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Pär Rittsel (M), tjänstgörande ersättare för Maria Gustafsson (M)
Håkan Ahlgren (M), tjänstgörande ersättare för Monica Joby (M)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Christian Carlström (S), tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
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Elis Öquist (FI), tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Sten-Olof Höijer (RV), tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Bengt Hägerstrand (C)
Sven-Erik Roslund (S)
Maritha Hagström (C)
Annica Granath (S)

Övriga

Åsa Högstedt, Ambulanssjuksköterska/projektledare, Västra Götalandsregionen, § 185
Erik Söderström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontor, § 188
Lars Johansson, Utvecklingssamordnare, Kommunledningskontor, § 188
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontor, § 188
Camilla McQuire, Näringslivsansvarig, Kommunledningskontor, § 188
Agatha Lahaise, Turismsamordnare, Kommunledningskontoret, § 188
Elin Asp, Informations/turismansvarig, Kommunledningskontor, § 188
Thyra Larsson, Planarkitekt, Kommunledningskontor, § 188
Anders Bernhall, Ekonomikontoret, Ekonomichef, § 190
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2015-11-04 kl 16.00

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Information om SMSlivräddare

KS 2015/1

Föredragande: Åsa Högstedt, ambulanssjuksköterska
projektledare Västra Götalandsregionen
§5

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§6

Ordet är fritt

KS 2015/363

§7

Information från kultur/turism/samhällsplanering

KS 2015/428

§8

Medfinansiering Fiskeområde Vänern

KS 2013/279

§9

Budgetuppföljning delårsrapport januari-augusti 2015

KS 2015/202

§ 10

Utökat anslag fiberutbyggnad

KS 2010/202

§ 11

Ändrad detaljplan för kvarteret Maskinisten m.m.

KS 2015/65

§ 12

Riktlinjer för serveringstillstånd KAS (Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skarborg)

KS 2015/399

§ 13

Riktlinje palliativ omvårdnad

KS 2014/753

§ 14

Redovisning av ej verkställda beslut

KS 2015/18
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§ 15

Taxa för vård- och omsorgsnämnden inom IFO/LSS 2016

KS 2015/302

§ 16

Taxa för vård- och omsorgsnämnden inom äldreomsorgen 2016

KS 2015/302

§ 17

Taxa för kostverksamheten 2016

KS 2015/327

§ 18

Investeringsbudget 2016 - Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

§ 19

Köp av fastigheten Hallen 2

KS 2015/131

§ 20

Svar på medborgarförslag att asfaltera igen järnvägsövergången
vid Fortum

KS 2014/577

§ 21

Svar på medborgarförslag om rastgård för hundar

KS 2014/661

§ 22

Svar på medborgarförslag om rastgård för hundar

KS 2014/687

§ 23

Svar på motion - Soptunnorna ska ställas på samma sida av
gatorna

KS 2015/271

§ 24

Svar på motion - Fastigheten del av Hova 5:7 läggs in i
kommunens investeringsplan och detaljplaneras samt att
kommunen investerar i ett företagshotell

KS 2013/505

§ 25

Svar på medborgarförslag för ökning av Gullspångsälvens
laxpopulation samt marknadsföring av Gullspångsälvens
laxtrappa

KS 2014/705

§ 26

Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar längs med
cykelbanan till Sjötorp

KS 2014/578

§ 27

Redovisning av motioner under beredning 2015

KS 2015/197

§ 28

Redovisning av medborgarförslag under beredning

KS 2015/200
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§ 29

Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016

KS 2015/514

§ 30

Delgivning - Förstudie betygsnivå och måluppfyllelse inom
grundskolan

KS 2015/368

§ 31

Delgivning - Revisionsrapport handläggning och dokumentation
av insatser för barn och ungdomar inom individ- och
familjeomsorgen

KS 2015/366

§ 32

Valärende- Val till kommunens revisor

KS 2014/560

§ 33

Valärende - Val till revisor ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

§ 34

Valärende - Val till revisor ersättare i Skagerns Energi AB

KS 2014/560

§ 35

Delgivning av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2015-11-04 kl 16.00
Beslut
Jan Hassel (S) och Pär Rittsel (M) justerar protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter ändringen att;
Punkt 5 allmänhetens frågestund utgår från dagordningen eftersom inga frågor har
skickats in.
Punkt 22 svar på motion - soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna utgår från
dagordningen.
Punkt 29 delgivning- Budgetuppföljning delårsrapport januari - augusti 2015 blir ett
ärende och läggs efter punkt 8.

8/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 185

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Information om SMSlivräddare

KS 2015/1

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Åsa Högstedt ambulanssjuksköterska och projektledare Västra Götalandsregionen
informerar om SMSlivräddning.

