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Datum:
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Protokoll
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Paragrafer: § 120 - 139

Underskrifter

Roland Karlsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2017-10-04
Justeras

Gunnar Bohlin

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)
Per-Arne Brandberg (S)
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD), § 120-132, kl 18:30-20:19
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Ann-Christin Erlandsson (S)
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
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Inga-Lill Kjellgren (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Håkan Ahlgren (M)

Övriga

Michael Nordin, Teknisk chef, § 125
Johanna Klingborn, Miljöingenjör, § 126
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§5

Aktuell information

KS 2017/44

§6

Information från teknisk verksamhet

KS 2015/428

Föredragande: Representant från verksamhet teknik
§7

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för
Hova vattentäkt

KS 2013/297

Föredragande: Johanna Klingborn
§8

Svar på medborgarförslag införa 30 km/tim i Skagersvik

KS 2014/727

§9

Svar på motion ändring av sammanträdestiden för
kommunfullmäktige

KS 2016/705

§ 10

Svar på motion pulkabacke

KS 2016/69

§ 11

Svar på motion avlägsna sly runt brofästena på den gamla
järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2015/179

§ 12

Familjecentrum nämndstillhörighet

KS 2016/710

§ 13

Valdistriktsindelning för Gullspångs kommun

KS 2017/579
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§ 14

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

§ 15

Valärende- Fyllnadsval nämndeman till Skaraborgs Tingsrätt

KS 2014/560

§ 16

Valärende- Fyllnadsval ersättare kommunfullmäktiges
valberedning

KS 2014/560

§ 17

Valärende - Fyllnadsval ersättare i arvodeskommittén

KS 2014/560

§ 18

Valärende - Fyllnadsval ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

§ 19

Delgivning- Ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

§ 20

Delgivning - Tolkförmedling Väst budget och verksamhetsplan
2018-2020

KS 2017/509
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet. Justering 2017-10-04.
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Ärende
KF § 121
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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 med ändringen att rubriken i § 132
ändras till valdistriktsindelning.
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Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

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

Bakgrund
Allmänheten ska beredas tillfälle 4 gånger per år att ställa frågor vid
kommunfullmäktiges ordinarie möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in
en skriftlig fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan
komma och framföra den personligen i kommunfullmäktige.
Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2017/44

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) informerar om delårsrapport från Vänerhamn som påvisar ett
positivt resultat.

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.
- 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.
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Ärende

Ärendenummer

Information från teknisk verksamhet

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Michael Nordin, teknisk chef, informerar om MTG-teknik. En leverantör av teknisk
förvaltning till tre kommuner.
Skattefinansierad verksamhet: Gata, park, fastighet, lokalvård, kart o mät
Taxefinansierad: Vatten och avlopp (VA)

Pågående större projekt
Skolprojekten (Regnbågsskolan och Gullstensskolan)
Lysmasken
Hotellet
Beläggningsunderhåll
Trafiksäkerhetsåtgärder vid förskolor/skolor
Hova vattenskyddsområde
Ställer om Gullspångs reningsverk
E20-ombyggnad
Göta Holme
Lokalutredning
Utveckling
Förbättrad kommunikation till /med medborgare
Karttjänster
Digital synpunktshantering
Information om kommande projekt
En riktigt bra serviceleverantör
Gå till att bli en mer planerad verksamhet:
Underhållsplaner
Skötselplaner
Tydligare kostnadsuppföljning
Utnyttja MTG-fördelar:
Optimera resurser
Ekonomi i framtiden
Skattefinansierad verksamhet
Gatuunderhåll behöver mer medel för upprustning
Fastighetsunderhåll behöver ökas
Taxefinansierad verksamhet (VA)
Förnyelse av anläggningar kräver kontinuerliga taxehöjningar
Utbyggnad till nya områden

11/38
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-09-25

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

Formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för
Hova vattentäkt

KS 2013/297

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
1. Gullspångs kommun beslutar att genomföra formellt samråd genom att förelägga
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över
förslaget till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt och tillhörande
skyddsföreskrifter.
2. Gullspångs kommun beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att
delgivning av föreläggandet ska ske genom kungörelsedelgivning.
3. Gullspångs kommun beslutar att genomförande av det formella samrådet hanteras av
tekniska nämnden.
4. Gullspångs kommun beslutar att skicka in begäran om att Länsstyrelsen i Västra
Götaland ska upphäva Länsstyrelsen Skaraborgs resolution från den 30 januari 1958
som avser fastställande av föreskrifter till förekommande av förorening av grundvattnet
inom visst i Hova samhälle i Hova kommun beläget område, och att upphävandet ska
gälla från det att beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft.

