Protokoll
2018-06-11

Kommunfullmäktige

Datum:

2018-06-11 kl 13:00-16:20

Plats:

Sessionssalen i Hova

Paragrafer: § 79 - 100

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Victor Albertsson Tidestedt

Beslutande

Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (M)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Pia Zimmermann (S)
Anja Nyström (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Margitha Dagobert (S)
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
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Inga-Lill Kjellgren (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Ersättare

Pär Rittsel (M)

Övriga

Ulf Gustavsson, Gullspång Arena Ekonomisk förening, § 83
Elin Asp, Stabschef, Kommunledningskontoret, § 85
Maria Andersson, Verksamhetschef skola och kultur, § 89
Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 95
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

Utdelning av kulturpriser

KS 2018/114

§5

Information om Gullspång Arena ekonomisk förening

KS 2017/784

Föredragande: Ulf Gustafsson
§6

Aktuell information

KS 2018/40

§7

Information om SCB:s medborgarundersökning 2017

KS 2017/309

§8

Nytt fastighetsnät i Kommunhuset

KS 2016/185

§9

Svar på motion angående vassröjning i Otterbäcken

KS 2017/178

§ 10

Förfrågan om förvärv av fastighet Hova 3:23

KS 2018/173

§ 11

Handlingsplan för uppstart av Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion i Gullspångs kommun

KS 2016/440

§ 12

Ajournering

§ 13

Justering av avgifterna i VA- taxan i Gullspång för år 2019 dnr
2018/ 00143

KS 2018/329

§ 14

Kommunfullmäktiges beställningar 2019

KS 2018/362
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§ 15

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2019

KS 2017/603

§ 16

Finansiella mål budgetåret 2019

KS 2018/359

§ 17

Driftbudget 2019

KS 2017/603

Föredragande: Anders Bernhall
§ 18

Budgetplan 2020-2021

KS 2018/360

Föredragande: Anders Bernhall
§ 19

Investeringsbudget 2019

KS 2018/128

Föredragande: Anders Bernhall
§ 20

Investeringsplan 2020-2023

KS 2018/361

Föredragande: Anders Bernhall
§ 21

Sammanträdesdag i augusti

KS 2017/511

§ 22

Delgivning - Tertialrapport april 2018

KS 2018/290
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Ärende
KF § 79

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Victor Albertsson Tidestedt (M) justerar protokollet.
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Ärende
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Ärende

Ärendenummer

Utdelning av kulturpriser

KS 2018/114

Beslut
Ärendet föranleder inte något beslut.

Behandling på mötet
Ann-Christin Erlandsson (S), ordförande, och Anja Nyström (S), ordförande i barn-,
utbildning- och kulturnämnden, delar ut kulturpriserna till nedanstående.
Kommunens kulturpris
Anita Ericsson

Kulturhistoria
Tino Lindholm
Årets ungdomsaktivitet
OBK:s skridskodisco tas emot av Anders Gyldenlöve

Kulturturism
Charlotta Karlsson

Bakgrund
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har 2018-05-24 § 127 beslutat om vilka som
ska tilldelas de olika kulturpriserna.
1) Årets ungdomsaktivitet
Till den eller de som arbetat med goda kulturaktiviteter för ungdomar i Gullspångs
kommun under året. Priset kan delas ut till enskild person eller förening.
Priset innefattar 1 000 kr samt diplom.
2) Kommunens kulturpris
Till den som är aktiv inom något kulturområde exempelvis hantverk, musik eller annan
kulturgärning och som är född eller bosatt i Gullspångs kommun.
Priset innefattar 5 000 kr samt diplom.
3) Kulturhistoria
Till den som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser med kulturhistoriskt arbete inom
Gullspångs kommun.
Priset innefattar 1000 kr samt diplom.
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4) Kulturturism
Till den som under året tagit initiativ till någon form av kulturevenemang eller aktivitet
av intresse som satt Gullspång på kartan.
Priset innefattar 1000 kr samt diplom.