Bakgrund
SMS-livräddare innebär att med hjälp av en applikation i en ”smartphone” lokalisera
och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp. Systemet letar
efter deltagare som befinner sig i geografisk närhet av ett hjärtstopp. Dessa får till
uppgift att antingen påbörja HLR alternativt hämta närmsta registrerade hjärtstartare
(AED) och ta denna till platsen för hjärtstoppet. Påbörja livräddande åtgärder tills
ordinarie utlarmad enhet är på plats.
Införandet av systemet innebär också ett test av funktionen som i förlängningen skulle
kunna användas inom andra samhällsfunktioner vid kris- eller katastrofsituation.
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Västvärlden (4). Ca 15
000 dör årligen i Sverige och av dessa ca 10 000 utanför sjukhus. I 5000 fall startar
återupplivning av ambulans, räddningstjänst eller polis och endast 10 % överlever.
Vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är akut hjärtinfarkt. En lokal syrebrist i
hjärtmuskeln inträffar på grund av proppbildning i något av kranskärlen som försörjer
hjärtmuskeln med syrerikt blod. Detta leder till att hjärtats elektriska impulssystem blir
påverkat. Det elektriska kaos som kan uppstå gör hjärtat oförmöget att effektivt pumpa
runt syrerikt blod till övriga kroppen, vilket innebär minskad syretransport till bland
annat hjärnan. Skada på hjärnans celler uppkommer efter ca 5 min om inte
återupplivning påbörjas.
År av forskning har lett till att identifiera en kedja för överlevnad. Tidigt larm, tidig
HLR, tidig defibrillering (elstöt mot bröstkorgen med hjälp av hjärtstartare), tidig
avancerad prehospital sjukvård samt avancerad vård på sjukhus är nyckelfaktorerna för
högre överlevnad. De faktorerna som påverkar mest är tidig HLR och tidig
defibrillering (5).
Vi vet att överlevnad efter plötsligt hjärtstopp är beroende av tiden för första
defibrillering. Används en hjärtstartare (AED) inom 4 min kan hälften av alla
hjärtstopp räddas.
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Mediantiden för Sverige är 11 minuter från larm till ambulans är på plats hos patienten
vid livshotande tillstånd. I Västra Götalandsregionen är samma siffra 13 min (2014). I
denna siffra är inte IVPA eller SAMS (avtal med en första utryckning av
räddningstjänst eller polis) medräknat vilket minskar insatstiderna.
Vi vet också att det finns ca 1800 registrerade hjärtstartare i regionen men att det endast
är ca 1/3 som är registrerade baserat på försäljningen av hjärtstartare. Detta torde
betyda att en mer sanningsenlig siffra är 5400 stycken hjärtstartare.
En studie har bedrivets på 8610 hjärtstopp utanför sjukhus mellan år 2006 och 2012.
Av dessa är 931 st. bevittnade av allmänhet och första uppkoppling med hjärtstartare
som visar på defibrilleringsbar rytm 474 stycken.
- 74 st. erhåller första insats av livräddare var överlevnaden 70 %
- 53 st. erhåller första insats av IVPA/SAMS var överlevnaden 42 %
- 326 st. erhållet första insats av ambulans var överlevnaden 31 % (1)
Sedan 2010 har det bedrivets ett forskningsprojekt i Stockholm med rekrytering av
personer med HLR-utbildning som initialt larmades via SMS om ett hjärtstopp skedde
inom en radie av 500 meter.

Bilagor
- Vad är SMSlivräddare kommun.docx

Kopia till
Akt
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KF § 186

Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

Beslut
Punkten utgår från dagordningen eftersom inga frågor har kommit 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 § 187

Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Följande deltar i ordet är fritt:
Eric Mellberg (M)
- Informerar om att han känt sig illa behandlad vid föregående kommunfullmäktige
möte gällande hans engagemang för Göta Holme i Gullspång.
Carina Gullberg (S)
- Nyasfaltering har skett på flera kommunala gator.
- Tävlingen Sveriges godaste kranvatten 2015 är nu avgjord. Årets vinnare blev
Bromölla. Gullspångs kommun med vatten från Lokaåsen i Hova tog sig ända till
finalen i Stockholm.
- I ett radioinslag den 27 oktober kommer Robert Skog, miljö- och
hälsoskyddsinspektör, att informera om Laxleken i Gullspångsälven.
- Utdelning av Vänerstipendiet sker den 27 oktober och stipendiat är Eva Jakobsson
bördig från Gullspångs kommun.
- PRO har idag haft sin distriktskongress i Hova.

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 kultur/turism/samhällsplanering

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Thyra Larsson, planarkitekt, Erik Söderström, samhällsplanerare, Jim Gustavsson,
fastighetsförvaltare, Camilla McQuire, näringslivsansvarig, Agatha Lahasie,
turismsamordnare och Elin Asp, informations- och turismansvarig, informerar om vad
som pågår inom deras verksamheter inom samhällsplanering, näringslivsutveckling,
kulturutveckling och turismutveckling.

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 § 189

Ärende

Ärendenummer

Medfinansiering Fiskeområde Vänern

KS 2013/279

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunstyrelsens beslut att medfinansiera
Fiskeområde Vänern och godkänner ett årsanslag på 21 642 kronor under 6 år med start
2015, totalt för programperioden 129 852 kronor. Kostnaden tas ur anslaget
föreningsavgifter.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) yrkar att kommunfullmäktige ställer sig bakom
kommunstyrelsens beslut.

Bakgrund
Fiskeområde Vänerns ansökan har som en av 13 godkänts av Jordbruksverket och
tilldelats en totalbudget om 13 737 633 kr för hela programperioden. Av detta belopp
ska” lokal offentlig medfinansiering” svara för 33 %. För att starta Fiskeområdet
behöver 75 % av den lokala offentlig medfinansiering vara säkerställd. I det
förberedande arbetet utarbetades en modell för fördelning av denna insats mellan
berörda kommuner och regionala parter. De medel som tilldelats Fiskeområdet är
mindre än vi tidigare räknat med, vilket innebär att insatsen från de lokala
intressenterna blir lägre än det maxbelopp som hittills redovisats. Ändrade direktiv
jämfört med vad som gällt under tidigare programperiod bidrar också till behovet att se
över organisationslösningen.

Bisofärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle står som sökande och ansvarig för
att slutföra ansökningsprocessen och förbereda starten av en ny organisation som ska
överta ansvaret när starttillstånd beviljats av Jordbruksverket.

För att möjliggöra fortsatt hantering önskar de därför beslut om medfinansiering enligt
bifogat underlag. Fördelningen mellan respektive parter bygger på en modell grundad
på invånarantal, antal yrkesfiskelicenser och sportfiskeförutsättning som tidigare
redovisats. Årsanslag för Gullspångs kommun är 21 642 kr och totalt för hela
programperioden blir 129 852 kr.

Bilagor
- Fiskeområde Vänern medfinansiering.pdf
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- Ansökan Fiskeområde Vänern 2014-2020.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Bisofärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Erik Söderström
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KF § 190

Ärende

Ärendenummer

Budgetuppföljning delårsrapport januari-augusti 2015

KS 2015/202

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet januari-augusti 2015.

Behandling i kommunfullmäktige
Ekonomichef Anders Bernhall redovisar delsårsbokslutet januari-augusti 2015.
Carina Gullberg (S) redovisar de utredningsuppdrag som kommunstyrelsen § 517 gett
verksamheterna.