Behandling i kommunfullmäktige
Johanna Klingborn, miljöingenjör, informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Björn
Thodenius (M).
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-06-14 Tn § 132 enligt nedan:

Sammanfattning av bakgrunden till arbetet
Den allmänna dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar. Det kommunala
ansvaret omfattar också att se till att allmänna dricksvattentillgångar skyddas så att
dricksvattenförsörjningen säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av
vattenskyddsområden (VSO) med tillhörande skyddsföreskrifter är en del i det arbetet.
Sveriges riksdag har fastställt det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god
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kvalitet, vilket Gullspångs kommun har gjort följande ställningstagande till:
”Kommunen ska fastställa skyddsområden för vattentäkter där sådana saknas”. I
dag saknas relevant skydd för grundvattentäkten i Hova.
Ett vattenskyddsområde är ett område där mark-och vattenförhållanden är särskilt
känsliga för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet
i täkten inte längre går att använda för dricksvattenproduktion. Inom ett
vattenskyddsområde gäller ett antal skyddsföreskrifter som begränsar aktiviteter som
kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.
Arbetssätt i projektet
Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde har bedrivits i
projektform där tjänstemän från VA-avdelningen har haft det övergripande ansvaret för
arbetet. I projektgruppen har även representanter från verksamhet miljö och bygg
samt kommunledningskontoret deltagit. Projektet har haft en styrgrupp med
tjänstemän samt en politisk styrgrupp.
Dialog med berörda fastighetsägare
För att tidigt göra berörda fastighetsägare delaktiga inleddes en informell dialog i
samband med att det första utkastet till vattenskyddsområdets avgränsning hade tagits
fram. Följande aktiviteter har ingått i dialogen:
2016-10-05 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om projektet
och om det framtagna förslaget till avgränsning av vattenskyddsområdet. Utskicket
innehöll även en inbjudan till en informationsträff. Cirka 120 berörda fastigheter
omfattades av utskicket.
2016-10-26 Informationsträff för berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare i
kommunhuset i Hova. Ytterligare information om hur det fortsatta arbetet kommer att
gå till, samt om förslaget till avgränsning av VSO. Vid träffen bjöds berörda in
till dialogträffar för boende, lant-/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare.
Från kommunens sida närvarade tjänstemän från VA-avdelningen, verksamhet miljö
och bygg samt kommunledningskontoret. Kommunen representerades även politiskt
vid informationsträffen. 22 personer närvarade vid informationsträffen.
November 2016 Dialogträffar för boende (2016-11-28) (fyra berörda fastighetsägare
närvarade), lant-/skogsbrukare (2016-11-22) (cirka tio berörda verksamhetsutövare
närvarade) respektive övriga verksamhetsutövare (2016-11-22) (representanter för tre
berörda verksamheter närvarade). Vid träffarna gicks ett första förslag
till skyddsföreskrifter igenom. Träffarna fungerade som informella forum för frågor,
synpunkter, diskussioner och där de berörda fick möjlighet att beskriva hur de
påverkades av de föreslagna föreskrifterna. Vid träffarna erbjöds berörda möjlighet att
boka tid för enskilda träffar under december. Vid en av dialogträffarna efterfrågades
möjlighet till enskild träff i januari. Förslag på tider i december och januari lades upp
på kommunens hemsida efter genomförda dialogträffar. Från kommunens sida
närvarade tjänstemän från VA-avdelningen samt från verksamhet miljö och bygg. Vid
träffarna med lant-/skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare närvarade även
konsulten som tagit fram förslaget till VSO och tillhörande skyddsföreskrifter.
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2016-12-12 Enskild träff: En enskild träff hölls med fastigsägare som sammantaget
äger sju berörda delområden av fastigheter. Inga ytterligare enskilda träffar har hållits.
2017-03-08 Brevutskick till alla berörda fastighetsägare med information om att ett nytt
förslag till VSO tagits fram. Frågeställningar som kom upp i samband med dialogen
med fastighetsägarna gav anledning att ta fram ett förslag till VSO som utgick från ett
mindre uttag ur grundvattentäkten.
Resultatet blev ett lite mindre skyddsområde och det är det förslaget till VSO som nu
föreslås gå ut på formellt samråd. I brevutskicket informerades om det kommande
formella samrådet. Cirka 70 fastigheter berörs av det nuvarande förslaget till VSO. Av
dessa berörs cirka 40 fastigheter bara av den tertiära skyddszonen för vilken
inga skyddsföreskrifter kommer att införas.
Parallellt med ovan beskrivna aktiviteter har aktuell information hållits tillgänglig på
kommunens hemsida.
Tidigt samråd med myndigheter
Efter dialogen med berörda fastighetsägare har tidigt samråd om förslaget till VSO med
tillhörande skyddsföreskrifter hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017-0330) samt med verksamhet miljö och bygg (2017-04-05). Samråden har inte föranlett
ändringar av skyddsområdets avgränsning. Däremot framförde myndigheterna
synpunkter på hur skyddsföreskrifterna är formulerade och ifall de är tillräckligt
tydliga. Synpunkter vad gäller nivån på några av restriktionerna
(anmälningsplikt, tillståndsplikt eller förbud) framfördes också. Sammantaget har flera
mindre ändringar av skyddsföreskrifterna genomförts sedan de tidiga samråden med
myndigheterna i fråga.

