Kommunfullmäktige

Datum:

2016-10-31 kl 19:00-21:25

Plats:

Sessionssalen

Protokoll
2016-10-31

Paragrafer: § 153 - 174

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande, ej § 159

Roland Karlsson
Ordförande del § 159

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Stig Svensson
Ordförande del § 159

Justeringens
plats och tid: Hova kommunkontor 2016-11-14 kl 10:00
Justeras

Jan Hassel

Beslutande

Pär Rittsel

Björn Thodenius (M), del av § 159
Maria Gustafsson (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (M), § 153-169, kl 19:00-21:20
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C), del av § 159
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande, del av § 159, ordförande del § 159
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S), del av § 159
Jan Hassel (S)
Anja Nyström (S), del av § 159
Per-Arne Brandberg (S), del av § 159
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande, ej § 159
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Margitha Dagobert (S), § 153-159, kl 19.00-20:30
Stig Svensson (SD), ordförande del av § 159
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), Tjänstgörande ersättare för Eric Mellberg (M)
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Monica Joby (M)
Christian Carlström (S), Tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
Pia Zimmermann (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Dan Stråle (S), Tjänstgörande ersättare för Roger Wiking (S), § 153-163 kl 19:00-20:55
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Munir Hamad (S)
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Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S) § 160-174 kl
20.30-21:25
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Roger Wiking (S) § 164-174, kl 20:5521:25
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI) ej § 159
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Maritha Hagström (C), § 153-158, del av § 159, kl 19:00-20:05

Övriga

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

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Ordet är fritt

KS 2015/363

§5

Information från kultur, turism och samhällsplanering

KS 2015/428

§6

Svar på motion upprättande av ungdomsgård

KS 2014/147

§7

Revidering av arvodesreglementet

KS 2016/595

§8

Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska
sammanträden

KS 2015/752

§9

Partistöd 2017

KS 2016/596

§ 10

Ändring av taxa enligt Plan- och bygglagen

KS 2016/477

§ 11

Delårsrapport januari-augusti 2016

KS 2016/210

§ 12

Fastigheten Björtorp 4:6 i Skagersvik

KS 2016/461

§ 13

Reglemente för kommunstyrelsen, förändring

KS 2015/96

§ 14

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, förändring

KS 2015/90

§ 15

Ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2016

KS 2016/237
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§ 16

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

§ 17

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

§ 18

Sammanträdesdagar år 2017 kommunfullmäktige

KS 2016/316

§ 19

Delgivning - Delårsrapport 2016 Avfallshantering Östra
Skaraborg

KS 2016/614

§ 20

Delgivning - Delårsrapport 2016 Räddningstjänsten Östra
Skaraborg 2016

KS 2016/605

§ 21

Delgivning - Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsen
hantering av allmänna handlingar

KS 2016/572

§ 22

Motion - Ändring av sammanträdestider för kommunfullmäktige

KS 2016/705
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KF § 153
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Pär Rittsel (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 154

Protokoll
2016-10-31

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Under punkt 7 revidering av arvodesreglementet deltar endast de ledamöter som enligt
kommunallagen 5 kap 20 a § har rätt att delta.
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KF § 155
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter tillägg av:
Punkt 22 Motion - om ändring av sammanträdestider för kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Ordet är fritt

KS 2015/363

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling på kommunfullmäktige
Följande deltar i ordet är fritt:
Carina Gullberg (S) informerar om
- Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Utmanande avstamp 2, till vinnare av
2016 års folkhälsopris på 30 tkr med följande motivering: Genom ett förtroendefullt
samarbete med föräldrar stöttar Utmanande avstamp 2 barn som har, eller riskerar att
utveckla, ett normbrytande beteende. En tydlig samverkan mellan de olika
verksamheterna ökar skyddsfaktorerna för dessa barn och ger hela familjen ett gott
stöd.
- Vänersamarbetet är en ekonomisk förening där kommuner runt Vänern är
medlemmar. Föreningen arbetar för en hållbar utveckling av Vänern inom områdena:
samordning, näringsliv och information. Bland annat har Vänerveckan ägt rum 27
augusti - 4 september, som är ett evenemang för hela familjen att uppmärksamma livet
i och runt Sveriges största insjö.
Björn Thodenius (M) informerar om
- Konferens om landsbygdsutveckling som Tillväxtverket anordnat och visar en kort
film om Tillväxtverket.
Anja Nyström (S) informerar om
Höstprogrammet för höstlovet vecka 44, information finns på kommunens hemsida.
Bo Hagström (C) informerar om
- Positivt möte i onsdagskväll angående vattentäkten i Hova, en ny områdesgräns har
tagits fram.