Kopia till
Akt
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KF § 83

Ärende

Ärendenummer

Information om Gullspång Arena ekonomisk förening

KS 2017/784

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling på sammanträdet

Ulf Gustafsson representant från Gullspång Arena Ekonomisk
förening, presenterar förslag till Allaktivitetshall Gullspång projektplan 2018 och
informerar om bakgrunden och förstudien.
Skrivelsen ”Allaktivitetshallen Gullspång Arena” och dokumenten ”Allaktivitetshall
Gullspång projektplan 2018” och ”projekt Gullspång Arena om- och tillbyggnad förslag 1” överlämnas till kommunstyrelsen.
Ett informationsmöte gällande Allaktivitetshall ska hållas den 19 juni.

Bakgrund
Ulf Gustafsson, Gullspångs Arena ekonomisk förening, har uttryckt önskemål om att få
komma till dagens kommunfullmäktige möte för att informera om Gullspångs Arena
ekonomisk förening gällande Allaktivitetshallen Gullspång Arena.

Kopia till
Akt
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KF § 84

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2018/40

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling på sammanträdet
Carina Gullberg (S) informerar om Västra Götalandsregionen nationell plan och
målbild gällande investeringar i transportinfrastrukturen:

- Ny järnväg Göteborg - Borås
- Regionala banorna upprustning behöver ske
- Västra stambanan underhåll mellan Alingsås och Göteborg
- Göteborgs hamn muddras
- Slussar i Trollhättan byggnation av ny slussled
- Göteborg - Oslo sträckan utreds
- Kinnekullebanan investeringar behöver göras

Eric Mellberg (M)
Informerar om båttur med M/S Marianne ute i Mariestads arkipelag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 215 antagit ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
I arbetsordningen har § 44 ändrats från ordet är fritt till aktuell information.
Aktuell information § 44 - Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge aktuell
information från nämnder, styrelser, kommunala bolag, kommunalförbund, regionen
och utbildningar.
- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund.
- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter enbart fyra stycken bereds tillfälle per
sammanträde.
- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller innehålla
frågor. 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.
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- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information.
- 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.
-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information om SCB:s medborgarundersökning 2017

KS 2017/309

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling på mötet
Elin Asp, stabschef, informerar om SCB:s medborgarundersökning 2017.

Bakgrund
Under hösten 2017 skickades en medborgarundersökning ut till 800 slumpvis utvalda
medborgare ur befolkningsregistret. Undersökningen utfördes av SCB (Statistiska
centralbyrån) på uppdrag av Gullspångs kommun. Vi ser att resultatet har förbättrats på
i stort sett alla punkter sedan förra undersökningen 2013. Medborgarna är helt enkelt
mer nöjda med sin kommun nu och platsen de valt att leva sitt liv på. Ett bevis på att vi
arbetar på rätt spår. 800 slumpvis utvalda medborgare ur befolkningsregistret fick
chansen att svara, av dem svarade 48 procent. Svarsfrekvensen på 48 procent ligger
över snittet i Sverige jämfört med andra kommuner, vilket är mycket bra.

Bilagor
- Medborgarundersökning tabell- och diagrambilaga Gullspångs kommun 2017.pdf

Kopia till
Akt

13/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 86

Protokoll
2018-06-11

Ärende

Ärendenummer

Nytt fastighetsnät i Kommunhuset

KS 2016/185

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsanslag på 140 000 kronor, som en del i
förstärkning i kommunal ledningsplats, till nytt fastighetsnät i Kommunhuset.