Det formella samrådets genomförande
Krav på det formella samrådet finns i förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m., och krav på hur delgivning genomförs finns i
delgivningslagen (2010:1932). Kommunen ska förelägga ägare och innehavare av
särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Föreläggandet ska
normalt delges. Eftersom föreläggandet ska delges ett stort antal personer och
sakägarkretsen inte fullt ut är känd föreslås fullmäktige besluta att delgivningen ska ske
genom kungörelsedelgivning. En kungörelse om föreläggandet kommer då att ske
genom att kungörelsen förs in i Post- och Inrikes Tidningar samt i MariestadsTidningen inom tio dagar från beslutet om kungörelsedelgivning.
Utöver genomförande av kungörelsedelgivning kommer alla kända ägare och
innehavare av särskild rätt till marken att få föreläggandet hemskickat som ett brev.
Kungörelsen samt förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
kommer finnas tillgängliga på kommunens hemsida, samt i utskriven form på
kommunhuset i Hova. Det kommer även sammanställas en mer lättillgänglig
sammanfattning av förslaget.
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Den tid som en sakägare har på sig för att yttra sig över förslaget räknas från
delgivningsdagen (två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning), och den tiden får
inte sättas kortare än en månad.
Vidare ska kommunen även samråda med berörda myndigheter. Remiss kommer att
skickas till Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Räddningstjänsten,
Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Miljö- och
byggnadsnämnden Gullspångs kommun samt Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Gullspång.
Efter genomfört formellt samråd
Efter att det formella samrådet har genomförts kommer en samrådsredogörelse att
sammanställas. Där samlas inkomna yttranden med kommunens bemötanden av dem
samma. Här redogörs också för om samrådet har föranlett några ändringar av förslaget
till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Samrådsredogörelsen samt ett slutligt
förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter kommer ingå som underlag
för beslut om fastställande. Beslut om fastställande av nytt vattenskyddsområde
med skyddsföreskrifter ska fattas av kommunfullmäktige.
Upphävande av befintligt skyddsområde
Det finns ett gammalt skyddsområde med föreskrifter (Länsstyrelsen Skaraborgs län,
1958-01-30) som måste upphävas innan ett nytt vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter för Hova vattentäkt kan fastställas. Det är länsstyrelsen som ska
upphäva det gamla skyddsområdet. Länsstyrelsen föreslår att kommunen inkommer
med en begäran om att upphävandet ska gälla från det att kommunens beslut om
fastställande av nytt vattenskyddsområde träder i laga kraft. Så länge kommunen inte
fastställer något nytt skyddsområde slutar inte heller det gamla att gälla.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §147).doc
- Formellt samråd och förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt, TN-§
132.pdf
- Tjänsteskrivelse, formellt samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Hova
vattentäkt, 2017-05-30 skriven av Johanna Klingborn och Michael Nordin.pdf
- Tekniskt underlag Hova vattenskyddsområde, rapport, 2017-05-22.pdf
- Övergripande konsekvensbedömning_170531.pdf
- Begäran om upphävande av befintligt skyddsområde.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §270).doc
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Ärende

