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Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S)
Roger Wiking (S)
Stig Svensson (SD)
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Pär Rittsel (M), tjänstgörande för Maria Gustafsson (M)
Håkan Ahlgren (M), tjänstgörande ersättare för Kerstin Isaksson (M)
Maritha Hagström (C), tjänstgörande ersättare för Kjell Lindholm (C)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), tjänstgörande ersättare för Jan Hassel (S)
Christian Carlström (S), tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Pia Zimmermann (S), tjänstgörande ersättare för Martina Karlsson (S)
Dan Stråle (S), tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
Ulf Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
Sven-Erik Roslund (S), tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
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Annica Granath (S), tjänstgörande ersättare för Munir Hamad (S)
Elis Öquist (FI), tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Sten-Olof Höijer (RV), tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Övriga

Jennie Lans, Enhetschef LSS Hova, Social verksamhet, § 5
Siw Andersson, Enhetschef LSS Gullspång, Social verksamhet, § 5
Lena Andersson, Arbetsterapeut, Social verksamhet, § 5
Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 6
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2016-02-03 kl 16:00

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Ordet är fritt

KS 2015/363

§5

Information från verksamheten Lagen om stöd och service (LSS)

KS 2015/428

§6

Information om budgetprocessen 2017

KS 2016/39

Föredragande: Anders Bernhall, Elisabeth Olsson
§7

Information - Revisionsrapport - Granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna

KS 2015/768

Föredragande: Karl-Johan Fägerlind
§8

Återrapport utökat anslag fiberutbyggnad

KS 2010/202

§9

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun.

KS 2014/448

§ 10

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

§ 11

Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser,
förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

KS 2015/583

§ 12

Riktlinjer för kulturpris i Gullspångs kommun

KS 2015/474

§ 13

Kulturplan 2016-2020

KS 2015/150

§ 14

Medborgarförslag - Barnen målar lekborgen vid Hova

KS 2014/669
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Riddarveckan
§ 15

Avsägelse av uppdrag

KS 2014/560

§ 16

Ombud till Vänersamarbetet Ekonomisk förening

KS 2014/560

§ 17

Enkel fråga ställd till Carina Gullberg (S)

KS 2016/80

§ 18

Enkel fråga ställd till Carina Gullberg (S)

KS 2016/79

§ 19

Motion - Pulkabacke

KS 2016/69
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2016-02-03 kl 16:00
Beslut
Per-Arne Brandberg (S) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 2
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 3
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av:
- Val av ombud till Vänersamarbetet
- Enkel fråga från Björn Thodenius (M) till Carina Gullberg (S)
- Enkel fråga från Eric Mellberg (M) till Carina Gullberg (S)
- Motion till kommunfullmäktige om pulkabacke
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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:
Sten-Olof Höijer (RV)
- Trädfällning utmed elljusspåret i Gullspång.
- Uttrycker missnöje över rivningen av bron över Gullspångsälven.
- Skrivelse har skickats till Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Eric Mellberg (M)
- Delar ut en enkät med 3 frågor till gruppledarna som ett underlag för diskussion.
Lennart Ardemo (SD)
- Uttrycker missnöje över rivningen av bron över Gullspångsälven.
Anja Nyström (S)
- Måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet har ökat.

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.
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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 verksamheten Lagen om stöd och service (LSS)

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Lena Andersson, arbetsterapeut, Siw Andersson, enhetschef LSS Gullspång, och Jennie
Lans, enhetschef LSS Hova, informerar bland annat om en brukarundersökning som
gjorts.

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 § 6

Ärende

Ärendenummer

Information om budgetprocessen 2017

KS 2016/39

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om budgetprocessen år 2017.
Kommunfullmäktige beslutar om budgetförslaget i juni.

Bakgrund
Ett dokument för budgetprocessen för år 2017 finns framtagen.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information - Revisionsrapport - Granskning av miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet inom MTG-kommunerna

KS 2015/768

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
PwC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner genomfört en granskning av Miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet inom MTG-kommunerna.
Granskningen har sammanfattats i rapport, som revisorerna behandlat på sammanträde
2015-11-11 i Mariestad.
Granskningen visade att Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter avseende system
för planering, uppföljning och utveckling inte är helt ändamålsenlig och ekonomiskt
tillfredsställande utifrån sitt uppdrag.
Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till miljö- och byggnadsnämnden.
Revisorerna förväntar sig ett svar från miljö- och byggnadsnämnden med kommentarer
till påpekandena och med förslag till åtgärder. Svaret bör vara revisorerna tillhanda
senast 2016-02-28.