Bakgrund
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2015 och visar resultat och ställning
för kommunen. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En
finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk
hushållning. Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig
prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges kommuner och landsting)
som publicerades i augusti månad.
Prognos
I samband med delårsresultatet redovisas också en prognos. Prognosen för 2015 visar
ett förväntat resultat uppgående till 2 740 tkr, inklusive jämförelsestörande post
(exklusive jämförelsestörande post uppgår prognostiserat resultat till -68 tkr).
Verksamheterna redovisar ett prognostiserat utfall på -4 462 tkr. De största negativa
avvikelserna förväntas inom gymnasieskola (interkommunala ersättningar), hemvård
och individ- och familjeomsorg.
Kommunstyrelsen har 2015-10-07 § 517 gett följande uppdrag till verksamheterna:
Äldreomsorg/hemvård en vårdtyngdsutredning ska göras.
En översyn av lokalkostnaderna för äldreomsorg/LSS ska göras.
Kommunchefen får i uppdrag utreda huvudmannaskapet för bostadsanpassningen.
Individ- och familjeomsorgen förslag på åtgärder för att få en minskad kostnadsvolym.
Uppdrag att se på möjligheten att anordna IM-utbildningen i kommunen med aspekt på
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kvalitet och kostnad.
Kommunstyrelsen ska arbeta fram förslag på en budget i balans inom eget
ansvarsområde.
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hanteringen av investeringar som
överskrider budgeten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att lämna ett förslag på höjning av
borgensavgiften år 2016 för Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB.

Bilagor
- Bilaga uppföljning Leveransåtagande delår.docx
- Delårsrapport 2015 Gullspangs kommun.docx
- Revisorernas bedömning av delårsrapport.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Revisorerna
Anders Bernhall
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Ärende

Ärendenummer

Utökat anslag fiberutbyggnad

KS 2010/202

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att utöka anslagna medel för fiberutbyggnad med ca
1,1 mnkr, projekt 91106.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en
närmare redovisning av hur de 400 tkr har använts.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med tillägget att
kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en närmare
redovisning av hur de 400 tkr har använts.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsen förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Därefter tar ordföranden
upp Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Kommunen har anslagit 4 mnkr för utbyggnad av fibernät i kommunen. Lite drygt 3,6
mnkr av dessa var avsedda att tillsammans med samma summa från Regionen bygga
stamnät i kommunen. En del av resterande ca 400 tkr har använts till att betala utgifter
till Roland Annerquist.

Upphandlingen av stamnätet är nu gjord och den summan är totalt ca 7,2 mnkr.

Beslut har tidigare tagits att kommunen ska ha ett eget nät där alla kommunala
intressen är sammankopplade. De kommunala angelägenheter som drivs av VA och
Avfall betalar för de kostnader som uppkommer vid deras anslutningar. Nätet kan
matas både från Hova och Gullspång.

Det upphandlade stamnätet utgår från telestationer i respektive fiberområde så för att få
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ett sammanhängande nät krävs vissa kompletteringar.
a) Beslut har tidigare, 2014-09-17, tagits gällande utökad stamledning från Göta Holme
till Otterbäcken som beställts av Amnehärads fiber till en ca kostnad på 250 tkr.
Kanalisationen är klar dock är inte fiber blåst hela vägen.
b) Beslut har även tagits gällande kanalisation i Stampargatan till en ca kostnad på 100
tkr.
c) Tillkommande kanalisation i Gullspångs centrum har projekterats av MTG-IT där
det saknas duglig kanalisation från där järnvägen korsar Villagatan till Göta Holme.
Kostnadsbedömning ca 50 tkr.
d) Montera ett skåp på Göta Holme intill Skanovas station där stamnäten från
Amnehärad, Thasse och Södra Råda kan kopplas samman med kommunens nät och
även KO:ns fibermatning. Kostnadsbedömning ca 25 tkr.
e) Utökning av antalet fiber i vissa sträckor av stamnätet i Thasses, Bråtas och BFSU:s
nät både för kommunala angelägenheter samt för att i framtiden kunna ha svartfiber för
ev. uthyrning. Kostnadsbedömning ca 200 tkr.
f) Förlängning av kanalisation i Bråtas och BFSU:s nät så de kan sammankopplas i
angiven punkt nära Hova ån. Kostnadsbedömning ca 50 tkr.
g) Utökning av Bråtas nät från deras nod till Regnbågsskolan. Kostnadsbedömning ca
50 tkr.
h) Kostnader för att fibersätta kommunala angelägenheter i Otterbäcken såsom skola
mm. Kostnadsbedömning ca 100 tkr.
i) Köpa befintlig fiber av Vänerenergi i Hova från kommunhuset till Regnbågsskolan
och reningsverket. Kostnadsbedömning ca 350 tkr.
j) Utökning och ombyggnad av det kommunala nätet i Hova där vissa delar måste
uppgraderas samt att kanalisation saknas från kommunförrådet till Långgatan.
Kostnadsbedömning ca 100 tkr.
k) Förstärkning av kanalisation i Södra Rådas nät från Kärret i Gullspång. En stor del
av detta blir samförläggning med Fortum. Här finns för närvarande inte någon
kostnadsbedömning.
Dessa insatser kommer minska kommuns trafikkostnader. Vad besparingarna blir ska
Anders Söderberg redovisa senare i höst.

Bilagor
- Tjänsteskrivelsefiberutbyggnad2015.docx
- Protokollsutdrag.doc
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- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Lars Johansson
Anders Bernhall
Micha Rickemann
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Ändrad detaljplan för kvarteret Maskinisten m.m.

KS 2015/65

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner det reviderade planförslaget och antar detaljplanen.

Behandling i kommunfullmäktige
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
Gullspångs kommun har sålt delar av fastigheten Montören 6 i Gullspång. För att en
fastighetsreglering ska kunna genomföras behöver gällande tomtindelning för kvarteret
Montören upphävas genom ändring av gällande detaljplan. Eftersom det aktuella
planområdet omfattas av tomtindelningar för kvarteren Maskinisten och Förmannen
föreslås att även de upphävs i samband med planändringen.
Planförslaget innebär att gällande tomtindelningar för kvarteren Maskinisten,
Förmannen och Montören upphävs. En tomtindelning har till uppgift att bestämma hur
kvartersmark ska indelas i tomter. Tomtindelning kan vara ett hinder vid bygglov eller
vid genomförande av fastighetsbildning. Äldre tomtindelningar bedöms idag kunna
upphävas då de spelat ut sin roll.
Planförslaget har varit på granskning och reviderats baserat på inkomna synpunkter.