Ärendenummer

Svar på medborgarförslag införa 30 km/tim i Skagersvik

KS 2014/727

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat enligt nedan.
I samband med arbetet med trafiksäkerhetsprogram föreslås att tekniska nämnden för
en dialog med boende i Skagersvik. Avvakta det arbete som pågår på nationell nivå
med att se över lämplig bashastighet inom tätorterna och att ett helhetsgrepp tas kring
hastigheter när regeringen är klar med sin utredning senare i år.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden (Tn § 127) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget om att inför 30 zon i Skagersvik.
Wolfgang Brauer har inkommit med medborgarförslag om införande av 30-zon i
Skagersvik.
Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beredning.
Skagersvik är ett villaområde med gator utan genomfart. Gatorna har varierade bredd
och saknar gångbanor. Majoriteten av de fordon som åker i området hör med största
sannolikhet hemma i området eller är besökare till någon boende. Ett fordon ska
framföras med den hastighet som är lämplig oavsett hastighetsbegränsning.
Verksamhet teknik har inget uppdrag att ta fram hastighetsplan för Gullspångs
kommun. Arbete pågår på nationell nivå med att se över lämplig bashastighet inom
tätorter varvid Verksamhet teknik föreslår att medborgarförslaget avslås. Istället bör ett
helhetsgrepp tas kring hastigheter när Regeringen är klar med sin utredning senare i år.

Skagersviks fritidsförening har nyligen inkommit med skrivelse angående önskemål
om hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik. För att uppnå bättre samsyn inom
området på hur fordon ska framföras och för ökad hänsyn bör Skagersviks
fritidsförening föra en dialog med sina medlemmar och de boende i området då det är
de som till största delen kör i området.
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Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-09-25

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §156).doc
- Remiss, Medborgarförslag om att inför 30 zon i Skagersvik dnr 2017. 00161.pdf
- Medborgarförslag - Inför 30 km/tim i Skagersvik.doc
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §276).doc

Kopia till
Wolfgang Brauer
Tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 128

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion ändring av sammanträdestiden för
kommunfullmäktige

KS 2016/705

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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), Sarah Johansson (FI), Elis Öquist Bergman (FI), Per-Arne Olofsson (RV)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Elis Öqvist Bergman (FI) yrkar bifall till motionen men att kommunfullmäktiges
möten ska börja kl 9.00.
Björn Thodenius (M) yrkar bifall till motionen men att kommunfullmäktiges möten ska
börja kl 17.00.
Carina Gullberg (S) yrkar avslag på motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp Elis Öqvist Bergmans (FI) och Björn
Thodenius (M) ändringsyrkande för beslut och finner bifall till Björn Thodenius
(M) ändringsyrkande.
Därefter tar ordföranden upp kommunstyrelsens förslag och Björn Thodenius
ändringsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs med följande av
kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition. Den som vill rösta enligt
kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt Thodenius (M)
ändringsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
19 ja-röster: Bo Hagström (C), Carina Gullberg (S), Jan Hassel (S), Pia Zimmerman
(S), Per-Arne Brandberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S),
Monica Högberg (S), Roger Wiking (S), Christian Carlström (S), Ulf Nilsson (S),
Sven-Erik Roslund (S), Annica Granath (S), Gun Svensson (S), Inga-Lill Kjellgren (S),
Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Bengt O Hansson (RV), Roland Karlsson
(C).
11 nej-röster: 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), Sarah Johansson (FI), Elis Öquist Bergman (FI), Per-Arne Olofsson
(RV).
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-09-25

1 avstår: Kjell Lindholm (C)
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att motionen
ska avslås.