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.
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Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild. Det får ej heller
beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande sammanträde.
Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna. 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 och samhällsplanering

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret informerar om vad som pågår inom deras verksamhet,
följande deltar i informationen.
Kommunchef Elisabeth Olsson, stabschef/kommunikationsansvarig Elin Asp, plan- och
exploateringsansvarig Peter Karnung, samhällsplanerare Erik Söderström,
turismutvecklare Agatha Lahaise och säkerhetssamordnare Rebecka Berglin.
Avslutningsvis slutar presentationen med:
Våra mål är att möjliggöra och förverkliga de politiska besluten på ett sätt som ger
nöjda medborgare.

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

Svar på motion upprättande av ungdomsgård

KS 2014/147

Beslut
I och med att de av kommunstyrelsen önskade aktiviteter är uppfyllda beslutar
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med nedanstående yttrande.
Vid beslutstillfället fanns inte Barn-, utbildning- och kulturnämnden utan de frågor som
berörde området låg i ett utskott under kommunstyrelsen. Utskottet tog del av beslutet
och följande aktiviteter har genomförts:
1. Vid möte 2015-11-10 BUK § 138 var fritids gårdsföreståndare Lars Löfgren och
rektor Pia Ahlqvist inbjudna till mötet och redogjorde för fritidsgården ”Smältverkets”
verksamhet.
2. För att inhämta synpunkter från ungdomar på kommunens ungdomsverksamhet finns
sedan hösten 2015 ett ungdomsparlament. Här diskuteras frågor som berör ungdomar
och de kan även ge synpunkter på olika ungdomsverksamheter. I ungdomsparlamentet
finns ungdomar från alla kommundelar.
3. Skol- och kulturchef Yvonne Kjell informerade 2014-09-07 § KS 214/524 om de
kulturaktiviteter som fanns i kommunen.
4. Studiebesök vid Smältverket genomfördes av Barn-, utbildning- och kulturnämnden
2016-04-07.

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

Bakgrund
Barn- utbildning och kulturnämnden har 2016-08-22 § 196 behandlat ärendet.
En motion angående upprättande av en ungdomsgård i Gullspång och Hova har
inkommit från Rätt väg och Sverigedemokraterna våren 2014. Motionen behandlades
vid KS § 219 2014-06-11.
Vid mötet beslöts att:
1. Bjuda in ansvariga för smältverket och att de redogör för deras verksamhet.
2. Bjuda in ungdomar från de olika kommundelarna så de ges möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till ungdomsverksamhet.
3. Övriga kulturaktiviteter som finns i kommunen ska redovisas.
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4. Vid något tillfälle ordna ett studiebesök vid ”Smältverket”.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §23).doc
- Barn-, utbildning- och kulturnämnden augusti 2016 (2016-08-22 BUK §10).doc
- Svar Motion upprättande av ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och
Gullspång.docx
- Tjänsteskrivelse lista kulturaktiviteter 2014, 2014-09-08, skriven av Yvonne
Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteutlåtande, 2014-03-07, skriven av Yvonne Kjell.docx
- Motion-Upprättande av Ungdomsgård i Gullspångs kommun i Hova och
Gullspång.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §19).doc

Kopia till
Stig Svensson
Bengt O Hansson
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Ärende

Ärendenummer

Revidering av arvodesreglementet

KS 2016/595

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till arvodesreglemente som
gäller från 2017-01-01, bilaga.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson
(M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt, Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M),
Sarah Johansson (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt kommunallagen 5 kap 20a§ har rätt att
delta.
Protokollsanteckning
Gunnar Bohlin (M) medges att till protokollet få antecknat att kommande förslag till
justering av arvoden skall föreläggas ledamöterna senast en vecka innan
arvodeskommitténs sammanträde.