Bilagor
- Granskningsutlåtande.docx
- Tjänsteskrivelse ändrad detalplan för kvartet Maskinisten m.m, skriven av Thyra
Larsson 2015-09-08.docx
- Översiktskarta.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Ändrad detaljplan för ”Ändrad stadsplan för kvarteret maskinisten m.m.”.pdf
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Kopia till
Thyra Larsson
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Kommunfullmäktige

KF § 193

Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för serveringstillstånd KAS (Kommungemensam
Alkoholhandläggning i Skarborg)

KS 2015/399

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya föreslagna riktlinjerna för
serveringstillstånd.

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

Bakgrund
Vad gäller serveringstillstånd bör varje kommun ha noggrant utformade riktlinjer som
innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och
anslutande föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar
vid tillståndsgivningen. KAS (Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg)
är ett samarbete mellan kommuner i vilket Gullspång ingår. KAS har tagit fram ett
förslag på riktlinjer vilket varje samarbetskommun kan anta i ansvarig nämnd.
Bilagor
- Slutversion Riktlinjer revision 20141119.docx
- Tjänsteskrivelse.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Riktlinjer för serveringstillstånd enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-01-27 §
5.docx
- Förklaring till vilka ändringar som gjorts i förslaget till nya riktlinjer för
serveringstillstånd.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Alkoholhandläggarna
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinje palliativ omvårdnad

KS 2014/753

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att framtagen riktlinje för Palliativ omvårdnad ska gälla
på särskilda boenden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar samt för
personer i ordinärt boende som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården i
Gullspångs kommun.

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

Bakgrund
Vård och omsorg i livets slutskede benämns palliativ vård och innefattar alla
åldersgrupper och diagnoser och ska ges högsta prioritet. Den palliativa vården indelas
i olika faser. En tidig fas som är lång, en sen fas som är kort och kan omfatta dagar,
veckor eller någon månad. Det är en aktiv helhetsvård i ett skede när det saknas
möjligheter att bota. Individuellt anpassad omsorg och omvårdnad utgör stora delar av
vården i livets slut. Detta förutsätter ett ömsesidigt förtroende och en god relation
mellan personal – den enskilde och anhöriga/närstående. Att hjälpa den döende att
bevara sitt människovärde och sin självbild är en viktig uppgift vid vård i livets
slutskede, när integritet och självbestämmande hotas. Målet är att göra den enskildes
sista tid så bra som möjlig samt att ge stöd till anhöriga/närstående.
Situationen i livets slutskede kan se mycket olika ut. I vissa fall krävs kvalificerade
palliativa insatser dygnet runt, medan det i andra fall inte alls krävs specifika palliativa
insatser. För många äldre är vården i livets slutskede en naturlig fortsättning på den
vård de fått i ett tidigare skede. För att säkra att den enskilde snabbt utan fördröjning
kan få de samlade insatser som behövs så kan biståndshandläggaren fatta ett VILS
beslut (Vård i livets slut). Ett sådant beslut innebär att all personlig omvårdnad som den
enskilde behöver samt tidigare beviljade serviceinsatser ingår, och att
biståndshandläggaren inte behöver kontaktas vid förändringar. Baspersonalen har
istället en kontinuerlig dialog med sjuksköterskan och enhetschef kring omvårdnad och
tidsåtgång i det enskilda ärendet. Sjuksköterskan har ett samordningsansvar och
kontaktar övriga professioner vid behov. För den enskilde innebär ett VILS-beslut
ingen ökad avgift.
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I den sena fasen i palliativ vård kan det ibland finnas ett behov av extravak. Det är
sjuksköterskan som bedömer vilket tillsynsbehov den enskilde har och har mandat att
bestämma att extravak behöver sättas in, del av dygn eller hela dygn. Alla döende har
rätt till mänsklig närvaro i dödsögonblicket om de inte särskilt uttryckt annat.
En god palliativ vård förutsätter att personalen har tillräcklig kunskap för att möta
patienternas olika behov. Det behöver därför finnas en struktur och kompetens för
kontinuerlig fortbildning där symtomlindring, teamarbete, kommunikation och
närståendestöd ingår.
Bilagor
- Bilaga 1 Checklista Vård vid livets slut.docx
- Bilaga 2 Bårhusjournal.docx
- Riktlinje Palliativ omvårdnad.docx
- Socialstyrelsens rekommendationer om specifika åtgärder Palliativ vård.xls
- Tjänsteskrivelse Palliativ vård och omvårdnad.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Annika Jonsson
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av ej verkställda beslut

KS 2015/18

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det
finns inga kända ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsutskottets verksamheter.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för vård- och omsorgsnämnden inom IFO/LSS 2016

KS 2015/302

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de föreslagna taxorna för avgifter inom IFO/LSS
år 2016 med kommande revideringar för konsumentprisindex, enligt bilaga.

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

Bakgrund
Taxan för avgifter inom IFO/LSS som det ser ut i nuläget redovisas. Enligt beslut från
Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS och
äldreomsorgen i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI).

Bilagor
- Taxa för avgifter för IFO LSS utskottets verksamheter 2015.rtf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- bilaga ks § 495.pdf

Kopia till
Avgiftshandläggare
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Kommunfullmäktige

KF § 197

Ärende

Ärendenummer

Taxa för vård- och omsorgsnämnden inom äldreomsorgen 2016

KS 2015/302

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta de föreslagna taxorna för avgifter inom
äldreomsorg 2016 med kommande revideringar för konsumentprisindex, enligt bilaga.