Bakgrund
Elis Öquist Bergman (FI) och Sarah Johansson (FI) föreslår i en motion inlämnad
2016-10-31 att kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 15:00. Detta för att
underlätta för de som är i behov av barnomsorg på kvälls- och nattid som inte finns i
vår kommun.
Tidigare började kommunfullmäktiges möten kl 19.00 efter beslut i
Kommunfullmäktige 2016-10-31 § 170 börjar fullmäktiges möten numera kl 18.30.
Fördelar och nackdelar om mötena börjar kl 15:00
Fördelar
- Det underlättar för barnfamiljer som har behov av barnomsorg.
- Förtroendevalda och tjänstemän slipper sena kvällsmöten.
Nackdelar
- Kan eventuellt komma att bli en högre kostnad för kommunen för förlorad
arbetsinkomst för de förtroendevalda som arbetar dagtid.
- Kan eventuellt vara svårt att ta ledigt från arbete för de som förvärvsarbetar och
arbetar dagtid, men enligt Kommunallagen 4 kapitlet 11 § har förtroendevalda rätt till
ledighet från sina anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina
uppdrag.
- Eventuellt kan allmänheten ha svårt att närvara vid mötena om de förläggs till dagtid
(dock kan man ta del av webbsändningen).
Kommunfullmäktiges sammanträdestider varierar i kommunerna. Några exempel på
kommuner som har möten på dagtid är Malmö, Kalmar och Gävle.
Förvaltningen överlämnar motionen utan förslag till beslut.
Bilagor
- Motion om ändring av sammanträdestiden för kommunfullmäktige .pdf
- Svar på motion om ändring av sammanträdestiden för Kommunfullmäktige.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §137).doc
- Kommunstyrelsen 2017-08-16 (2017-08-16 KS §238).doc
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-09-25

Kopia till
Elis Öquist Bergman
Sarah Johansson
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 129

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion pulkabacke

KS 2016/69

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen enligt Eric Mellbergs (M)
yrkande.

Behandling i kommunfullmäktige
Eric Mellberg (M) yrkar på återremiss att kommunen i samverkan med Fortum tar bort
stenbumlingarna och återskapar backen till säkert skick.
Ajournering kl 19:55-20:05.
Ordförande Roland Karlsson (C) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och
genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition den
som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och den som röstar för återremiss röstar
Nej.
Omröstningsresultat
18 ja-röster: Bo Hagström (C), Kjell Lindholm (C), Carina Gullberg (S), Jan Hassel
(S), Pia Zimmerman (S), Per-Arne Brandberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne
Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg (S), Roger Wiking (S), Christian
Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Annica Granath (S), Gun
Svensson (S), Inga-Lill Kjellgren (S), Bengt O Hansson (RV), Roland Karlsson (C).
12 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustavsson (M), Eric Mellberg (M),
Monica Joby (M), Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor
Albertsson Tidestedt (M), Lennart Ardemo (SD), Sarah Johansson (FI), Elis Öquist
Bergman (FI), Per-Arne Olofsson (RV).
1 avstår: Stig Svensson (SD)
Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras. Enligt
kommunallagen 5 kapitlet § 36 ska ett ärende återremitteras om de begärs av minst en
tredje del av de närvarande.