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

Bakgrund
Det fastighetsnät som finns i Hova Kommunhus är mer än 20 år gammalt och detta
utgör grunden för data, telefoni och larm/övervakning. Nätet används av både
kommunledningskontoret och biblioteket och dess funktionalitet är avgörande för att
bedriva verksamhet i byggnaden. En övergripande genomgång av detta har gjorts av
MSB tidigare inför diskussion kring ledningsfunktion i samband med extraordinär
händelse. Där har man bland annat pekat på brister i nuvarande struktur då den centrala
funktionen står i ett dataskåp i offentlig miljö. Denna punkt bör flyttas till en mer
skyddad miljö i fastigheten. Det konstaterades också att det är enklare för en extern
angripare att ta sig in i befintligt nät jämfört med nyare nätstandarder. Samt på grund
av nätets ålder är driftsäkerheten inte så hög som den borde vara. De fastighetsnät som
finns inom MTG är regelbundet utsatta för underhåll där de kontrolleras och rättas
enligt de tekniska specifikationer som måste gälla. Dessa nät åldras och förr eller
senare får man ett läge där ett större ingrepp måste göras för att säkerställa funktion.
Man bör inte vänta tills detta läge uppstår utan vara ute i tid så man har möjlighet att
planera ingreppet, både tekniskt och ekonomiskt. Bedömningen idag är att när man
närmar sig 15-20 års ålder på ett nätverk, så är det dags att ta ett tag i detta. Det nätverk
som finns idag omfattar ca 95 mätpunkter (=uttag) och efter en genomgång och analys
av nuvarande behov så skulle ett nytt nätverk bestå av ca 85 mätpunkter. Detta
inkluderar nätverk, trådat och trådlöst. En preliminär bedömning av kostnaden för att
bygga ett nytt nätverk (och riva det gamla) ligger på cirka 140 000 kronor. Priset är ett
tak och kan komma att bli lägre vid en mer noggrann genomgång av husets
förutsättningar som vi genomför med kabeldragare först när vi får klartecken för
investeringen. Vi ser en viss möjlighet att samordna utbytet av nätet med kommande
utbyte av ventilationssystem i fastigheten. Arbetet bör göras sommartid då
verksamheten inte är igång fullt ut. Halva kostnaden (50 %) kan delfinansieras av MSB
under förutsättning att man investerar i den kommunala ledningsplatsen enligt MSB´s
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rapport. Bedömningen är att nätet bör bytas även om man inte väljer att genomföra
åtgärder för den kommunala ledningsplatsen.
Bilagor
- Kommunstyrelsen 2018-05-02 (2018-05-02 KS §124).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-17 (2018-04-17 Ksau §78).doc
- Tjänsteskrivelse nytt fastighetsnät i kommunhuset.docx

Kopia till
Gunnel Gottfridsson
Elin Asp
Anders Söderberg
Per Ahlström
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion angående vassröjning i Otterbäcken

KS 2017/178

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen enligt tekniska nämndens yttrande
nedan, motionen är därmed besvarad:
Tekniska nämnden har utrett de delar i motionen som berör tekniska nämndens
ansvarsområde och lämnar yttranden på följande:
Från motionen
– Att vassröjning utförs i samråd med lokal kunskap, biologiska förutsättningar och vid
rätt tidpunkt .
Yttrande – Tekniska nämnden välkomnar samråd med lokal kunskap dock saknas idag
möjligheten att utföra vassröjning utifrån den mest optimala tidpunkten och den
biologiska förutsättningen då de entreprenörer som är aktiva på marknaden behöver ha
framförhållning och har oftast en orderkö.
Från motionen
– Att utreda möjligheterna att skaffa egen utrustning som kan hanteras av lokala aktörer
som fiskare, Kooperativet eller annan. (vasskärare som monteras på en befintlig båt).
Vi har då möjlighet att röja vid optimal tidpunkt och förhoppningsvis till en lägre
kostnad.
Yttrande
– Att anskaffa en egen utrustning skulle kunna vara aktuellt ur ett MTG-perspektiv,
men att låta utrustningen hanteras av personal som inte är anställda och försäkrade av
kommunen är inte aktuellt. Som motionären också skriver så varierar
vassbekämpningsbehovet över tid och det är av den anledningen svårt att få ekonomi
på egen utrusning då beläggningen behöver vara hög. Det behövs flertalet
utrustningar/båtar. En sak är att klippa en annan är att samla upp och transportera bort.

