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Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Håkan Ahlgren (M)

Övriga

Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontor, § 139
Kristofer Svensson, Samhällsbyggnadschef, MTG, § 139
Karl-Johan Fägerlind, Ordförande kommunrevisionen, § 140
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

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§5

Ordet är fritt

KS 2015/363

§6

Information från teknisk verksamhet

KS 2015/428

§7

Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsen hantering av
allmänna handlingar

KS 2016/572

Föredragande: Karl-Johan Fägerlind
§8

Svar på motion angående vandringsled längs Gullspångsälven

KS 2015/130

Föredragande: Agatha Lahaise
§9

Svar på medborgarförslag om polisstation inom kommunen

KS 2015/53

§ 10

Svar på medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glödoch halogenlampor mot LED

KS 2014/651

§ 11

Svar på motion starta projekt Gullspångslaxens hus

KS 2011/362

§ 12

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2016

KS 2016/425

§ 13

Revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedlingen
Väst

KS 2016/391
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§ 14

Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan 2016-2018

KS 2016/407

§ 15

Borgensavgift för Riksbyggens Gullspång-Hova Äldrebostäder

KS 2016/74

§ 16

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna

KS 2016/464

§ 17

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2016/463

§ 18

Sammanträdesdagar 2017 kommunfullmäktige

KS 2016/316

§ 19

Motion-Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624
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Ärende
KF § 134

Protokoll
2016-09-26

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet, justering sker 2016-10-05
kl 16:00.
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Ärende
KF § 135

Protokoll
2016-09-26

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet på punkt 13 revisionsberättelse och
årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst.
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Ärende
KF § 136

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter ändringen:
- Punkt 18 sammanträdesdagar 2017 utgår, KS 2016/316.
- Inlämnad motion etablering av nytt bankkontor läggs som punkt 19.
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KF § 137

Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

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

Bakgrund
Allmänheten ska beredas tillfälle 4 gånger per år att ställa frågor vid
kommunfullmäktiges ordinarie möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in
en skriftlig fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan
komma och framföra den personligen i kommunfullmäktige.

Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas.

Kopia till
Akt
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KF § 138

Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Följande deltar i ordet är fritt:
Lennart Ardemo (SD):
Framför att vid omröstningar är det viktigt att man röstar enligt sin egen åsikt och inte
bara följer partiets åsikt.
Nyanlända kan sysselsättas med arbeten som annars inte blir utförda.

Eric Mellberg (M):
Frågor
I kommunfullmäktige är det en demokratisk rättighet att ställa frågor, inte så många
som ställer frågor och interpellationer. De gröna ytorna i samhällena är en fråga som
Eric har framfört på ett tidigare kommunfullmäktige möte.

Utblick
Vid förra kommunstyrelsens möte fanns en delgivning med som gällde ett nyhetsbrev
från SmåKom där det stod att det hade varit en konferens i Jönköping, finns några
rutiner för hur man bevakar vilka konferenser som finns.
Ny dokumentärserie ”Resten av Sverige” kommer att visas i SVT.

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 teknisk verksamhet

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Kristofer Svensson, samhällsbyggnadschef, och Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare,
informerar om tekniska nämndens verksamhet:
- Prognos delår
- Viktiga händelser under år 2016
- Framtidsutmaningar
- Skollokalsprojektet

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

Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsen hantering av
allmänna handlingar

KS 2016/572

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Karl-Johan Fägerlind, ordförande kommunrevisionen, informerar om den fördjupade
revisionsgranskningen av kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar. I
granskningen har kommunrevisionen biträtts av KPMG. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2016. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen säkerställt att hanteringen av allmänna handlingar är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning konstateras följande:
Det finns en dokumenthanteringsplan, internkontroll plan, policy för sociala medier,
posthanteringsrutiner och reglemente för kommunstyrelsen. Diarieföring,
mötesrelaterad dokumentation och beslut samt underlag samlas i
ärendehanteringssystemet W3D3.
Vidare konstaterar revisorerna att det finns en fungerande organisation både inom
tekniska och personella resurser enligt det granskande underlaget samt respondenternas
svar.
Revisorerna gör baserat på det underlag som presenterats i rapporten och de intervjuer
som genomförts, bedömningen att kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar
är ändamålsenlig.
Senast den 20 oktober önskar revisorerna kommunstyrelsens yttrande över
revisionsrapporten.