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

Bakgrund
Taxan för avgifter inom äldreomsorg som det ser ut i nuläget redovisas. Enligt beslut
från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom äldreomsorgen i
Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI).
Maxtaxan kan komma att ändras utifrån maxtaxenivån och prisbasbeloppet
meddelandeblad kommer från Socialstyrelsen i slutet av november.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Taxa för avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter 2015.doc.rtf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- bilaga ks § 496.pdf

Kopia till
Avgiftshandläggarna
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KF § 198

Ärende

Ärendenummer

Taxa för kostverksamheten 2016

KS 2015/327

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor för år 2016 enligt nedan:

Lunch matsalen Amnegårdens /äldreboende Mogården 65: 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 55: Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 55: -

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

Bakgrund
Kostverksamheten föreslår en justering av taxorna 2016.
Utifrån kostverksamhetens budget, så ligger detta förslag, inom ramen för att
verksamheten ska bära sina kostnader. Med undantag för taxan lunch varm matlåda
hemleverans.
Bilagor
- Taxor kostverksamheten 2016, tjänsteutlåtande skriven av Tomas Karlsson 2015-0520.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Taxor för kostverksamheten 2016 rev efter ksau 2015-09-23.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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Kostchefen
Avgiftshandläggarna
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudget 2016 - Upprustning av förskola/skollokaler

KS 2014/509

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 33 000 000 kronor i 2016 år investeringsbudget
för upprustning av förskola/skollokaler.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att upplåning kan ske inom beslutad
investeringsram upp till 33 000 000 kronor.
Förskole utredningen kan innebära att investeringskostnaden kan komma att öka.

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

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-22, KF § 124, beslut om investeringsbudget för år
2016. Enligt beslutet fastställdes en investeringsram på 6 000 000 kronor, varav 4 000
000 kronor till Tekniska nämnden och 2 000 000 kronor till Kommunstyrelsen. Enligt
beslutet tillkommer dessutom riktade investeringsmedel till förskola/skola som är
beräknade till 40 000 000 kronor under planperioden. Beslut fattas slutgiltigt av
Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fattade 2015-04-29, KF § 87, beslut att ”Förvaltningen ska arbeta
vidare med renoveringsalternativet som förstudien visar med en indikerad kostnadsbild
på 40 000 000 kronor”. I samma beslut finns avsatt 7 000 000 kronor för fönsterbyte.
Tekniska nämnden driver uppdraget vidare och är nu inne i en fas där
partneringupphandling föreslås. Med anledning av detta föreslås att 33 000 000 kronor
anslås i 2016 års investeringsbudget för upprustning av skollokaler.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, investeringsbudget 2016 upprustning av skollokaler, skriven av
Anders Bernhall 2015-09-03.docx
- Protokollsutdrag.doc
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- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Anders Bernhall
Micha Rieckmann
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Ärende

Ärendenummer

Köp av fastigheten Hallen 2

KS 2015/131

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen fullföljer köp av fastigheten enligt
upprättat avtal till ett pris av 600 000 kr och att kommunfullmäktige tillskjuter 600 tkr
för att genomföra köpet. Ett gestaltningsprogram och plan för området ska tas fram
som ska beslutas på kommunfullmäktige. Fastigheten kan också ingå i ett framtida
utvecklingsbolag.
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M),
Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M),
Stig Svensson (SD), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof Höijer (RV) deltar inte i
beslutet.
Reservation
Sarah Johansson (FI) och Elis Öquist (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsen förslag.
Sarah Johansson (FI) yrkar avslag på köp av fastigheten Hallen 2.
Bengt O Hansson (RV) yrkar på återremiss då ärendet inte beretts i enlighet med
fullmäktiges beslut 2015-06-25 och att följande görs:
1. Ta fram en strategis plan för området kring väg 26
2 . Inleda en ny förhandling med markägaren till Hallen 2.
3. Göra en förfrågan till övriga markägare i området kring väg 26, om de kan tänka sig
sälja mark till kommunen i enlighet med kommunstyrelsens beslut.
Ordförande Ann-Christin (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter tar ordföranden upp
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslaget.

Bakgrund
Fastigheten Hallen 2 omfattas av den strategiska planen för Gullspångs kommuns
markinnehav från 2011-02-22. Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt att det ligger
i kommunens intresse att förvärva fastigheten då den ligger på ett strategiskt läge intill
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väg 26 och har lagt ett preminärt bud på objektet.
Kommunfullmäktige har 2015-06-22 § 115 beslutat att fullfölja köp av fastigheten
Hallen 2 enligt upprättat avtal till ett pris av 600 000 kr.
Därefter har kommunfullmäktiges beslut § 115 överklagats till Förvaltningsrätten i
Jönköping mål nr 3387-15 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Bedömningen är att ärendet återigen behöver tas till politisk behandling.
Bilagor
- Hans-Göran Larsson m.fl. laglighetsprövning enligt kommunallagen angående
återremiss - köp av fastigheten Hallen 2, mål nr 3387-15.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse köp av Hallen 2, skriven av Ellisabeth Olsson 2015-09-22.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag att asfaltera igen järnvägsövergången
vid Fortum

KS 2014/577

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

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

Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag från Aron Högberg att asfaltera igen
järnvägsövergången vid Fortum. Aron Högberg anger som skäl att där passerar fler
bilar än dressiner.
Det stämmer att det är betydligt fler bilar än dressiner som passerar övergången. Å
andra sidan är det betydligt lättare att för en bil att passera spåret än för en dressin att
passera en asfalterad väg utan spår.
Dressinbanan är en av Gullspångs turistattraktioner som årligen attraherar omkring
1000 besökare. För att göra den lättillgänglig är det viktigt att vi håller spåren i bra
skick och inte skapar alltför många hinder som kan avskräcka från att ta en tur.
En järnvägsövergång har en bieffekt som hastighetsdämpare vilket är en fördel på en
väg som lätt inbjuder till alltför höga hastigheter.
Både John-Hedins väg och spåren är Trafikverkets. Den ena delen tillhör vägområde
Mariestad, den andra delen tillhör järnvägssidan. Kommunen får använda spåren för
dressinerna men Trafikverket underhåller inte banan.
Vid övergången har uppstått en viss ojämnhet och kontakt har tagits med tekniska
förvaltningen som fått uppdrag att se över den och ta med eventuellt behov av åtgärder
i sin planering, i samordning med Trafikverket. Eventuell åtgärd ska syfta till att
underlätta passage både för bilar och dressiner.

Bilagor
- Medborgarförslag om att asfaltera igen järnvägsövergången vid Fortum.pdf
- Svar på medborgarförslag att asfaltera igen järnvägsövergången vid Fortum, skriven
av Elisabeth Olsson 2015-07-15.docx
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- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Aron Högberg
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag om rastgård för hundar

KS 2014/661

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att inrätta en
hundrastgård i Gullspång. Motiveringen är att det finns stora områden som kan nyttjas
till att rasta hundar.