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

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har till Kommunfullmäktige i Gullspång inkommit med en motion
angående vassröjning i Otterbäcken. Motionen tar upp flera punkter omkring
vassröjningen i Otterbäcken, men också vassröjning generellt i Gullspångs kommun.
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Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-03-27 överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan sänt motionen på remiss
till tekniska nämnden för yttrande. Verksamhet teknik har läst igenom motionen och
utrett vissa av frågeställningarna och lämnat förslag till yttrande.

Bilagor
- Motion angående vassröjning i Otterbäcken.docx
- Remiss Motion angående vassröjning i Otterbäcken, Tn § 106.pdf
- KF § 165, 2015-09-28, svar på motion - Vassbekämpning i Otterbäcksviken.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §138).doc
- Motion ang vassröjning svar från Michael Nordin Teknisk chef. MTGkommunerna.htm
- Kommunstyrelsen 2017-08-16 (2017-08-16 KS §232).doc
- Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut gällande vassröjning i Gullspångs
kommun, Tn § 117.pdf
- Kommunfullmäktige 2017-03-27 (2017-03-27 KF §34).doc

Kopia till
Eric Mellberg
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Ärende

Ärendenummer

Förfrågan om förvärv av fastighet Hova 3:23

KS 2018/173

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till förvärv av fastighet Hova 3:23
för trehundra femtiotusen (350 000) kronor.
Reservation
Sarah Johansson (FI) och Elis Öqvist Bergman (FI) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.

Behandling på mötet
Sarah Johansson (FI) yrkar avslag på förslaget om förvärv av fastighet Hova 3:23 med
motiveringen att vi inte ser det som en prioriterad investering. Det finns heller ingen
tydlig plan för vad tomten ska användas till. Vi tycker inte att kommunen ska köpa in
mark, i detta fallet, för 350 tkr utan en tydlig plan.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Sarah
Johanssons (FI) yrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Fastighetsägare av fastighet Hova 3:23 har via ombud inkommit med förfrågan om
kommunen är av intresse att förvärva nämnd fastighet till ett pris av 400,000
(fyrahundra tusen) kronor. Efter förhandling med fastighetsägare är överenskommen
köpeskilling trehundra femtiotusen (350 000) kronor.
Fastigheten har tidigare innefattats av bostad men som brann ner under 2016, idag är
fastigheten obebyggd mark för bostads- och handelsändamål. Fastighetens omgivning
utgörs huvudsakligen av centrumbebyggelse med lokaler, bostäder, torg samt
kommunhuset. Fastigheten är centralt lokalisering i Hova med service i närområdet.

Fastigheten har en bra strategisk placering i Hova med möjligheter att förvalta gällande
detaljplan eller med en detaljplaneändring möjliggöra för andra ändamål som kan vara
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gynnsamt för kommunens framtida intresse.

Om inte kommunen köper fastigheten avser fastighetsägaren att hyra ut fastigheten
under kommande Hova Riddarvecka samt eventuellt efterkommande år.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse förvärv av fastigheten Hova 3.23.docx
- Fastighetsutdrag Hova 3.23.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §52).doc
- Tjänsteskrivelse, förfrågan om förvärv av fastighet Hova 3.23, skriven av Niklas
Fallgren.docx
- Fastighetsinformation Hova 3.23.docx
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §168).doc
- Påskrivet köpekontrakt gällande köp av fastigheten Hova 3.23.pdf

Kopia till
Niklas Fallgren
Gunnel Gottfridsson
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Ärende

Ärendenummer

Handlingsplan för uppstart av Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion i Gullspångs kommun

KS 2016/440

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplan för Introduktionsprogrammet
Språkintroduktion, enligt bilaga och starta verksamheten hösten 2018 samt bedrivas i
lämplig lokal. Verksamheten ska bedrivas inom befintlig budgetram.