Behandling i kommunfullmäktige
Arvodeskommitténs ordförande Sven-Erik Roslund (S) redovisar reviderat förslag till
arvodesreglemente samt att en redaktionell ändring ska göras under § 9 med
ändringen att tas bort (58 100 år 2015) och ändras till (59 300 år 2016).
Gunnar Bohlin (M) yrkar att; 1. Arvodet för fullmäktigespresidium höjs med 1 %
för ordföranden och med 0,2 % för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
2. Övriga höjningar sker i två steg varför halva föreslagna höjningen sker 2017-01-01
och 2017-07-01 sker den andra halvan.
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 19:54- 20:04.
Jan Hassel (S) yrkar enligt arvodeskommitténs förslag och att det gäller från 2017-0101.
På grund av att ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) är jävig godkänner
kommunfullmäktige att Roland Karlsson (C) övertar ordförandeskapet.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp Jan Hassel (S) yrkande och Gunnar Bohlins
(M) ändringsyrkande (2.) för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Jan Hassels (S) yrkande. Omröstning begärs och genomförs med följande av
kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition. Den som vill rösta
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enligt Hassels (S) yrkande röstar Ja och den som vill rösta enligt Bohlins
(M) ändringsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
14 ja-röster: Kjell Lindholm (C), Jan Hassel (S), Monica Sjöberg (S), Reine Hilding
(S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg (S), Margitha Dagobert (S),
Christian Carlström (S), Pia Zimmerman (S), Dan Stråle (S), Ulf Nilsson (S), SvenErik Roslund (S), Annica Granath (S), Roland Karlsson (C).
11 nej-röster: Maria Gustafsson (M), Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per
Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M, Stig
Svensson (SD), Sarah Johansson (FI), Bengt O Hansson (RV), Per-Arne Olofsson
(RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Jan Hassels (S) yrkande.
På grund av att ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) och 1:e vice ordförande
Roland Karlsson (C) är jäviga godkänner kommunfullmäktige att Stig Svensson (SD)
övertar ordförandeskapet.
Ordförande Stig Svensson (SD) tar upp Gunnar Bohlins (M) ändringsyrkande 1. för
beslut och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs och
genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition den
som vill rösta bifall till Bohlins ändringsyrkande röstar Nej och den som vill rösta
avslag för ändringsyrkandet röstar Ja.
Omröstningsresultat
16 ja-röster: Bo Hagström (C), Kjell Lindholm (C), Carina Gullberg (S), Jan Hassel
(S), Anja Nyström (S), Per-Arne Brandberg (S), Monica Sjöberg (S), Reine Hilding
(S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg (S), Margitha Dagobert (S),
Christian Carlström (S), Pia Zimmerman (S), Dan Stråle (S), Ulf Nilsson (S), SvenErik Roslund (S).
12 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Gunnar Bohlin (M),
Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M),
Håkan Ahlgren (M), Sarah Johansson (FI), Bengt O Hansson (RV), Per-Arne Olofsson
(RV), Stig Svensson (SD).
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå Gunnar Bohlins (M)
ändringsyrkande 1.

Bakgrund
a) Förslag till ändring i § 4 Normal arbetstid 5:e stycket Normal arbetstid är 8
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timmar/dag. Tid därutöver ska styrkas innan ersättning beviljas. Det ankommer på
kommunstyrelsen att besluta i dessa fall.
b) Förslag till ändring i § 4 arvodesreglementet. Uppräkning av den schablonmässigt
bestämda årsinkomsten Uppräkning av den schablonmässigt bestämda årsinkomsten
(240 000 kr) Förslag till ändring av årsinkomsten till 40 % av inkomstbasbeloppet.
(2016 års inkomstbasbelopp är 59 300 kr/mån. Att schablonmässigt bestämda
årsinkomsten då skulle bli 284 464 kr 2016.)
c) Förslag till ändring av § 13 arvode för sammanträden m.m. Ej tjänstgörande ersättare
men närvarande erhåller sammanträdesarvode enligt nedan
Sammanträdesarvode
Utgår med normalt belopp per dag 450 kronor
Varav 1:a tim 100 kronor
Därefter per påbörjad timme 50 kronor
d) Revidering av § 12 b, revisorerna
e) Förslag till justering av bilaga till arvodesreglementet
Kommunstyrelsen
Höjning av arvode Ordförande från 73 % till 83 % av Inkomstbasbeloppet.
Barn- utbildning och kulturnämnd
Höjning av arvode Ordförande från 10,00 % till 12,00 % av Inkomstbasbeloppet.
Höjning av arvode 1 vice Ordförande från 3,00 % till 3,50 % av Inkomstbasbeloppet.
Höjning av arvode 2 vice Ordförande från 3,00 % till 3,50 % av Inkomstbasbeloppet.
Vård- Omsorgsnämnd
Höjning av arvode Ordförande från 15,00 % till 18,00 % av Inkomstbasbeloppet.
Höjning av arvode 1 vice Ordförande från 4,00 % till 4,50 % av Inkomstbasbeloppet.
Höjning av arvode 2 vice Ordförande från 4,00 % till 4,50 % av Inkomstbasbeloppet.