Bilagor
- Revisionsrapport - Granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet inom
MTG-kommunerna.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Återrapport utökat anslag fiberutbyggnad

KS 2010/202

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna angiven rapport.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om kommunfullmäktige kan godkänna
angiven rapport och finner att kommunfullmäktige godkänner densamma.

Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige 2015-10-26, § 191, beslutade att utöka anslaget
för fiberutbyggnad med ca 1,1 mnkr, beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige med en närmare redovisning av hur 400 tkr har
använts av tidigare anslagna 4 mnkr.
Det går inte att separera 400 tkr ur den totala budgeten och redovisa exakt vad just
dessa gått till. Förvaltningen har därför tagit fram en sammantagen redovisning där de
400 tkr (mer exakt 396 tkr) är en del av den totala budgeten på 8 705 tkr.
Av redovisningen framgår att initial lönekostnad för projektansvarig var 187 tkr,
kanalisation mm har kostat 280 tkr och stamnätet 5 117 tkr. Sammanlagt har 5 584 tkr
använts.
Detta har hittills genererat ett bidrag från VGR på 2 558 tkr (återstår 1045 tkr att
återsöka). Av de budgeterade medlen återstår alltså 3 121 tkr för återstående utbyggnad
varav 1 045 från VGR. (140 tkr ännu ej fakturerade poster har inte räknats med).

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Transaktioner fiberutbyggnad.pdf
- Kommunstyrelsen 2015-12-16 (2015-12-16 KS §8).doc
- Tjänsteskrivelse återrapport utökat anslag fiberutbyggnad.docx

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Fiberutbyggnad i tätorterna i Gullspångs kommun.

KS 2014/448

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Skagerns Energi AB fortsätter och utvecklar
samarbetet med VänerEnergi genom att bolagen bildar ett gemensamt bolag. Det nya
bolagets syfte är att bygga fibernät på kommersiella grunder i tätorterna i Gullspångs
kommun. Namnförslaget är Stadsnät Hova-Gullspång AB.

Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet ska vara 1 miljon kronor där respektive
bolag lägger 500 000 kronor var.
Kommunfullmäktige beslutar att det är Gullspångs kommun som står för det framtida
borgensåtagandet på 15 miljoner kronor.

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

Bakgrund
Skagerns Energi AB har tidigare fått uppdraget att hitta en lösning på hur tätorterna i
kommunen skall få fiber. Bolaget har ett samverkansavtal med VänerEnergi AB för att
hitta den bästa formen för att bygga ut i tätorterna. Förslaget är att bilda ett nytt
gemensamt bolag som gör denna utbyggnad. VänerEnergi har all den kompetens som
krävs för detta och Skagerns Energi har lokalkännedomen. Det nya bolaget skall vara
bemannat i kommunen där en projektledare med god kunskap om uppdraget samt om
kommunen anställs.
För att kunna bilda ett gemensamt ägt bolag krävs beslut främst av VänerEnergis
styrelse och sedan av kommunfullmäktige i Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §6).doc
- Tjänsteskrivelse nytt bolag, skriven av Lars Johansson 2015-12-08.docx
- Projekt fiber 2020 Gullspångs kommun reviderad.docx
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- Skagerns Energi AB fiber i tätortern § 65 151130.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §7).doc

Kopia till
Lars Johansson
Töreboda kommun
Mariestads kommun
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Ärende

Ärendenummer

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. Med motiveringen önskar att få
billigare alternativ för att göra tomten estetisk tilltalande och öppna upp för fler
besökare i Gullspångs centrum.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Roland
Karlsson (C), Bo Hagström (C), Per-Arne Brandberg (S) och Anja Nyström (S).
Sarah Johansson (FI) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag till fördel för Lill
Bergmans (F) förslag i kommunstyrelsen som var ”önskar att få billigare alternativ för
att göra tomten etetiskt tilltalande och öppna upp för fler besökare i Gullspångs
centrum.”
Bengt O Hansson (RV) yrkar avslag med motiveringen beslutet att köpa fastigheten
Hallen 2 för 600 tkr har inte vunnit laga kraft trots detta har kommunen utbetalat 600
tkr till fastighetsägaren. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att investera
ytterligare 400 tkr i en fastighet som kommunen inte äger det är en fråga för revisionen
yrkar därför avslag och återremiss.
Björn Thodenius (M) yrkar på återremiss med motiveringen önskar få billigare
alternativ för att göra tomten estetisk tilltalande och öppna upp för fler besökare i
Gullspångs centrum.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs
genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och den som röstar för återremiss
röstar Nej.
Omröstningsresultat
17 ja-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Maritha Hagström (C), Carina
Gullberg (S), Anja Nyström (S), Per-Arne Brandberg (S), Monica Sjöberg (S), Reine
Hilding (S), Roger Wiking (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Christian
Carlström (S), Pia Zimmerman (S), Dan Stråle (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik Roslund
(S), Annica Granath (S), Ann-Christin Erlandsson (S).
14 nej-röster: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Gunnar
Bohlin (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan
Ahlgren (M), Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Sarah Johansson (FI), Elis
Öquist (FI), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof Höijer (RV).
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Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras. Enligt
kommunallagen 5 kapitlet § 36 ska ett ärende åtteremitteras om det begärs av minst en
tredje del av de närvarande.