Bakgrund
KPMG har av Gullspångs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av
allmänna handlingar i Gullspångs kommun. Gullspångs kommuns revisorer bedömer
att det finns en risk att hanteringen av allmänna handlingar inte lever upp till de krav
som lagstiftningen ställer på myndigheter. Revisorerna bedömer att det är väsentligt att
kommunen säkerställer sin hantering av allmänna handlingar. Syftet med granskningen
var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att hanteringen av allmänna handlingar
är ändamålsenlig.
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Bilagor
- Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsens hantering av allmänna
handlingar.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion angående vandringsled längs Gullspångsälven

KS 2015/130

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om vidtagna åtgärder och situationen i
dagsläget vad gäller vandringsleden längs Gullspångsälven och beslutar att motionen
därmed anses besvarad.

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar om ärendet.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen som ansluter väl till de insatser som redan
gjorts och till utvecklingsidéer vad gäller naturreservatet Gullspångsälven.
Naturreservatet betraktas som viktigt att utveckla vidare som en av reseanledningarna
till kommunen. En bra tillgänglighet till naturreservatet kan stödja kommunens
marknadsföring som ett attraktivt resmål.
I början av december hade Gullspångs turistorganisation en träff med den person som
har ansvar för detta naturreservat på Länsstyrelsen i Mariestad. En sammanfattning av
träffen och av vad som vi kom överens om finns att läsa i den bifogade
tjänsteskrivelsen, 2016-03-08, ärendenummer KS 2015/130, Svar på motion –
Vandringsled längs Gullspångsälven. Som avtalades i december följde Gullspångs
turistorganisation med när Länsstyrelsen den 23 maj 2016 gjorde den årliga checken
med kommunens Förvaltningsgrupp och kollade ledens skötsel samt skyltar.

Då kunde konstateras att Länsstyrelsen redan hade placerat fyra nya skyltar i lagom
storlek vid ledens båda ingångar, två vid idrottsplatsen Gullmovallen och två vid
Pipans hamn. På skyltarna står ’’Gullspångsälven - Pipans hamn 4,5 km’’ och
’’Gullspångsälven - Gullmovallen 4,5 km’’.
Vi har kommit överens om att Länsstyrelsen ser till att följande förbättringsförslag/
åtgärder ska genomföras.
Informations- och vägvisarskyltar
- För tydlighetens skull ska de vita pilarna på de fyra nya skyltarna målas blå så att
skyltarna bättre hänger ihop med de blåa vägbevisningsstolparna som redan finns.
- Trasiga varningsskyltarna för elstängsel byts ut i år.
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- Länsstyrelsens ansvariga ska fundera på om en flytt av den nya skylten eller den blåa
stolpen vid Pipans hamns toalett kan leda till att stigens början blir tydligare. Detta
framgår enligt ett gjort förslag.
- På minst fem ställen har lovats att bättre vägvisning ska ordnas med syfte att besökare
ska få en entydig bild av var leden går. Vissa av naturreservatets stolpar/symboler kan
uppfattas som vägvisning om det inte finns blåa stolpar nära som förtydligande. Flytta
stolpar kan vara en bra lösning, på andra ställen behövs att placera fler stolpar eller
måla blå färg på t.ex. befintligt staket.
- Vandrare kan stöta på kor och/eller får. Länsstyrelsen ser till att infoskyltar placeras
vid båda ingångarna så att besökare i förväg kan läsa om att det kan finnas boskap
längs leden. Infoskyltarna placeras ut i år.
- Vid Pipans hamn finns en toalett för allmänheten men bristfällig information kan leda
till att inte alla uppfattar att det är en toalett. Länsstyrelsen ska se till att det kommer att
placeras en tydlig symbol på dörren.
Underhåll längs leden
Länsstyrelsen ska ge Förvaltningsgruppen i uppdrag att röja hela leden tre gånger i år i
stället för två gånger. Det ska ske innan Laxdagarna, innan semester (juli) och sista
gången i augusti. Det ska utvärderas om det ska bli tre gånger även i fortsättningen.
Marknadsföra naturreservat Gullspångsälven (broschyrer/webbplats) I december
ställdes frågan om Länsstyrelsen kan hjälpa till med att göra en broschyr i papperseller digital form, helst på flera språk (engelska och tyska).
Marknadsföring sköts av en avdelning i Göteborg. Broschyrer görs inte längre.
Ansvariga för Gullspångsälven naturreservat på Länsstyrelsen lovar att trycka på. Det
bästa som kan uppnås på kort sikt är att se över kartan och texten på Länsstyrelsens
webbplats så att kartan samt informationen om naturreservatet kan skrivas ut i
marknadsföringssyfte och av potentiella vandrare. En lättläst och informativ text på
Länsstyrelsens webbplats kan följaktligen användas på kommunens turistportal och
även ge en bra grund för att översätta i egen regi.
Utveckling
- Förvaltningsgruppen får i uppdrag att placera fyra renoverade bänkar längs leden i år
utöver de tre fikaborden som redan finns.
- Länsstyrelsens ansvarig försöker att installera två mätare, en vid varje ingång inom de
närmsta åren, helst om ett år (alla används just nu). Med mätarna kan vi få en idé om
hur många som går leden. Turistorganisationen kommer att arbeta vidare med att
bevaka ärendet.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §24).doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion - vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av
Agatha Lahaise 2016-07-25.docx
- Bilaga till tjänsteskrivelse bilder 2016-07-25.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-23 (2016-03-23 Ksau §6).doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion - Vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av
Agatha Lahaise.docx
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- Kommunfullmäktige, 2015-11-30 (2015-11-30 KF §7).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Svar på motion - Vandringsled längs Gullspångsälven, skriven av Thyra Larson 201507-09.docx
- Motion - Angående vandringsled längs Gullspångsälven.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §22).doc