Bilagor
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §4).doc
- Bilaga 1 till arvodesreglementet.pdf
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §5).doc
- Arvodesreglemente bilaga till § 4 arvodeskommittén.pdf

Kopia till
Lönekontoret
Nämndsekreterarna
Partierna
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Ärende

Ärendenummer

Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska
sammanträden

KS 2015/752

Beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker FI:s motion om policy för kostnader gällande
barntillsyn för politiska sammanträden och beslutar att nedanstående ändring görs i
arvodesreglementet:
§ 15 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget som förtroendevald. Vid
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till
och med den månad barnet fyller 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning
även utgå för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende, såvida inte denne kan styrka förlorad arbetsinkomst. Ersättning utgår
inte heller för tid då barnet vistas inom barnomsorg.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela kommunkansliet
vem som anlitats för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med
150 kr för varje påbörjad barntillsynstimme. Avdragsgill tid ska motsvara
sammanträdes- eller förrättningstiden med tillägg av en timma. Barntillsynskostnader
utgår med 150 kr per timma, dock med högst 800 kr per dag.
När en förtroendevald önskar ersättning för barntillsyn skall den förtroendevalde fylla i
blankett, begäran om ersättning för barntillsynskostnader.

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

Bakgrund
En motion har inlämnats av FI Gullspång när det gäller kostnader för barntillsyn för
politiska sammanträden. Enligt kommunallagen 4 kapitlet 12 b § har: ”Förtroendevalda
med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för
barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte
förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid.”
Motionen avser att uppmana förvaltningen att ta fram riktlinjer och en policy gällande
ovanstående lagtext. Kommunen behöver arbeta fram ett material som gör det tydligt
hur denna lagtext ska tolkas och omsättas i praktiken av Gullspångs kommun.
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I det gällande arvodesreglementet för Gullspångs kommun finns under ersättning för
kostnader, § 15 Barntillsynskostnader:
”Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl
finns kan ersättning utges även för äldre barn. Barntillsynskostnader utgår med 100 kr
per timma, dock med högst 800 kr per dag.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående såvida dessa inte kan styrka förlorad arbetsinkomst och inte heller för tid då
barnet vistas i barnomsorg.”
Yttrande
Förslag till reviderad skrivning i arvodesreglementet, § 15 Barntillsynskostnader ändras
enligt nedan:
§ 15 Barntillsynskostnader Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget
som förtroendevald. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes
familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 10 år. Om särskilda skäl
föreligger kan ersättning även utgå för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende, såvida inte denne kan styrka förlorad arbetsinkomst. Ersättning utgår
inte heller för tid då barnet vistas inom barnomsorg.
Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn ska meddela kommunkansliet
vem som anlitats för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med
100 kr för varje påbörjad barntillsynstimme. Avdragsgill tid ska motsvara
sammanträdes- eller förrättningstiden med tillägg av en timma. Barntillsynskostnader
utgår med 100 kr per timma, dock med högst 800 kr per dag.
Hur ersättningen skall begäras beskrivs enligt nedan. När en förtroendevald önskar
ersättning för barntillsyn skall den förtroendevalde fylla i blankett, begäran om
ersättning för barntillsynskostnader, se bilaga.
Arvodeskommittén tillstyrker motionen och har i medföljande bilaga tydliggjort hur
ersättning begärs för barntillsynskostnader enligt § 15, arvodesreglementet för
Gullspång kommun och blankett, begäran om ersättning för barntillsynskostnader.