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
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

17/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-01-25

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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
finansiering.
Enligt ekonomikontoret har kommunstyrelsen 911 tkr kvar av investeringsmedel till
förfogande. Förvaltningens förslag är att 600 tkr av dessa avsätts för iordningsställande
av infarten till Gullspång samt att tillskjuta 35 tkr/år till tekniska förvaltningen för
skötsel området.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Infart Gullspång finansiering, skriven av Elisabeth Olsson 2015-1229.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §4).doc
- Tjänsteskrivelse rastplats infarten .docx
- Skiss rastplats infarten.pdf
- Sammanställning av dialogmöten - Försköning Gullspångs centrum.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §8).doc

Kopia till
Utvecklingsgruppen
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Ärende

Ärendenummer

Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser,
förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem

KS 2015/583

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom framtaget samverkansavtal för
Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

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

Bakgrund
Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp har godkänt framtaget samverkansavtal för
grundskola, förskoleklasser, pedagogisk omsorg och fritidshem och rekommenderar
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner att senast 30 november 2015 fatta
beslut om att godkänna och underteckna föreliggande samverkansavtal.
Kommunerna i Skaraborg har tidigare genom Skaraborgs kommunalförbund beslutat
att samverka kring utbildning i Skaraborg. Enligt Måldokument Utbildning Skaraborg
regleras samverkan via olika bilagor till måldokumentet. En av bilagorna reglerar
interkommunala ersättningar för barn/ elever i förskoleverksamhet, förskoleklass,
grundskola och skolbarnsomsorg inom Skaraborg (mellansjöavtalet). Detta avtal slöts
mellan kommunerna 2008.

Med anledning av det nya måldokumentet, behovet av anpassning till ny skollag och att
avtalet är från 2008 har Skaraborgskommunernas barn- och utbildningschefer gett en
arbetsgrupp i uppdrag att se över och revidera avtalet.

Arbetsgruppens förslag har därefter behandlats i nätverket för barn- och
utbildningschefer i Skaraborg som beslutat att skicka avtalet vidare till berörda
kommuner för godkännande.

Sammanfattning av avtalets innebörd
Avtalet, i sin nya utformning, ”Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor,
förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshemavtal” innebär i korthet:
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• Avtalet reglerar ekonomiska ersättningar samt administrativa handläggningsrutiner
när det gäller elever som har sin skolgång i annan kommun inom Skaraborg.
• Som beräkningsgrund för interkommunal ersättning används Skolverkets
kommunblad ”Förskola, skola och vuxenutbildning”. Ersättning inom samtliga
verksamhetsformer utgår med 90% av den redovisade riksgenomsnittskostnaden under
rubriken ”Samtliga kommuner”.
• Ersättningsformer och handläggningsrutiner när det gäller särskilt stöd och extra
ordinärt stöd.
• Avtalet gäller från och med 2016-07-01 och tillsvidare med tre månaders
uppsägningstid om någon av parterna så önskar.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §9).doc
- Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk
omsorg och fritidshem, reviderad tjänsteskrivelse skriven av Yvonne Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor förskoleklasser förskolor pedagogisk
omsorg och fritidshem 2016-07-01.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §9).doc

Kopia till
Skaraborgs kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för kulturpris i Gullspångs kommun

KS 2015/474

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för kulturpriser i
Gullspångs kommun, bilaga.

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

Bakgrund
Under år 2013 togs kriterier för kulturpris fram i Gullspångs kommun. I samband med
övergång från utskott till nämnd under år 2015 behöver riktlinjerna revideras utifrån
delvis nya förutsättningar och kommunens kulturchef fick i uppdrag att se över detta.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §10).doc
- RIKTLINJER FÖR KULTURPRISER I GULLSPÅNGS KOMUN.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §10).doc

Kopia till
Informationsansvarig
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Ärende

Ärendenummer

Kulturplan 2016-2020

KS 2015/150

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturplan för Gullspångs kommun 2016-2020,
bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Anja Nyström (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Carina
Gullberg (S) och Björn Thodenius (M).

