjts till 57:- (2016 55:-) och lunch matsalen Amnegården/Mogårdens
äldreboende har höjts till 67:- (2016 65:-).
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §12).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §16).doc
- Bilaga taxa för avgifter inom IFO_LSS.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §12).doc
- bilaga KS § 328.pdf
- TU avgifter ÄO.docx

Kopia till
Avgiftshandläggarna
Informationsansvarig
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KF § 188

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Taxor kostverksamheten 2017

KS 2016/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande taxor 2017 enligt nedan.
Lunch matsal Amnegårdens-/Mogårdens äldreboende 67: - var tionde lunch ska vara
gratis för ålderspensionärer
Pedagogiska luncher skola 310: -/månad
Pedagogiska luncher ÄO 310: -/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 32: Lunch på skolorna 57: Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 57: -

Behandling i kommunfullmäktige
Elis Bergman Öqvist (FI) yrkar att det ska göras en utredning för möjligheten till fri
pedagogisk/social lunch under arbetstid inom skola, förskola, äldrevård, och LSS, då
detta är en arbetsuppgift, ett hjälpmedel som bör vara gratis precis som andra
hjälpmedel, med instämmande av Hans-Göran Larsson (RV).
Björn Thodenius (M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Elis Bergman Öqvist (FI).
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Elis
Bergman Öqvist (FI) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs med
följande av kommunfullmäktige godkända propositionsordning den som vill rösta
enligt kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt Elis Bergman
Öqvist (FI) tilläggsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
18 ja-röster: Gunnar Bohlin (M), Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell
Lindholm (C), Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S), Ann-Christin Erlandsson (S), Reine
Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg (S), Roger Wiking
(S), Pia Zimmerman (S), Dan Stråle (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Gun
Svensson (S), Lennart Ardemo (SD), Bengt O Hansson (RV).
8 avstår: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang
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(M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M), Stig
Svensson (SD).
3 nej-röster: Lii Bergman (FI), Elis Öquist (FI), Hans-Göran Larsson (RV).

Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Kostavdelningen föreslår en justering av taxorna 2017. Utifrån kostverksamhetens
budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att verksamheten ska bära sina
kostnader.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, taxor kostverksamheten 2017, skriven av Tomas Karlsson 2016-0816.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §12).doc
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §9).doc

Kopia till
Kostchefen
Avgiftshandläggarna
Informationsansvarig
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KF § 189

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi

KS 2014/448

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns Energi
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, 2016-06-20 KF §
109, fattat beslut om borgensåtaganden uppgående till 15 000 000 kronor för Skagerns
Energi AB. Kommuninvest i Sverige AB:s jurister har konstaterat att det saknas beslut
om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta beslut om att
ingå högsta lånebelopp för Skagerns Energi AB.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §24).doc
- Tjänsteskrivelse, proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp
till ett högsta lånebelopp för Skagerns Energi, skriven av Anders Bernhall 2016-0930.docx
- Kommunfullmäktige 2016-06-20 (2016-06-20 KF §8).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §21).doc

Kopia till
Skagerns Energi
Anders Bernhall
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KF § 190
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Ärende

Ärendenummer

Proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen
upp till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB

KS 2016/121

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Gullspångsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90
000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige, 2016-03-29 KF §
51, fattat beslut om borgensåtaganden uppgående till 90 000 000 kronor för
Gullspångsbostäder AB. Kommuninvest i Sverige AB:s jurister har konstaterat att det
saknas beslut om proprieborgen. Med anledning av detta ska kommunfullmäktige fatta
beslut om att ingå högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §25).doc
- Tjänsteskrivelse, proprieborgen, kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp
till ett högsta lånebelopp för Gullspångsbostäder AB, skriven av Anders Bernhall
2016-09-30.docx
- Kommunfullmäktige 2016-03-29 (2016-03-29 KF §11).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §22).doc

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
Anders Bernhall
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Kommunfullmäktige

KF § 191

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut kvartal 3 2016

KS 2016/237

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten
avbrutits. (Statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige.
Rapportering har gjorts till IVO).
Period: 2016-07-01-2016-09-30.
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol 0
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS 0
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2016 (2016-10-03 VON §9).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §16).doc

Kopia till
Akt
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Protokoll
2016-11-28

Ärende

Ärendenummer

Återrapportering utvecklingsplan för Göta Holme

KS 2010/61

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner reviderad version av rapporten utvecklingsplan för
Göta Holme.

Bakgrund
Kommunförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Göta Holme. I
denna delades utvecklingsarbetet upp i olika etapper. Två av dessa etapper är
genomförda och kommunstyrelsen blev 2016-08-17 uppdaterade om läget. Det fanns
synpunkter på den rapport som skrivits om arbetet med Göta Holme och
kommunförvaltningen gavs i uppdrag att komplettera den med en del om det ideella
engagemanget. Detta är nu gjort och rapporten är redo att presenteras för
kommunfullmäktige.

Bilagor
- Återrapportering Utvecklingsplan Göta Holme - kompletterad med bilaga.pdf
- Tjänsteskrivelse Återrapportering Göta Holme - kompletterad med bilaga.docx
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §12).doc

Kopia till
Akt
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KF § 193

Protokoll
2016-11-28

Ärende

Ärendenummer

Avsägelse av uppdrag i barn-, utbildning och kulturnämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och Lii Bergman (FI) beviljas sökt
entledigande.

Bakgrund
Lii Bergman (FI) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 2:e vice
ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.
Bilagor
- Avsägelse av uppdrag i barn-, utbildning och kulturnämnden från Lii Bergman
(FI).pdf

Kopia till
Lii Bergman
Nämndsekreterare
Lönekontoret
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KF § 194

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Valärende- Val av ledamot till barn-, utbildning- och
kulturnämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Stefan Skärlund (FI) till 2:e vice ordförande i
barn-, utbildning- och kulturnämnden efter avgående Lii Bergman (FI).
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning av barn-, utbildning- och
kulturnämnden:
Ordinarie
1. Anja Nyström (S) ordförande
2. Ann-Christin Erlandsson (S) 1:e vice ordförande
3. Stefan Skärlund (FI) 2:e vice ordförande
4. Evelina Eriksson (S)
5. Victor Albertsson Tidestedt (M)
Ersättare
För 1. Monica Högberg (S)
För 2. Pia Zimmerman (S)
För 3. Monica Joby (M)
För 4. Abdullah Hamid Iris (S)
För 5. Emil Jansson (M)

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens 1:e vice ordförande Björn Thodenius (M) föreslår att Stefan Skärlund
(FI) väljs till 2:e vice ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny 2:e vice ordförande i barn-, utbildning- och
kulturnämnden efter avgående Lii Bergman (FI).

Kopia till
Lönekontoret
Nämndsekreterare
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De valda
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