Bilagor
- Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska sammanträden.pdf
- Blankett för begäran om ersättning för barntillsynskostnader Gullspångs
kommun.docx
- Tjänsteskrivelse svar på motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för
politiska sammanträden,skriven av Arvo Niiholm 2016-08-22.docx
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §7).doc

17/41
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

Kopia till
Lönekontoret
Lii Bergman
Sarah Johansson
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 161

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Partistöd 2017

KS 2016/596

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara oförändrat inför 2017 enligt
kommunfullmäktiges beslut § 18 2015-01-26 nedan:
1. Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i fullmäktige i enlighet
med vad som föreskrivs i Kommunallagen 2 kap. 9 § andra stycket med ett grundstöd
på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 per mandat och år.
2. Upphör ett parti att vara representerat i fullmäktige under ett verksamhetsår ska
partistödet utbetalas ett år efter att representationen upphört.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts till att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
4. Partistöd delas ut årligen i förskott i december månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast den 30 juni utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
5. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Stödet måste utdelas till
partiet, det kan inte längre delas ut till en eller flera enskilda ledamöter.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.

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

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 gett arvodeskommittén i uppdrag att inför varje
budgetår ta fram förslag till partistöd.
Arvodeskommittén har 2016-09-14 § 6 lämnat förslaget att partistödet för år 2017 ska
var oförändrat. Arvodeskommittén gav personalchef Arvo Niiholm i att se över § 2
angående partistöd när representation har upphört och återkomma med förslag till nästa
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

möte med arvodeskommittén.

Bilagor
- Nya regler för partistöd antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.pdf
- Arvodeskommittén (2016-09-14 Ak §6).doc

Kopia till
Partierna
Ekonomikontoret
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
2016-10-31

Kommunfullmäktige

KF § 162

Ärende

Ärendenummer

Ändring av taxa enligt Plan- och bygglagen

KS 2016/477

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta gemensam plan- och bygglovstaxa (inklusive
kart- och mättaxa) där kommunfaktorn N fastställs till 0,85 och att taxan träder i kraft
den 1 januari 2017.

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
Plan- och bygglovstaxan (inklusive kart- och mättaxa) är olika i MTG-kommunerna, då
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar olika taxor beroende på
kommunstorlek. Töreboda och Gullspångs kommuner har den taxa som
rekommenderas för kommuner under 20 000 invånare. Mariestads kommun har
debiterat Töreboda och Gullspångs kommuner mellanskillnaden mellan Mariestads
kommuns plan- och bygglovstaxa och Töreboda och Gullspångs kommuners taxa.
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén skriver i tjänsteskrivelse, 2016-06-16,
sammanfattning:
”Det nu liggande förslaget om att införa en likalydande N-faktor på 8,5 i de tre
kommunernas annars likalydande PBL-taxor är i sig bra. Konsekvensen blir dock att
intäkterna kommer att minska något i och med att merparten av intäkterna visat sig
komma från sökanden etc. när det gäller PBL-ärenden i Mariestads kommun.
Detta gäller sannolikt också för kart och mät. Avgifterna för planer i Mariestads
kommun kommer också att minska. Däremot ökar planavgifterna i Töreboda och
Gullspångs kommuner.
Detta är inget som direkt påverkar Miljö- och byggnadsnämnden men bör ändå vara
känt före det beslut om ändrade kommunfaktorer fattas.
Vilka förändrade intäktsnivåer det handlar om är svårt att förutse. För Miljö- och
byggnadsnämnden kan det handla om runt -20 tkr om man tittar på 2015 år siffror.”
Vid MTG Styrgruppsmöte 2016-06-09 beslutades att rekommendera
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

kommunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kommunerna att besluta att anta gemensam
plan- och bygglovstaxa.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24 (2016-08-24 Ksau §13).doc
- Tjänsteskrivelse yttrande över förslag på ändring av PBL-taxa för MTGkommunerna.pdf
- Taxa enligt Plan- och bygglagen inklusive kart-och mättaxa antagen av kf 2011-08-29
§ 96.pdf
- Styrgrupp MTG anteckningar 2016-06-09.pdf
- Beslut i Miljö- och Byggnadsnämnden § 123, förslag på ändring av taxa enl plan- och
bygglagen inklusive kart- och mättaxa.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-09-07 (2016-09-07 KS §14).doc

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

22/41
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 163

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Delårsrapport januari-augusti 2016