Kopia till
Akt
Eric Mellberg
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag om polisstation inom kommunen

KS 2015/53

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget besvaras enligt yttrandet nedan
och därmed anses besvarat och avslutat.
Yttrande
Kommunen kan inte bestämma var polismyndigheten har sina stationer.
Polisen har ett mobilt poliskontor som kommer en gång i veckan till Gullspång och
Hova dit medborgarna kan vända sig. Vid behov så kan det mobila poliskontoret även
finnas kvar under längre tid.
Utöver mobila poliskontoret så har vi polisiär närvaro i form av närpoliser,
ordningspoliser och riktade insatser (exempelvis trafikövervakning) under dygnets alla
timmar. Denna polisiära närvaro är troligen mer brottsförebyggande än ett fast
poliskontor i kommunen.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Wolfgang Brauer har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska öppna en
polisstation i Gullspång eller Hova.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §20).doc
- Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.docx
- Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.doc
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §19).doc

Kopia till
Wolfgang Brauer
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glödoch halogenlampor mot LED

KS 2014/651

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge uppdraget till tekniska nämnden och att de
återkommer med förslag på i vilken omfattning och takt belysningen byts ut samt med
ett finansieringsförslag.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) med instämmande av Carina Gullberg (S)
yrkar; kommunfullmäktige beslutar att ge uppdraget till tekniska nämnden och att de
återkommer med ett förslag på i vilken omfattning och takt belysningen byts ut samt
med finansieringsförslag. Samt att medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp Björn Thodenuis (M) och Carina Gullbergs
(S) ändringsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
ändringsyrkandet.

Bakgrund
Wolfgang Brauer har lämnat in ett förslag att kommunens lampor ska bytas ut mot
LED-lampor, KS 2014/651. Energirådgivare Tomas Skagenborg har utrett frågan.
Tomas har konstaterat att LED-belysning är mycket energieffektiv. LED-belysning kan
användas i princip överallt.
Att byta ut all befintlig innebelysning mot LED är ett omfattande arbete. Utbytet till
LED-belysning har redan påbörjats av förvaltaren. Där det sitter glödljus byter man ut
efterhand de går sönder. I många fall kan man sätta LED- belysning i befintlig armatur,
men måste man även byta armaturen blir kostnaden högre. För att höja takten i utbytet
och täcka merkostnaden för inköp av LED- belysning skulle det behövas 100 tkr och
för byte av de sämsta armaturerna behövs 150 tkr. Gatubelysning kan utgöra upp till en
fjärdedel av en kommuns energikostnader, medan underhållet kan kosta ytterligare 1525 % av den årliga energikostnaden. Med rätt LED-belysning kan elförbrukning och
underhållskostnad minska med ca 60 % respektive 10 – 15 %. I Gullspångs kommun
är enligt Vänerenergi 1500 armaturer av 1700 i behov av byte. Det blir en stor
besparing att byta till LED. Drift och underhållskostnaden minskar med 150 tkr/år
vilket är 33 % av nuvarande kostnad. Räntekostnaden vid 4% internränta är 68 tkr/år.
Vid en investering i LED- belysning minskar de totala kostnaderna per år med 35%,
inklusive avskrivningskostnader.