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

Bakgrund
Kommunen har fått in tre medborgarförslag gällande upprättande av en hundrastplats i
Gullspångs tätort. Upprättandet av en hundrastplats motiverades med att det kan bli en
samlingsplats för social närvaro mellan hundar och ägare. En rastplats skulle vara
lämpligt för lösspringande hundar då det finns människor som är rädda för hundar och
att det finns hundägare som inte har möjlighet att motionera sina hundar i skogen. Ett
av förslagen pekade ut Göta Holme eller ytan mellan skateboardsrampen och
dressinhuset som lämpliga platser för en hundrastgård.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning gällande möjligheten att
upprätta en hundrastgård i Gullspångs tätort och har kommit fram till följande:
- Inga tillstånd eller bygglov krävs för att upprätta en hundrastgård.
- Park/Gatuavdelningen och Miljö/byggförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
En tänkbar lösning är att inhägna ett område på 1250 kvm med stängsel och tillhörande
grind. För att minimera behovet av underhåll av rastplatsen föreslås att markens
naturliga vegetation behållas och inte ersättas av grus eller dyl. En sådan åtgärd skulle
gå på 10 000 kr för material- samt personalkostnader.
Förslaget på en eventuell placering av hundrastgården har grundats sig på att det inte
ligger i direkt anslutning till några bostäder. Om hundrastgården inte används eller
anses olämplig att behålla kan stängslet tas bort och användas för andra behov på annan
plats. Ett upprättande av en hundrastgård skulle kunna bidra till att minska antalet
lösspringande hundar i samhället och i omkringliggande naturområden. Under perioden
1 mars till den 20 augusti finns det risk att lösspringande hundar i naturen kan störa
vilda djur med ungar.
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Bilagor
- Medborgarförslag om rastgård för hundar.pdf
- Medborgarförslag om rastgård för hundar.pdf
- Kartbild till medborgarförslag om hundrastgård KS 2014/687, KS 2014/661.pdf
- Tjänsteskrivelse medborgarförslag om rastgård för hundar i Gullspång, KS 2014/687,
KS 2014/661, skriven av Anna Bjerndell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Luise Ärlevik
Camilla Alsterkvist
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KF § 203

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag om rastgård för hundar

KS 2014/687

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om att inrätta en
hundrastgård i Gullspång. Motiveringen är att det finns stora områden som kan nyttjas
till att rasta hundar.

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

Bakgrund
Kommunen har fått in tre medborgarförslag gällande upprättande av en hundrastplats i
Gullspångs tätort. Upprättandet av en hundrastplats motiverades med att det kan bli en
samlingsplats för social närvaro mellan hundar och ägare. En rastplats skulle vara
lämpligt för lösspringande hundar då det finns människor som är rädda för hundar och
att det finns hundägare som inte har möjlighet att motionera sina hundar i skogen. Ett
av förslagen pekade ut Göta Holme eller ytan mellan skateboardsrampen och
dressinhuset som lämpliga platser för en hundrastgård.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning gällande möjligheten att
upprätta en hundrastgård i Gullspångs tätort och har kommit fram till följande:
- Inga tillstånd eller bygglov krävs för att upprätta en hundrastgård.
- Park/Gatuavdelningen och Miljö/byggförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
En tänkbar lösning är att inhägna ett område på 1250 kvm med stängsel och tillhörande
grind. För att minimera behovet av underhåll av rastplatsen föreslås att markens
naturliga vegetation behållas och inte ersättas av grus eller dyl. En sådan åtgärd skulle
gå på 10 000 kr för material- samt personalkostnader.
Förslaget på en eventuell placering av hundrastgården har grundats sig på att det inte
ligger i direkt anslutning till några bostäder. Om hundrastgården inte används eller
anses olämplig att behålla kan stängslet tas bort och användas för andra behov på annan
plats. Ett upprättande av en hundrastgård skulle kunna bidra till att minska antalet
lösspringande hundar i samhället och i omkringliggande naturområden. Under perioden
1 mars till den 20 augusti finns det risk att lösspringande hundar i naturen kan störa
vilda djur med ungar.
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Bilagor
- Medborgarförslag- Rastgård för hundar.pdf
- Kartbild till medborgarförslag om hundrastgård KS 2014/687, KS 2014/661.pdf
- Tjänsteskrivelse medborgarförslag om rastgård för hundar i Gullspång, KS 2014/687,
KS 2014/661, skriven av Anna Bjerndell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Dagny Kangas
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KF § 204

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Soptunnorna ska ställas på samma sida av
gatorna

KS 2015/271

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen.

Bakgrund

Bilagor
- Motion - Soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna.pdf
- Tjänsteskrivelse, angående motion - soptunnorna ska ställas på samma sida av
gatorna, skriven av Annika Kjellkvist 2015-07-01.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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KF § 205

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion - Fastigheten del av Hova 5:7 läggs in i
kommunens investeringsplan och detaljplaneras samt att
kommunen investerar i ett företagshotell

KS 2013/505

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betrakta denna motion och ärende som avslutat då
delar av motionen redan uppfyllts och behandlas i andra ärenden.