KS 2016/210

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om delårsrapporten januari-augusti
2016 och lagda uppdrag nedan:
Kommunstyrelsen beslutar om följande uppdrag (KS § 280, 2016-10-05):
1. Tidigare uppdrag kvarstår beslutade i KS § 517/15, en översyn av lokalkostnader för
äldreomsorgen/LSS, IM-utbildning i kommunen, vårdtyngdsutredning inom
äldreomsorg/hemvård och fortsatt specificering av flyktingmottagande ej
ensamkommande barn för att få underlag till fördelning (uppdrag från
budgetberedningen § 9/16).
2. En redovisning ska lämnas av hur det tillfälligt statliga stödet till nyanlända på 7,1
mnkr har använts (KS § 190/16)
3. För verksamheten ensamkommande barn ska en redovisning lämnas om hur mycket
pengar som har avsatts på balanskonto år 2009-2015, och hur mycket som kommer att
avsättas år 2016.
4. Hur mycket pengar har barn- utbildning och kulturnämndens verksamhet sökt från
Migrationsverket och använt för ensamkommande barn till grundskolan, gymnasiet.
5. Integration hur mycket pengar har avsatts på balanskonto och vad har använts samt
förslag på fördelning ska tas fram. Verksamheten ska anpassas till lägre intäkter för
mottagning av flyktingar då Gullspångs kommun får lägre tilldelningsbeslut (för år
2016 10 personer och år 2017 10 personer).
6. Personalutskottet ges i uppdrag att se över hur en förbättring av rehabiliteringsarbetet
kan genomföras.
7. Verksamheterna får i uppdrag att arbeta för en budget i balans.
8. Prognos för år 2017 ska lämnas.
9. En särskild bilaga för det tillfälliga statsbidraget ska tas fram.
10. Avvaktar med omfördelning av pengar till vård- och omsorgsnämnden till dess att
de lagda uppdragen har redovisats och ny budgetprognos tagits fram.

Behandling i kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

Kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) informerar om delårsrapporten
januari-augusti 2016.

Bakgrund
Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2016 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 ekonomiska utvecklingen av skatter och
bidrag grundar sig prognosen på senast tillgängliga prognos från SKL (Sveriges
kommuner och landsting) som publicerades i augusti månad.
Utfallet i delårsbokslutet visar på ett resultat uppgående till 4 mnkr. Detta kan jämföras
med föregående år då resultatet vid samma tidpunkt uppgick till 5,9 mnkr (inklusive en
jämförelsestörande post på 2,8 mnkr) Redovisade investeringar uppgick vid periodens
slut till 6,7 mnkr (7,6 mnkr motsvarande period 2015).
Prognos för 2016 visar på ett förväntat resultat uppgående till -1,4 mnkr vilket
motsvarar en avvikelse på -7,1 mnkr gentemot fastställd budget. Den främsta orsaken
till det prognostiserade resultatet beror på förväntade negativa budgetavvikelser inom
framför allt Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 2016 januari-augusti, skriven av Anders Bernhall
2016-09-26.docx
- Delårsrapport 2016 Gullspångs kommun.docx
- Bilaga till delårsrapport 2016 Gullspångs kommun.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §6).doc
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §4).doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 164

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Fastigheten Björtorp 4:6 i Skagersvik

KS 2016/461

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2007-01-29 Kf §
10 avseende att fastigheterna Skagersvik södra och norra med fastighetsbeteckningen
Björtorp 4:6 avvecklas genom försäljning.

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

Bakgrund
Fastigheten Björtorp 4:6 är belägen i Skagersvik och ägs av kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-06-22 § 226 samtyckt till att ta fastigheten
Björtorp 4:6 i anspråk för att tillmötesgå de behov som finns för verksamheterna bland
annat ung Arena 9.0 och samtycker till att verksamheten flyttar in i lokalen.
Verksamheten flyttar in i lokalen till minimala kostnader.
Kommunfullmäktige har 2007-01-29 Kf § 10 beslutat att fastigheten Björtorp 4:6 ska
avvecklas genom försäljning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-09-21 § 166 ekonomichefen i uppdrag att se
över hyresersättningen.
Yttrande avseende hyressättning
Enligt uppgift från Fastighetsförvaltningen uppgår nuvarande driftkostnader för aktuell
fastighet till 180 tkr/år. Denna kostnad redovisas för närvarande under
fastighetsförvaltningen och belastar inte någon kärnverksamhet. Orsaken till detta är att
det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i aktuell lokal. Efter beslutade
förändringar visar ny hyreskalkyl en uppskattad hyreskostnad uppgående till ca 700
kr/kvm. Aktuell yta uppgår till 411 kvm, vilket ger en ny uppskattade hyreskostnad
uppgående till 288 tkr/år.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §11).doc
- Tjänsteskrivelse, fastigheten Björtorp 4_6, skriven av Anders Bernhall 2016-0927.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-22 (2016-06-22 Ksau §9).doc
- Beslut från kommunfullmäktige 2007-0-29 § 10 försäljning fastigheten-Skagersvik
Björtorp 4_6.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §6).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Jim Gustavsson