18/37
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-09-26

Tomas Skagenborg föreslår att: Gullspångs kommun beslutar att under kommande fem
år byta ut all innerbelysning i sina lokaler till LED-lampor. För detta avsätts 50 tkr/ år.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet. Gullspångs kommun
beslutar att under kommande fem år byta ut all gatubelysning till LED-lampor. För
detta avsätts 681 tkr/år. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för
genomförandet. Tekniska nämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår ett
tillvägagångssätt.
Fastighetsavdelningen bedömer att utbytet av innebelysning kan ske inom ramen för
verksamheten.
Tekniska nämnden påpekar att kostnadsbesparingen gällande gatubelysning kommer
successivt och når inte full effekt förrän alla armatur är utbytt. Man föreslår därför att
driftsbudgeten minskas med 30 tkr/år från år och sedan med ytterligare 30 tkr/år till den
totalt minskat med 150 tkr/år när all belysning är utbytt.
Utöver byte till LED-lampor är belysningen i Gullspång i stort behov av ett nytt
styrsystem för att få effektivare styrning. Kostnaden för detta är 500 tkr och föreslås
från TN att finansieras via utökad ram.
VänerEnergi byter ut lamporna i gatubelysningen vart 4:e år och 2016 är det dags för
Gullspångs tätort och sedan sker bytena successivt.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §21).doc
- Tjänsteskrivelse byte till LED-belysning skriven av Elisabeth Olsson, 2016-0720.docx
- Remiss - Medborgarförslag om att byta ut all belysning till LED-lampor i Gullspångs
kommun, Tn § 41.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse.doc
- Beräkning av kostnad för Gullspång gatubelysning.pdf
- Svar medborgarförslag att byta ut all belysning till LED-lampor, tjänsteskrivelse
skriven av Elisabeth Olsson 2015-07-21.docx
- Svar medborgarförslag att byta ut all belysning till LED-lampor, tjänsteskrivelse
skriven av Tomas Skagenborg 2015-05-28.docx
- Svar på medborgarförslag om LED, skriven av Tomas Skagenborg.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Motivering till medborgarförslag.pdf
- Medborgarförslag att man byter vanlig lysrör och glöd- och halogenlampor mot
LED.docx
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §20).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
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Cathrin Hurtig Andersson
Wolfgang Brauer
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Kommunfullmäktige

KF § 144

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion starta projekt Gullspångslaxens hus

KS 2011/362

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att en politisk beredningsgrupp tillsätts med uppdrag
att formulera ett utredningsuppdrag med mål, funktion, verksamhetsramar samt kostnad
och tidsram för en förstudie för att säkerställa Gullspångslaxens framtida fortlevnad
och utvecklingen av besöksnäringen genom ett Gullspångslaxens hus.

2. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 100 tkr till förstudie påbörjas år 2017 och
finansieras ur utvecklingsmedel. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Bo Hagström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut med instämmande
av Björn Thodenius (M), Jan Hassel (S), Kjell Lindholm (C) och Eric Mellberg (M).
Bo Hagström (C) yrkar avslag på motionen.

Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp Bo Hagströms (C) avslagsyrkande och
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Björn Thodenius och Klas Ljungberg har i en motion föreslagit att Gullspångs kommun
tar fram ett förslag till utveckling av Gullspångslaxen som turistnäring bland annat
genom ett Gullspångslaxens hus. Man föreslår att en projektledare tillsätts som
tillsammans med samarbetspartners tar fram ett förslag inklusive budget.
Det finns en utredning och ett förslag som lades fram 2000. Där beräknades kostnaden
för ett informationscentrum och ett akvarium till 7 900 tkr. Till detta lades en
fiskodling och avelsfiske till en kostnad av 26 800 tkr. En ansökan gjordes till EU om
medel 2000 och till Länsstyrelsen 2003. Mycket pengar är satsat från olika aktörer i
laxens fortlevnad. Arbetet kring detta har fortgått men begränsats till fiskvårdande
insatser av olika slag, med främst externa projektmedel. Frågan är nu hur Gullspångs
kommun kan förvalta och förädla värdet av laxen till ett mervärde för besökare och
invånare. Ett förslag som framställs i motionen är ett Laxens hus.
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Ett Gullspångslaxens hus kan innehålla allt från en enkel information till ett mycket
bredare koncept som i än högre grad skulle tillföra kommunens invånare och besökare
ett mervärde. Laxens hus skulle kunna vara ett eko-kulturhus? Ett hus med plats både
för kultur och natur, där inomhusaktiviteter möter utomhusliv. En mjukt formad
byggnad hus efter älvens vindlingar med panorama mot vattnet, en inomhusscen som
kan ta emot teater och musikföreställningar i lite större format. Detta i kombination
med plats för konstutställningar, naturrum och fokus på laxens livsmiljö, kanske även
forskning. En lekverkstad där barn kan utvecklas både i vetenskapligt
experimenterande och kreativt tänkande, en experimentverkstad med naturtema. En
byggnad av närproducerade material, av lokalt hantverk, med hållbara energilösningar.
En byggnad med vackra former, som ingen sett tidigare men alla vill se och vistas i.
Det skull kunna bli ett gemensamt projekt för bygden, något att samlas kring och vara
stolta över. Ett projekt för möten mellan gammalt och nytt, jord, skog och vatten, över
kulturella gränser, från dåtid till framtid. Mitt i skärningspunkten mellan
närstorstäderna Karlstad, Örebro och Jönköping och de stora storstäderna Stockholm,
Göteborg och Oslo. Kan det bli mer centralt och samtidigt ha en touch av exotism? Ett
kultureko med plats för både intensiv upplevelse och rofylldhet.
Kanske en alltför omfattande dröm men det går också att göra en mycket mindre
satsning. Ett kombinerat besökscentrum och naturrum i en befintlig lokal. Ett centra
som presenterar kommunens värden både kulturellt och ekologiskt som knyter samman
alla de befintliga besöksmålen och evenemangen. Och allt mellan dröm och realism går
att skapa…
För att driva fram ett genomförbart projekt, litet eller stort, krävs tid, engagemang och
ekonomi. Det är tidskrävande att knyta kontakter, hitta finansiärer och söka bidrag.
Förvaltningen åtar sig gärna uppdraget att ta fram en idé tillsammans med politiker,
medborgare, föreningar och företag men det måste då finnas en bred samstämmighet i
vad man vill åstadkomma och en idé om hur mycket medel för förstudie, projektering,
investeringar och drift som kommunen är beredda att satsa. Förvaltningen beräknar
kostnaden för en förstudie till ca 100 000 kr och ett genomförande, beroende på
omfattning, till mellan 5 och 100 mnkr. Till detta kommer sedan driften över tid.
Förvaltningen är positiva till idén men behöver ett mer tydligt uppdrag att genomföra
en förstudie. Uppdraget ska beskriva målsättning med, förväntad funktion samt övriga
ramar för ett Gullspångslaxens hus samt kostnads- och tidsram för förstudien.
För att ge goda förutsättningar för ett väl förankrat uppdrag föreslår förvaltningen att
man tillsätter en bred politisk beredningsgrupp för att formulera ett utredningsuppdrag.
Vill man satsa och har medborgarna med sig så kan detta bli ett riktigt lyft både för
invånare och besökare. Med mångas små insatser kan man bygga stort.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §25).doc
- Svar på motion angående Gullspångslaxens hus, skriven av Elisabeth Olsson 201607-20.docx
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- DOC111129.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §23).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år
2016