Behandling på sammanträdet
Maria Andersson, verksamhetschef skola och kultur, informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-04-26 § 103.
Gullspångs kommun startar Introduktionsprogrammet Språkintroduktion hösten 2018.
Syftet med att organisera denna gymnasieutbildning är att ge elever i Gullspång
möjligheten att läsa Språkintroduktion på plats i sin egen kommun, samt att skapa en
organisation som kan stödja elever under sin utbildning på ett bra sätt.
Inför uppstart av Introduktionsprogrammet Språkintroduktion ska det upprättas en
handlingsplan där verksamheten beskrivs utifrån följande punkter:
Syfte och innehåll
Organisation mottagande
Pedagogisk idé och arbetssätt, inklusive kartläggning
Struktur, ansvar, plats, kontaktpersoner
Utbildningens längd, och undervisningstimmar per vecka
Introduktionsprogrammet kommer att starta hösten 2018 med år 1, vilket betyder att
elever har möjlighet att påbörja år 1 i Gullspång. En utvärdering av verksamheten

20/35
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2018-06-11

kommer att göras efter första året, eftersom vi i nuläget inte vet vilken omfattning
verksamheten kommer att ha.
Antalet elever som är möjliga är mellan 15 och 20 st inför hösten 2018.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-16 (2018-05-16 Ksau §110).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden april 2018 (2018-04-26 BUK §103).doc
- Introduktionsprogram skolverket.pdf
- TU Plan Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 180406 (002).docx
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §169).doc
- Bilaga KS § 169.pdf

Kopia till
Maria Andersson
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Ärendenummer

Ajournering
Beslut
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 14:57-15:13.
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Kommunfullmäktige

KF § 91

Protokoll
2018-06-11

Ärende

Ärendenummer

Justering av avgifterna i VA- taxan i Gullspång för år 2019 dnr
2018/ 00143

KS 2018/329

Beslut
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar brukningsavgifterna (§§ 14-17) i
kommunens VA-taxa med +3 procent fr. o m 2019-01-01, bilaga.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2018-04-17 § 81.
De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VAkollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Inför år 2018 tilldelades 9 000 tkr i
investeringsmedel för reinvesteringar på VA-anläggningar, detta för att uppnå en
förnyelsetakt i enlighet med det som föreslås i VA-planen. Investeringarna ger upphov
till 200 tkr i avskrivningar/år och 150 tkr i räntekostnader/år. De ökade
kapitalkostnaderna om totalt 350 tkr motsvarar ca 3 % av dagens omsättning. För att
verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som investeringsvolymerna
genererar krävs alltså en intäktsökning för verksamheten motsvarande ca 3 % per år. I
samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga anläggningar
och driftskostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör bedömningen att de
sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i arbetssätt finansierar
generella kostnadsökningar varför ingen ytterligare intäktsökning krävs. Med bakgrund
av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av brukningsavgifterna görs med +3
%.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §36).doc
- Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2019 dnr 2018- 00143.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §180).doc
- Bilaga KS § 180.pdf

Kopia till
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Kommunfullmäktiges beställningar 2019

KS 2018/362

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunfullmäktiges beställningar 2019 enligt
bilaga.

Behandling på mötet

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

Bakgrund
Kommunfullmäktiges beställningar 2018 har antagits av kommunfullmäktige 2017-0621 § 84.
Förslaget är att kommunfullmäktiges beställningar för år 2019 är desamma som för år
2018.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §29).doc
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §173).doc
- Bilaga KS § 173.pdf

Kopia till
Elin Asp
Anders Bernhall
Emma Wiik
Elisabeth Olsson
Katarina Widell
Maria Andersson
Arvo Niiholm
Mikael Fransson
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Kommunfullmäktige

KF § 93

Protokoll
2018-06-11

Ärende

Ärendenummer

Kommunala utdebiteringen (skattesatsen) 2019

KS 2017/603

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats, 22,49 kronor för år 2019.