26/41
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 165

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för kommunstyrelsen, förändring

KS 2015/96

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under kommunstyrelsens reglemente 3 § lägga till
punkt 12. Kommunstyrelsen har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar för
vuxenstudier, arbetsmarknadsfrågor och integration, bilaga.

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

Bakgrund
Under våren 2016 fattades beslut om att inrätta en ny verksamhet för integration,
studier och arbete. I den nya verksamheten läggs Lärcentrum, AME och
flyktingmottagandet. Den nya verksamheten ska politiskt ligga under
kommunstyrelsen. Detta innebär att ansvaret för flyktingmottagning som idag ligger
under vård- och omsorgsnämnden flyttas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens reglemente bör förtydligas genom att ansvaret för vuxenstudier,
arbetsmarknadsfrågor och integration får en egen punkt under § 3:
12. Kommunstyrelsen har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar gällande
vuxenstudier, arbetsmarknadsfrågor och integration
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §19).doc
- Reglemente för kommunstyrelsen antagen av kommunfullmäktige 2015-04-29, § 85,
reviderad.docx
- Tjänsteskrivelse ändring i reglemente för kommunstyrelsen, skriven av Elisabeth
Olsson 2016-09-13.docx
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §15).doc

Kopia till
Informationsansvarig
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 166

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, förändring

KS 2015/90

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra 1 § punkt 7 i Vård- och omsorgsnämndens
reglemente till ”mottagande av ensamkommande barn”, bilaga.

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

Bakgrund
Under våren 2016 fattades beslut om att inrätta en ny verksamhet för integration,
studier och arbete. I den nya verksamheten läggs Lärcentrum, AME och
flyktingmottagandet. Den nya verksamheten ska politiskt ligga under
kommunstyrelsen.
Detta innebär att ansvaret för flyktingmottagning som idag ligger under Vård- och
omsorgsnämnden flyttas till kommunstyrelsen. Därmed behöver 1§, uppgift nr 7, tas
bort i Vård- och omsorgsnämndens reglemente:
”1 § Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter….
7. flyktingmottagning/verksamhet”
Punkt 7 bör ersättas med ”mottagande av ensamkommande barn” som fortsätter att
vara Vård- och omsorgsnämndens ansvar men inte finns särskilt benämnt i
reglementet.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §20).doc
- Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden antagen av kf 2015-04-29 § 82,
reviderad.docx
- Tjänsteskrivelse, ändring i reglemente för Vård- och omsorgsnämnden, skriven av
Elisabeth Olsson 2016-09-13.docx
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §16).doc

Kopia till
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

Vård- och omsorgsnämnden
Informationsansvarig
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 167

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 2016

KS 2016/237

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten
gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
(Statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige. Rapportering
har gjorts till IVO).
Period: 2016-01-01—2016-03-31, samt 2016-04-01-2016-06-31 Antal gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader enligt Sol 0
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS 0
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §13).doc
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §23).doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 168

Protokoll
2016-10-31

Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2016

KS 2016/208

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av motioner under beredning.
1. 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. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 201608-22 § 196, behandlad i ksau 2016-09-21, behandlad i kommunstyrelsen 2016-10-05.
Behandlad vid dagens möte.
2. KS 2014/498 Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av
Centerpartiet Gullspång. Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123 och
vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10 § 336.
3. 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.
4. KS 2015/179 Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.
5. KS 2015/271 Motion soptunnorna ska ställas på samma sida av gatorna. Inlämnad av
Roger Wiking (S) 2015-04-29. Behandlad i 2014-11-30 blev återremitterad. Behandlad
i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 24 2016-09-19.
6. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av
Christian Carlström (S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i
Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett
ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet
av den föreslagna lagändringen.
7. KS 2015/680 Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii
Bergman (FI) 2015-11-13. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-0822 § 197 som beslutat att återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas
ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv samt att diskussion även ska föras med
kostchefen.
8. KS 2015/706 Motion om att införa en köttfri matdag i veckan i kommunens
verksamheter. Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-11-26.
Behandlad i kommunstyrelsen 2016-09-07 § 272 återremitterad till förvaltningen för
kompletterande underlag till kommunstyrelsen.
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