KS 2016/425

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala in särskild medlemsinsats till Kommuninvest år
2016 med 2 274 508 kronor.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommuninvest ägs och styrs av svenska kommuner och landsting, idag 272 kommuner
och 8 landsting varav Gullspångs kommun är en av dessa. Kommuninvest är en av
Sveriges tio största finansiella aktörer och ägnar sig enbart åt utlåning till svensk
kommunsektor.
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest, liksom övriga banker och finansinstitut
inom unionen, måste stärka sitt kapital. EU införde från och med januari 2014 ett nytt
regelverk som innebar högre kapitalkrav på banker och kreditinstitut. De nya lagkraven
som vuxit fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest som, via
medlemmarna, måste förstärka sitt kapital.
Gullspångs insatskapital uppgår idag till 2 431 592 kronor. Detta motsvarar 465 kronor
per invånare. År 2015 betalade Gullspångs kommun in 1 288 295 kronor i särskild
medlemsinsats och uppnådde därmed nivån 50 %. Nedanstående tabell visar vad som
återstår att betala in i insats för att uppnå de olika nivåerna.
Insatsstorlek
Gullspång

Kronor/invånare

Minimininivå
50 % av högsta nivån
75 % av högsta nivån
Högsta nivån

200 kronor/inv.
450 kronor/inv.
675 kronor/inv.
900 kronor/inv.

Återstår följande insatsbelopp för

Nivån är uppnådd.
Nivån är uppnådd.
1 097 983 kr
2 274 508 kr

Troligtvis kommer regelverket att stipulera att kommunerna senast år 2018 ska ha
uppnått högsta nivån på 900 kr/inv. (för Gullspångs kommun innebär detta 4 706 000
kronor). Det innebär sannolikt att Gullspångs kommun måste betala in sammanlagt 2
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274 508 kronor senast år 2018. Kommunerna kan dock redan under 2016 betala in hela
eller delar av beloppet för att uppnå högsta nivån. Det finns dock inget krav på
Gullspångs kommun att betala in medel till särskild medlemsinsats under 2016
eftersom miniminivån är uppnådd. Föreningen har sänt ut en förfrågan till samtliga
medlemmar om intresset för att betala in en extra insats under 2016 (Förfrågan om
särskild medlemsinsats år 2016). Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande
besked om intresse för att betala in extra kapital under 2016 är satt till 2016-10-31.
För att insatsstorleken ska uppnå 75 % av högsta nivån behöver 1 097 983 kronor
betalas in. För att nå högsta nivån 100 % behöver ytterligare 1 176 525 kronor betalas
in. För att nå den högsta nivån krävs sammanlagt en insats uppgående till 2 274 508
kronor.
Ränta på insatt kapital
Det insatta kapitalet kommer att ge avkastning i form av ränta. Räntan på
insatskapitalet under 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 %. Ränta på
insatskapitalet är inte en ränta i vanlig mening. Den är att betrakta som utdelning och
tas från ”utdelningsbara medel”, dvs. vad som finns kvar av resultat och balanserade
vinstmedel i föreningen när allt annat är betalt i föreningen. Observera att föreningen
inte i förväg kan utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att bli under
kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Får medlemmarna
någon ny möjlighet? Stadgarna har utformats för att passa olika kommuners behov och
möjligheter. Efter 2017 års stämma kommer därför de medlemmar som inte uppnått
den högsta stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas. Detta kommer sedan att ske
efter varje stämma fram till dess att alla medlemmar nått den högsta nivån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-06-22 § 119 ekonomichefen i uppdrag att ta
fram en likviditetsprognos för år 2016-2017. En prognos 2016-kassaflödresrapport
finns framtagen.

Bilagor
- Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2016.pdf
- Tjänsteskrivelse, insatskapital Kommuninvest - förfrågan om särskild medlemsinsats
år 2016, skriven av Anders Bernhall.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §12).doc
- Prognos 2016-Kassaflödesrapport, tkr.docx
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §8).doc

Kopia till
Anders Bernhall
Kommuninvest
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedlingen
Väst