Behandling på mötet

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

Bakgrund
Gullspångs kommunala uppdebitering 2018 uppgår till 22,49 kronor. Utdebiteringen
föreslås vara oförändrad år 2019.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §30).doc
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §174).doc

Kopia till
Anders Bernhall
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Kommunfullmäktige

KF § 94

Ärende

Ärendenummer

Finansiella mål budgetåret 2019

KS 2018/359

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål:
1. Gullspångs kommun har en stabil ekonomi.
2. Årets resultat skall vara 1,5 procent i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag.
3. Investeringar ska i första hand finansieras långsiktigt med egna medel.
4. Gullspångs kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt.
5. Soliditeten ska årligen förbättras.
6. Amorteringstakten är 2 miljoner.

Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M),
Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt
(M) reserverar sig till förmån för Björn Thodenius (M) yrkande.

Behandling på mötet

Carina Gullberg (S) yrkar att punkt 2 årets resultat ändras till 1,5 procent istället för 1,9
procent.
Björn Thodenius (M) yrkar att punkt 2 årets resultat ska vara 2 procent.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag, Carina
Gullbergs (S) och Björn Thodenius (M) ändringsyrkande för beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Carina Gullbergs
(S) ändringsyrkande.

Bakgrund
Socialdemokraterna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag till finansiella mål för
budgetåret 2019.
Bilagor
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- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §31).doc
- Finansiella mål 2019.docx
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §175).doc

Kopia till
Anders Bernhall
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Kommunfullmäktige

KF § 95

Ärende

Ärendenummer

Driftbudget 2019

KS 2017/603

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till driftbudget 2019, bilaga
1.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M),
Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt
(M) reserverar sig till förmån för Björn Thodenius (M) yrkande.
Sarah Johansson (FI) och Elis Öqvist Bergman (FI) deltar inte i beslutet.

Behandling på mötet
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om budgetprocessen under året och
budgetförutsättningarna 2019-2021.
Carina Gullberg (S) redogör för majoritetens budgetförslag från Socialdemokraterna
och Centerpartiet för 2019, bilaga 1, och tillstyrker förslaget med ändringar:
Årets resultat ändras till 1,5 % istället för 1,9 %, 300 tkr till kommunstyrelsen
utvecklingsmedel, 300 tkr till förfogande Barn-, utbildning- och kulturnämnden, 800
tkr till förfogande Vård- och omsorgsnämnden.
Bo Hagström (C) tillstyrker majoritetens förslag och Carina Gullberg (S)
ändringsyrkande, bilaga 1.

Björn Thodenius (M) redogör för oppositionens budgetförslag och tillstyrker förslaget,
bilaga 2.

Anja Nyström (S) ordförande i barn-, utbildning- och kulturnämnden och tillstyrker
majoritetens budgetförslag 2019 och Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande, bilaga
1 och informerar om nämndens verksamhet.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker majoritetetens budgetförslag 2019 och
Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande och informerar om nämndens verksamhet.
Ordförande Ann-Christins Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag tillika
majoritetens förslag, Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande och moderaternas förslag
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
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Protokoll
2018-06-11

förslag med Carina Gullberg (S) ändringsyrkande.

Bakgrund
Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat ett förslag till driftbudget för år 2019.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §32).doc
- Protokoll 2018-05-21 från central samverkansgrupp, FAS MBL- budget.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §176).doc
- Bilaga KS § 176.pdf
- Oppositionens budgetförslag budget 2019.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
Elisabeth Olsson
Katarina Widell
Maria Andersson
Mikael Fransson
Arvo Niiholm
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KF § 96

Protokoll
2018-06-11

Ärende

Ärendenummer

Budgetplan 2020-2021

KS 2018/360

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer preliminära budgetramar för åren 2020-2021 enligt
bilaga.

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

Bakgrund
Ett förslag till budgetplan för 2020-2021 finns framtaget.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §33).doc
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §177).doc
- Bilaga KS § 177.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
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Kommunfullmäktige

KF § 97

Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudget 2019

KS 2018/128

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsramen på totalt 6 mnkr.
Varav 4 mnkr till tekniska nämnden och 2 mnkr till kommunstyrelsen, bilaga.