9. KS 2015/752 Motion om policy för kostnader gällande barntillsyn för politiska
sammanträden. Inlämnad av Lii Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) 2015-12-14.
Behandlad i arvodeskommittén 2016-09-14. Behandlad vid dagens möte.
10. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20.
11. KS 2016/471 Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under
namnet ”Olssons hamn”. Inlämnad av Sten-Olof Höijer (RV) 2016-06-13.
12. KS 2016/624 Motion om etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun.
Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV), Sten-Olof Höijer
(RV) 2016-09-26.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde i april och oktober.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2016, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §21).doc
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2016

KS 2016/209

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av medborgarförslag under
beredning:
1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/641 Medborgarförslag – Gullspång- staden av Laxarna. Inlämnad av Tina
Gabriele Brauer, 2014-10-27. Tjänsteskrivelse finns framtagen.
3. KS 2014/679 Medborgarförslag om vänort. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-1105.
4. KS 2014/706 Medborgarförslag om internetkamera som visar laxtrappan i
Gullspång. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 §
270 då förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.
5. KS 2014/727 Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik. Inlämnad av
Wolfgang Brauer, 2014-11-24

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
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 2016, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §22).doc

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Sammanträdesdagar år 2017 kommunfullmäktige

KS 2016/316

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena ska börja normalt kl 18:30 om det
finns annan information än enligt kommunfullmäktiges årshjul börjar informationen kl
18:00.
Kommunfullmäktige beslutar att budgetmötet hålls onsdagen den 21 juni kl 13:00
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar och tider 2017:
Måndagar normalt kl 18:30
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
21 juni onsdag kl 13:00 (budgetmöte)
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
11 december

Behandling i kommunfullmäktige
Ajournering kl 21:09-21:17
Jan Hassel (S) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden ska börjar kl 18:30 om det
finns annan information än enligt kommunfullmäktiges årshjul börjar informationen kl
18:00. Budgetmötet hålls onsdagen den 21 juni kl 13:00.
Elis Öqvist Bergman (FI) yrkar att kommunfullmäktiges sammanträden tidigareläggs
till kl 15:00.
Björn Thodenius (M) tillstyrker Jan Hassels (S) ändringsyrkande.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp Jan Hassels (S) och Elis Öqvist
Bergmans (FI) yrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan
Hassels (S) förslag.
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Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige finns framtaget.
Förslaget har utgått ifrån lagda sammanträdesdagar 2016.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017.docx
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Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Delårsrapport 2016 Avfallshantering Östra
Skaraborg

KS 2016/614

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges delårsrapport från Avfallshantering Östra Skaraborg.
Bilagor
- Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll direktionsmöte 2016-09-19.pdf
- 3.2 Delårsrapport 2016 Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Revisorernas bedömning av delårsrapporför Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
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Delgivning - Delårsrapport 2016 Räddningstjänsten Östra
Skaraborg 2016

KS 2016/605

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges delårsrapport 2016 från Räddningstjänsten Östra
Skaraborg.
Bilagor
- Delårsrapport för direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Delårsbokslut 2016 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2016-06-30.pdf

Kopia till
Akt

38/41
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 173

Protokoll
2016-10-31

Ärende
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Delgivning - Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsen
hantering av allmänna handlingar

KS 2016/572

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens svar på revisonsgranskning
kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-21 (2016-09-21 Ksau §14).doc
- Yttrande- revisionsrapport gällande kommunstyrelsens hantering av allmänna
handlingar, skriven av Elisabeth Olsson 2016-09-13.docx
- Fördjupad revisionsgranskning kommunstyrelsens hantering av allmänna
handlingar.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-10-05 (2016-10-05 KS §10).doc
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Motion - Ändring av sammanträdestider för kommunfullmäktige

KS 2016/705

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Elis Öqvist Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) föreslår i en motion, inlämnad vid
dagens möte, att med anledning av demokratin ska sammanträdena för
kommunfullmäktige läggas under sådan tid på dagen att alla har möjlighet att delta. Vi
vill att kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 15:00.

Kopia till
Akt

40/41
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2016-10-31

ANSLAG/BEVIS
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