KS 2016/391

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet
för 2015 års förvaltning.
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Tolkförmedling Västs
årsredovisning 2015.
Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tolkförmedling Väst direktionen har 2016-04-15 § 227 godkänt årsredovisningen 2015
och översänt densamma till medlemmarna för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemmar i förbundet är Västra
Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Syftet med verksamheten är att
höja kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten till tolkar samt säkerställa
ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har fram till och med 31
december 2015 utfört över 750 000 uppdrag på 113 språk. En direktion, med valda
ledamöter från respektive medlem, leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska kommunalförbundets verksamhet. Förbundet har fem
kontor samt ett kansli med säte i Göteborg.
Bilagor
- Årsredovisning 2015.pdf
- Protokollsutdrag 227 §.pdf
- Revisionsberättelse 2015.pdf
- Bilaga 1 statistik.pdf
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- Bilaga 2 redovisning av intern kontroll 2015.pdf
- Bilaga PM avseende årsredovisning 2015.pdf
- Tjänsteskrivelse revisionsberättelse och årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst,
skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §14).doc
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §16).doc

Kopia till
Tolkförmedling Väst
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Kommunfullmäktige

KF § 147

Ärende

Ärendenummer

Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan 2016-2018

KS 2016/407

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Jämlikhetsplan-/Jämställdhetsplan 2016-2018 för
Gullspångs kommun, bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i personalutskottet 2016-06-01, § 18.
Förslag om att anta jämställdhetsplan för 2016-2018. Personalutskottet har fått
förslaget till jämställdhetsplan som gjorts i samverkan med lokala fackliga
organisationer. Personalutskottet har inget att erinra mot förslaget.
Därefter har förslaget behandlats i kommunstyrelsen 2016-08-17 § 212.

Bilagor
- Personalutskott 2016-06-01 (2016-06-01 Pu §12).doc
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §4).doc
- Jämlikhetsplan-jämställdhetsplan 2016-2018 rev efter beslut i ks 2016-08-17 §
212.pdf

Kopia till
Personalavdelningen
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Ärende

Ärendenummer

Borgensavgift för Riksbyggens Gullspång-Hova Äldrebostäder

KS 2016/74

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av RKHF Gullspång-Hova
äldrebostäder med 0,3 % från år 2017.

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

Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Gullspångs kommun har ett borgensåtagande gentemot RKHF Gullspång-Hova
äldrebostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-29 § 52 att ta ut en borgensavgift på 0,25 %
för år 2016 av RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder. Borgensavgiften för år 2017
skulle tas med i budgetarbetet för år 2017.
Förslaget är att borgensavgiften för RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder höjs till 0,3
% för att komma till samma nivå som borgensavgiften för Gullspångsbostäder AB.
Borgensavgiften ska ses som en ersättning för ett risktagande.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §12).doc
- Tjänsteskrivelse, borgensavgift RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder, skriven av
Elisabeth Olsson 2016-08-12.docx
- Kommunfullmäktige 2016-03-29 (2016-03-29 KF §12).doc
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §13).doc

Kopia till

29/37
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-09-26

RKHF Gullspång-Hova äldrebostäder
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna

KS 2016/464

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till tidsplan och årshjul för en
gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsen förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ekonomicheferna Anders Bernhall och Jonas Eriksson samt controller Emma Wiik
lämnade vid MTG styrgruppssammanträde i februari en redogörelse om gemensam
budgetprocess i MTG-kommunerna. Kommunerna bör utöka samarbetet och samsyn
kring arbetsrutiner och planeringsförutsättningar för budgetprocesser, målformuleringar
och omfattningen av uppdragen etc. för de gemensamma nämnderna inom MTGsamarbetet.
Vid MTG styrgruppssammanträde i juni lämnades ett förslag till tidplan och årshjul för
en gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna. MTG styrgrupp beslutade att
Styrgruppen rekommenderar kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna
att anta upprättat förslag till tidsplan och årshjul för en gemensam budgetprocess i
MTG-kommunerna.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §14).doc
- Tjänsteskrivelse gemensam budgetprocess i MTG-kommunerna skriven av Anders
Bernhall 2016-08-10.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Budget- och målprocess MTG ver1.pdf
- MTG årshjul budget-uppföljning.pptx
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §15).doc

Kopia till
Mariestads kommun
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Töreboda kommun
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner

KS 2016/463

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till avsiktsförklaring och
arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner
efter ändringen att stycket på sidan 5 får följande lydelse:
”Styrgruppen har ingen beslutande funktion. Styrgruppen har till uppgift att
rekommendera de beslutande församlingarna i respektive kommun. Styrgruppens
rekommendationer kan därmed inte få direkt genomslag i någon av, eller samtliga,
medverkande kommuner. Styrgruppen kan ge utredningsuppdrag i syfte att
effektivisera och utveckla befintlig samverkan inom specifika områden, alternativt
samverkan inom nya områden. Uppdragen ska överlämnas till kommunchef/-cheferna
som ansvarar för att utredningen genomförs samt att ett underlag upprättas i ärendet.
Ärendet återkopplas därefter till styrgruppen som har att ta ställning till en eventuell
rekommendation till respektive beslutande församling”.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) yrkar att texten på sidan 5 3:e stycket i avsiktsförklaringen ändras
till:
Styrgruppens ”beslut” ändras till rekommendationer .....
Styrgruppen ”ska dock besluta om” ändras till kan ge ....
Uppdragen ska överlämnas till kommunchef/-cheferna som ansvarar för att utredningen
genomförs samt att ett ”beslutsunderlag” ändras till underlag upprättas i ärendet.

Björn Thodenius (M) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp Carina Gullberg (S) ändringsyrkanden och
kommunstyrelsens förslag och till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande.

Bakgrund
En mer strukturerad samverkan mellan Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner inleddes under år 2003 genom informella möten mellan kommunernas
kommunalråd och kommunchefer. Samtalen utmynnade i att ett antal möjliga
verksamhetsområden för samverkan identifierades.
Därefter genomfördes ett antal förstudier för att klargöra förutsättningarna för en
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fördjupad och strukturerad samverkan och mot bakgrund av de genomförda
förstudierna beslutade respektive kommunfullmäktige under våren 2005 om en
gemensam avsiktsförklaring om utökat samarbete.
Mot bakgrund av den upprättade avsiktsförklaringen genomfördes omfattande
utredningar av förutsättningarna för att etablera gemensamma nämnder. Detta
resulterade i att fyra gemensamma nämnder inrättades; miljö- och byggnadsnämnden
(2007), lönenämnden (2007), tekniska nämnden (2008), samt IT-nämnden (2008).
Lönenämnden innefattar även Karlsborgs kommun sedan år 2011.
Kommuncheferna inom MTG har upprättat ett förslag till reviderad avsiktsförklaring
och arbetsordning för samverkan. Det upprättade förslaget är den första revideringen av
den ursprungliga avsiktsförklaringen. Avsikten är att avsiktsförklaringen och
arbetsordningen, i likhet med samtliga samverkansavtal för de gemensamma
nämnderna, ska revideras under varje mandatperiod. Det är MTG-styrgrupp som är
ansvarig för att revideringen av samverkansavtalen genomförs. Töreboda kommun som
administrerar MTG-styrgrupp är ansvarig för att ett förslag till revidering av
riktlinjerna upprättas.
MTG-styrgrupp beslutade 2016-06-09 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i
MTG-kommunerna att besluta att anta det reviderade förslaget till avsiktsförklaring.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §15).doc
- Tjänsteskrivelse avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner, skriven av Elisabeth Olsson 201608-10.docx
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-08-26.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Avsiktsförklaring och arbetsordning för samverkan mellan Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner 2016-06-13.docx
- Avsiktsförklaring för samarbete mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs
kommuner upprättad 2005.pdf
- Synpunkt på fördelningsmodell för MTG-samordnare från Johan Abrahamsson.docx
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §16).doc

Kopia till
Mariestads kommun
Töreboda kommun
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige

KF § 151

Protokoll
2016-09-26

Ärende

Ärendenummer

Sammanträdesdagar 2017 kommunfullmäktige

KS 2016/316

Beslut
Punkten utgår från dagordningen. Ärendet tas upp till behandling på
kommunfullmäktiges möte i oktober.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017.docx
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2016-09-26

Ärende

Ärendenummer

Motion-Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV) och Sten-Olof Höijer (RV) föreslår
i en motion, inlämnad vid dagens möte, att Gullspångs kommun omgående tar
kontakter med olika bankinrättningar för att få en ny etablering till stånd. Det finns idag
flera lämpliga lokaler för en etablering. Att kommunen skyndsamt behandlar vår
motion, så att beslutet om en ny etablering är fattat före den 15 november då Swedbank
stänger sitt kontor i Gullspång.

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2016-09-26

Datum då anslaget sätts upp:

2016-10-06

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned: 2016-10-28