2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till kommunstyrelsen att godkänna
tekniska nämndens förslag till prioriterad investeringslista 2019 inom 4 mnkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 9,0 mnkr läggs till VA-kollektivet för investeringar.

4. Kommunfullmäktige beslutar att objekt som inte ryms i ovanstående ram beslutas
separat av kommunfullmäktige.
5. Kommunfullmäktige medger upplåning under 2018-2019 upp till 40 mnkr gällande
tidigare beslutade investeringar, enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-03- 26 § 39
ombudgeteringar i samband med bokslut 2017.

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

Bakgrund
Förslag till investeringsram för år 2019 finns framtaget (15,0 mnkr).
Övriga redovisade objekt får beslutas av kommunfullmäktige separat.
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §34).doc
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §178).doc
- Bilaga KS § 178.pdf

Kopia till
Tekniska nämnden
Anders Bernhall
Elisabeth Olsson
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Kommunfullmäktige

KF § 98

Ärende

Ärendenummer

Investeringsplan 2020-2023

KS 2018/361

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en investeringsplan på 6 mnkr för år 2020-2023,
bilaga.

2. Kommunfullmäktige beslutar att 9,0 mnkr läggs till VA-kollektivet för
investeringar.

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

Bakgrund
Ett förslag till investeringsplan 2020-2023 finns framtaget (15 mnkr).
Bilagor
- Kommunstyrelsens budgetberedning 2018-05-09 (2018-05-09 §35).doc
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §179).doc
- Bilaga KS § 179.pdf

Kopia till
Anders Bernhall
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KF § 99

Protokoll
2018-06-11

Ärende

Ärendenummer

Sammanträdesdag i augusti

KS 2017/511

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträde den 27 augusti kl 18:30.

Behandling på sammanträdet
Ann-Christin Erlandsson (S) föreslår att kommunfullmäktige håller sammanträde
den 27 augusti.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-10-30 § 153 beslutat om sammanträdesdagar 2018 för
kommunfullmäktige, under juli och augusti finns inte några sammanträden inlagda. Ett
extra sammanträde behöver hållas i augusti på grund av brådskande ärenden som inte
kan invänta septembermötet.

Kopia till
Kommunfullmäktige
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KF § 100

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tertialrapport april 2018

KS 2018/290

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgiven tertialrapport april 2018 och att
kommunstyrelsen (KS § 172) beslutat att nämnderna och kommunstyrelsen får i
uppdrag att arbeta vidare för att nå en budget i balans.

Bakgrund
Ekonomikontoret har tagit fram tertialrapport april 2018.
Årligen ska tertialuppföljningar med prognos presenteras till kommunstyrelsen.
Uppföljningarna ska redovisas i samband med april, augusti (delårsrapport) samt
december månad (årsredovisning).
Årets första tertialuppföljning/prognos grundar sig på aktuell redovisning efter aprils
månads utgång. Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar
sig prognosen på senast tillgängliga prognosuppgifter från SKL (Sveriges kommuner
och landsting) som publicerades i slutet av april månad.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgetera
resultatmål till 6,2 mnkr, vilket motsvarar 2,0 % av budgeterade skatter och bidrag
(resultatet år 2017 uppgick till 9,3 mnkr vilket motsvarar 3,0 %).
Prognos för 2018 visar på ett förväntat resultat uppgående till 2,8 mnkr (0,9 %) vilket
motsvarar en avvikelse på -3,4 mnkr gentemot fastställd budget. Orsaken till det
förväntade resultatet beror på att verksamheterna prognostiserar ett underskott
uppgående till -7,2 mnkr. Lägre förväntade avskrivningar, prognososäkerhet samt
finansnetto kompenserar delvis nämndernas negativa prognostiserade budgetavvikelser.
Bilagor
- Tertialrapport april 2018 - Gullspång.pdf
- Bilaga-Tertialrapport april 2018 Gullspang.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-05-23 (2018-05-23 KS §172).doc

Kopia till
Akt
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