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

Bakgrund
En ny Kulturplan har tagits fram för Gullspångs kommun. Personal från Västarvet och
Kultur i Väst har varit delaktiga i arbetet med att ta fram en ny kulturplan. Tjänstemän
från kommunen och personal från Västarvet och Kultur i Väst har även genomfört
dialogkvällar i Hova och Gullspång för att inventera behov och förväntningar från
kommunens invånare på kulturverksamheten i kommunen. Synpunkter från dessa
möten har sedan vävts in i planen.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §11).doc
- Kulturplan 2015-11-26 reviderad efter beslut i ksau § 305.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden december 2015 (2015-12-01 BUK §14).doc
- Tjänsteskrivelse kulturplan 2016-2020.docx
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §11).doc

Kopia till
Informationsansvarig
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Ärende

Ärendenummer

Medborgarförslag - Barnen målar lekborgen vid Hova
Riddarveckan

KS 2014/669

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utifrån bakgrunden anses medborgarförslaget
besvarat därför att det är Föreningen Hova Riddarvecka som äger borgen.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) yrkar utifrån bakgrunden anses medborgarförslaget
besvarat eftersom det är Föreningen Hova Riddarvecka som äger borgen.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Björn Thodenius (M)
ändringsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att barn ska ges tillfälle att måla borgen i
barnens riddarland som varje år sätts upp i riddarparken under Hova Riddarvecka.
Borgen ägs av föreningen Hova Riddarvecka. Frågan har därför ställts till dem om de
vill att borgen ska målas med olika motiv som föreslås i medborgarförslaget. Motiven
som föreslås i förslaget är bland annat spindlar, brinnande facklor, skelett och svärd.
Föreningen Hova Riddarvecka har svarat att de inte är intresserade av det som föreslås
i medborgarförslaget. Därmed anser förvaltningen att eftersom inte kommunen äger
borgen så är det inte möjligt att gå vidare med idén.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-21 (2015-12-21 Ksau §17).doc
- Tjänsteskrivelse, målning av lekborgen i riddarbyn, skriven av Elin Asp 2015-1130.docx
- Medborgarförslag.doc
- clip_image002.jpg
- clip_image004.jpg
- Kommunstyrelsen 2016-01-13 (2016-01-13 KS §13).doc

Kopia till
Tina Gabriele Brauer
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Ärende

Ärendenummer

Avsägelse av uppdrag

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och Martina Karlsson (S) beviljas sökt
entledigande. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige överlämnar till länsstyrelsen att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige.

Bakgrund
Martina Karlsson (S) har begärt att få bli entledigad från alla sina uppdrag inom
Gullspångs kommun.
Martina Karlsson (S) har uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige,
ordinarie ledamot i barn- utbildning och kulturnämnden, ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i valnämnden.
Bilagor
- Önskan från Martina Karlsson (S) om att bli entledigad från alla sina uppdrag inom
Gullspångs kommun.pdf

Kopia till
Martina Karlsson
Länsstyrelsen
Lönekontoret
Valberedningen
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Ärende

Ärendenummer

Ombud till Vänersamarbetet Ekonomisk förening

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Vänersamarbetet Ekonomisk Föreningen
utse Ann-Christin Erlandsson (S) till ordinarie ledamot och Björn Thodenius (M) till
ersättare.

Behandling på kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Ann-Christin Erlandsson (S) utses som ordinarie
ledamot.
Gunnar Bohlin (M) föreslår att Björn Thodenius (M) utses som ersättare.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot och ersättare som ombud till
Vänersamarbetet Ekonomisk Förening.

Kopia till
Vänersamarbetet Ekonomisk Förening
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KF § 17

Ärende

Ärendenummer

Enkel fråga ställd till Carina Gullberg (S)

KS 2016/80

Beslut
Den enkla frågan ställd till kommunstyrelsens ordförande är besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) läser upp sin enkla fråga till Carina Gullberg (S).
Carina Gullberg (S) svarar ja på frågan, men dialog ska ske med föräldrar och personal
för att se på möjligheten.

Bakgrund
Björn Thodenius (M) har 2016-01-22 lämnat en enkel fråga till Carina Gullberg (S)
enligt nedan:
”Vill socialdemokraterna, givet att nödvändiga tillstånd erhålles, flytta
förskoleverksamheten i Hova till ”gamla Bikupan”?”

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Enkel fråga ställd till Carina Gullberg (S)

KS 2016/79

Beslut
Den enkla frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges möte i februari, enligt
överenskommelse.

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.”

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion - Pulkabacke

KS 2016/69

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredningen.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) föreslår 2016-01-20 i en motion att pulkabacken vid Stenkulleberget
i Gullspång restaureras.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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