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

Bakgrund
Centerns fullmäktigegrupp genom Roland Karlsson (C) lämnade in en motion på
Kommunfullmäktige 2013-10-28 där de föreslår att Fastigheten del av Hova 5:7 läggs
in i kommunens investeringsplan och detaljplaneras samt att kommunen investerar i ett
företagshotell.
Detaljplan för del av Björnemossen 3:38 (tidigare Hova 5:7), KS 2014/112 är under
beredning, och planarbetet befinner sig i slutfasen. I samband med detta har man även
påbörjat planarbete för annan strategisk mark. KS 2014/572, Detaljplan för
Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42.
Ett företagshotell utreds i ett annat ärende, KS 2014/71, Hova Utvecklingsbolag AB,
där uppdraget är att fortsätta utreda förutsättningarna för bildandet av ett gemensamt
utvecklingsbolag som har syftet att bygga och driva ett företags- och industrihotell.
Bilagor
- DOC131029.pdf
- Motionssvar - Fastigheten del av Hova 5 7 läggs in i kommunens investeringsplan
och detaljplaneras samt att kommunen investerar i ett företagshotell, skriven av
Camilla MqQuire och Thyra Larsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Roland Karlsson
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KF § 206

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag för ökning av Gullspångsälvens
laxpopulation samt marknadsföring av Gullspångsälvens
laxtrappa

KS 2014/705

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

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

Bakgrund
Ett medborgaförslag från Wolfgang Brauer inkom 2014-11-12 till kommunen.
Förslaget syftar till att öka Gullspångsälvens laxpopulation och samtidigt marknadsföra
Gullspångsälvens laxtrappa. Enligt förslaget ska kommunen, via en internetportal, sälja
s.k. laxcertifikat där personer från hela världen kan köpa och döpa laxyngel som sedan
inplanteras i Gullspångsälven. Köparen ska regelbundet få information om var sin lax
befinner sig och även bli erbjudna att varje år besöka laxtrappan och titta på laxlek
samt inplaneringen av unglax. Via internetportalen ska även laxtrappan på andra sätt
marknadsföras.
Kommunen tycker att förslaget är innovativt men ser inte uppdraget att utplantera mer
lax i Gullspångsälven som prioriterat. Enligt projekt Gullspångslaxens
Uppföljningsdokument (2013) inplanterades det sammanlagt ca 14 000 laxungar i
Gullspångsälven under åren 2004, 2006 och 2008 med syfte att undersöka möjlig
naturlig produktion av lax. Undersökningen är fortfarande aktiv vilket inte motiverar
ytterligare inplantering.
Kommunen marknadsför idag laxtrappan b.la. via sin hemsida och turistbyråer vilket
anses vara tillräckligt.

Bilagor
- Medborgarförslag om att inbjuda hela välden att köpa lax (smolt) för att orka lax
populationen i kommunen.doc
- Svar på medborgarförslag för ökning av Gullspångälvens laxpopulation samt
marknadsföring av Gullspångsälvens laxtrappa , skriven av Erik Söderström 2015-0714.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kopia till
Wolfgang Brauer
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KF § 207

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar längs med
cykelbanan till Sjötorp

KS 2014/578

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta ärendet.

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

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-10-01 inskickat av Aron Högberg.
Förslaget syftar till att längsmed cykelvägen mellan Gullspång och Sjötorp sätta upp
informationsskyltar som förtydligar var cykelvägen går, samt anger kilometeravstånd.

Under våren år 2015 satte Tekniska upp skyltar längsmed cykelvägen mellan
Gullspångs och Sjötorp som medborgarförslaget syftade till. Efter att via telefon
återkopplat med Aron Högberg kan nu ärendet avslutas.
Bilagor
- Medborgarförslag om att sätta upp skyltar längs med cykelbanan till Sjötorp.pdf
- Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om uppsättning av informationsskyltar
längsmed cykelvägen mellan Gullspång-Sjötorp, skriven av Erik Söderström 2015-0827.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Aron Högberg
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Kommunfullmäktige

KF § 208

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2015

KS 2015/197

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning.
1. KS 2011/362
Motion – Starta projekt Gullspångslaxens hus – Nu. Inlämnad 2011-11-29 av Björn
Thodenius (M) och Klas Ljungberg (FP). Överlämnad till kommunens
utvecklingsgrupp 2014-01-20.
2. KS 2013/220
Motion- Barfotens Camping och utveckling av besöksnäringen i Otterbäcken. Inlämnad
2013-04-16 av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M). Behandlad i ksau 201508-26.
3. KS 2013/505
Motion-Fastigheten del av Hova 5:7 läggs in i kommunens investeringsplan och
detaljplaneras samt att kommunen investerar i ett företagshotell. Inlämnad 2013-10-25
av Centerns fullmäktigegrupp genom Roland Karlsson (C).
Behandlas i KS 2015-10-07
4. KS 2014/147
Motion – Upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och Gullspång.
Inlämnad 2014-02-25 av Stig Svensson (SD) och Bengt O Hansson (RV). Behandlad i
barn- och utbildningsutskottet 2014-04-14. Behandlad i kommunstyrelsen 2014-06-11,
§ 219 då beslutades att ungdomar och ansvariga för ”Smältverket” ska komma till
kommunstyrelsen och redogöra för verksamheten. Ett studiebesök vid ”Smältverket”
ska ordnas. Överlämnad till barn- och utbildning och kulturnämnden 2015-09-03.
5. KS 2014/498
Motion- Behov av äldrestöjdare. Inlämnad 2014-08-22 av Centerpartiet Gullspång.
Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123.
6. KS 2015/81
Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av Sven ”Esso”
Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV) 2015-02-05.
7. KS 2015/130
Motion – Angående vandringsled längs Gullspångsälven. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2015-02-23. Behandlas i KS 2015-10-07.
8. KS 2015/179
Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer 2015-03-17.
9. KS 2015/271
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Motion soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna. Inlämnad av Roger Wiking
2015-04-29. Behandlas i KS 2015-10-07.
10. KS 2015/429
Motion – Om införande av Barnkonventionen i Gullspångs kommuns allt arbete och
alla beslut inom samtliga förvaltningar. Inlämnad av Per-Arne Brandberg 2015-06-30.
11. KS 2015/563
Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av Christian Carlström
2015-09-28.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2015, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning 2015.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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KF § 209

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning

KS 2015/200

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag under beredning.
1. KS 2014/558
Medborgarförslag om att turistkontoret ska flytta till Hova turistbyrå.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-22.
2. KS 2014/564
Medborgarförslag om att ha informationsmaterial för turister på ICA och på
bensinstationer.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-22.
3. KS 2014/566
Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
4. KS 2014/567
Medborgarförslag om guidad fågelskådning vid Gullspångsälven.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-24.
5. KS 2014/577
Medborgarförslag om att asfaltera igen järnvägsövergången vid Fortum
Inlämnad av Aron Högberg, 2014-10-01. Behandlas i KS 2015-10-07.
6. KS 2014/578
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar längs med cykelbanan till Sjötorp
Inlämnad av Aron Högberg, 2014-10-01. Behandlas i KS 2015-10-07
7. KS 2014/641
Medborgarförslag – Gullspång- staden av Laxarna.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-10-27
Behandlad i allmänna utskottet 2015-02-18.
8. KS 2014/651
Medborgarförslag att man byter vanliga lysrör och glöd- och halogenlampor med LED.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-10-27.
9. KS 2014/661
Medborgarslag om rastgård för hundar.
Inlämnad av Luise Ärlevik och Camilla Alsterkvist, 2014-10-30.
Behandlas i KS 2015-10-07.
10. KS 2014/669
Medborgarförslag barnen målar lekborgen vid Hova riddarvecka.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-10-31.
11. KS 2014/679
Medborgarförslag om vänort.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-05.
12. KS 2014/687
Medborgarförslag – Rastgård för hundar.
Inlämnad av Dagny Kangas, 2014-11-10.
Behandlas i KS 2015-10-07.
13. KS 2014/704
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Medborgarförslag – Ljusterapicenter i offentliga byggnader.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-11-13.
14. KS 2014/705
Medborgarförslag om att inbjuda hela världen att köpa lax (smolt) för att öka
laxpopulationen i kommunen.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-12. Behandlas i KS 2015-10-07.
15. KS 2014/706
Medborgarförslag om internetkamera som visar laxtrappan i Gullspång.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13.
16. KS 2014/716
Medborgarförslag – Informera om avfallssortering.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2014-11-17.
17. KS 2014/727
Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-24.
18. KS 2015/36
Medborgarförslag om att kommunens anställda inte ska ringa från hemligt nummer.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2015-01-19.
19. KS 2015/48
Medborgarförslag om att Hova Turistbyrå, Hova turistborg kan bli ett café och
turisminformation.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2015-01-26.
20. KS 2015/53
Medborgarförslag om polisstation inom kommunen.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2015-01-26.
21. KS 2015/198
Medborgarförslag – Kommunen ska köpa gamla tomma hus och söka stöd för
renovering från Eu.
Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2015-03-30.
22. KS 2015/132
Medborgarförslag – Utrusta Skagersviks badplats med en informationstavla och
plastbrevlådor. Inlämnad av Tina Gabriele Brauer, 2015-04-13.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så
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kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för
medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och
klagomål.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2015 skriven av
Britt-Marie Nilsson 2015-09-24.docx
- Medborgarförslag under beredning .pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 210

Ärende

Ärendenummer

Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016

KS 2015/514

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2016:
Måndagar normalt kl 19.00
25 januari
29 februari
29 mars (tisdag)
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti kl 18.00
26 september
31 oktober
28 november
12 december

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige finns framtaget.
Förslaget har utgått ifrån lagda sammanträdesdagar 2015.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2016.docx
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KF § 211

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Förstudie betygsnivå och måluppfyllelse inom
grundskolan

KS 2015/368

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut 2015-09-09 § 461 angående svar
på frågeställningar i förstudie angående betygsnivåer och måluppfyllelse inom
grundskolan i Gullspångs kommun.

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga KS § 461.pdf

Kopia till
Akt
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KF § 212

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Revisionsrapport handläggning och dokumentation
av insatser för barn och ungdomar inom individ- och
familjeomsorgen

KS 2015/366

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens beslut 2015-09-09 § 465 angående svar
på revisionsrapport granskning av handläggning och dokumentation av insatser för
barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- bilaga KS § 465.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Valärende- Val till kommunens revisor

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Matti Niiranen (S) till revisor under återstoden av
mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning av revisorer:
Ledamöter:
1. Karl-Johan Fägerlind (M)
2. Solveig Skoglund (S)
3. Matti Niiranen (S)
4. Lars-Erik Larsson (C)
5. Jan Persson (M)
Ordförande: Karl-Johan Fägerlind (M)
Vice ordförande: Solveig Skoglund (S)

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Matti Niiranen
(S) utses till revisor.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse revisor efter avgående Sune Jakobsson (S).

Kopia till
Kommunrevisionen
Kommunens auktoriserade revisor
Kommunfullmäktiges presidium
Lönekontoret

56/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 214

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Val till revisor ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Matti Niiranen (S) som revisor ersättare i
Gullspångsbostäder AB under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande revisorer i Gullspångsbostäder AB:
Ordinarie
Karl-Johan Fägerlind (M)
Solveig Skoglund (S)
Ersättare
Jan Persson (M)
Matti Niiranen (S)

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Matti Niiranen utses
till revisor ersättare i Gullspångsbostäder AB under återstoden av mandatperioden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att välja revisor ersättare i Gullspångsbostäder AB efter
avgående Sune Jakobsson.

Kopia till
De valda
Gullspångsbostäder AB

57/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 215

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Val till revisor ersättare i Skagerns Energi AB

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Matti Niiranen (S) till revisor ersättare i Skagerns
Energi AB under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande revisorer i Skagerns Energi AB
Ordinarie
Karl-Johan Fägerlind (M)
Solveig Skoglund (S)
Ersättare
Jan Persson (M)
Matti Niiranen (S)

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Matti Niiranen (S)
utses till revisor ersättare i Skagerns Energi AB.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse revisor ersättare i Skagerns Energi efter avgående
Sune Jakobsson (S).

Kopia till
De valda
Lars Johansson
Ekonomikontoret

58/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 216

Protokoll
2015-10-26

Ärende

Ärendenummer

Delgivning av ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2015-10-26 dnr 201-34695-2015
att Monica Joby (M) har utsetts till ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter
avgående Elisabet Bjelke (M).
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2015-10-26 dnr 201-34695-2015
att Lennart Johnsson (M) har utsetts till ny ersättare efter Monica Joby (M).

Bakgrund
Länsstyrelsen har i protokoll 2015-10-26 dnr 201-34695-2015 beslutat att Monica Joby
(M) har utsetts till ny ordinarie ledamot efter avgående Elisabet Bjelke (M). Samt att
Lennart Johnsson (M) har utsetts till ny ersättare.

Kopia till
Akt

59/60
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2015-10-26

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2015-10-26

Datum då anslaget sätts upp:

2015-11-05

Förvaringsplats för protokollet:

Hova kommunkontor

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned: 2015-11-27