Bakgrund
Kommunfullmäktige överlämnade den 25 januari 2016 motionen inskickad av Eric
Mellberg till förvaltningen för beredning av ärendet.
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-09-25

Motionen föreslår att kommunen ska ta initiativet till att anordna en pulkabacke vid det
så kallande Stenkulleberget, nordöst om Gullspångs tätort.
Backen ligger på fastighet Lökstad 1:22 och ägas av Fortum Generation AB.
Förvaltningen har kontaktat fastighetsägaren som är positiv till förslaget men
poängterar vikten av att backen och dess direkta närområde är säkerhetsanpassat för
ändamålet.
Förvaltningen är positiv till initiativet men anser att Stenkullebacken och det direkta
närområdet inte är tillräckligt säkert för att användas som pulkabacke. Främst då
backen slutar i en bilparkering, vilket innebär en trafiksäkerhetsrisk. Det är även ett
trästaket uppsatt längsmed parkeringens ena långsida som en pulkaentusiast kan åka in
i och skada sig.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §153).doc
- Tjänsteskrivelse svar på motion pulkabacke, skriven av Erik Söderström 2017-0613.docx
- Motion - Pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång.docx
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §273).doc

Kopia till
Eric Mellberg
Elisabeth Olsson
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 130

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion avlägsna sly runt brofästena på den gamla
järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2015/179

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då åtgärder vidtas i enlighet med
motionen.

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

Bakgrund
Kommunen mottog 2015-03-17 en motion inskickad av Sten-Olof Höijer. Motionen
uppmanar kommunen att röja bort sly kring brofästena på järnvägsbron (Vägbro 16134- 1) över Gullspångsälven. Kommunen är fastighetsägare för Gullspångs 1:8 där
brofästena står. Fortum generation är fastighetsägare för området runt brofästena.
Området kring bron var i början av juli månad väl röjt. Besiktning av själva brofästet
har sedan skett av tekniska verksamheten och det konstaterades att det framför allt
växer lindar vid brofästet. Tekniska kommer att röja runt fästet efter semesterperioden
och sedan lägga in i sina rutiner att årligen se över läget och röja utifrån behov.
Förvaltningen tackar för observationen och motionen.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §154).doc
- Motion - Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över Gullspångs
älven.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande motion om sly vid järnvägsbrons fästen..docx.docx
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §274).doc

Kopia till
Sten-Olof Höijer
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Kommunfullmäktige

KF § 131

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Familjecentrum nämndstillhörighet

KS 2016/710

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att familjecentrum som för närvarande är organiserad
under vård- och omsorgsnämnden, från och med innevarande verksamhetsår 2017,
organiseras under barn-, utbildning- och kulturnämnden.

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

Bakgrund
Familjecentrum är en organisation som har ett uppdrag att så tidigt som möjlighet fånga
upp, förbygga och skapa förtroendefulla relationer till de barn och unga samt föräldrar
som ligger i riskzon för normbrytande beteende. Enheten fungerar som en spindel i
nätet mellan vårdnadshavare, skola, socialtjänst och vårdcentralerna. För närvarande
organiseras verksamheten under socialtjänsten inom Vård och omsorgsnämnden, vilket
innebär att det är socialtjänstlagen som styr verksamheten.
De två verksamheterna Vård och omsorg och Barn, utbildning, kultur ser vinster med
att enheten istället organiseras under Barn-, utbildning och kulturnämnden då enheten
har sitt fokus på de yngre barnen som ofta befinner sig i förskoleverksamhet.
Socialtjänst/IFO ska fortsätta att ha en tydlig samverkan med familjecentrum.
Ärendet har behandlats i Vård- och omsorgsnämnden (§ 64/2017) och barn- utbildning
och kulturnämnden (§ 86/2017).
Bilagor
- Familjecentralens tillhörighet tjänsteutlåtande.docx
- Vård- och omsorgsnämnden november 2016 (2016-11-09 VON §12).doc
- VoO TU Familjecentrum.docx
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2017 (2017-02-06 VON §64).doc
- Risk- och konsekvensanalys inför förändringar.pdf
- TU Familjecentrum 170515.docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden maj 2017 (2017-05-30 BUK §86).doc
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §132).doc
- Kommunstyrelsen 2017-08-16 (2017-08-16 KS §239).doc

Kopia till
Maria Andersson
Anna Sundström
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Kommunfullmäktige

KF § 132

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Valdistriktsindelning för Gullspångs kommun

KS 2017/579

Beslut
Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att behålla valdistriktsindelningarna för
Gullspångs kommun enligt Länsstyrelsen beslut 2013-10-29, dnr 201-29228-2013.
Antalet röstberättigade i Amnehärads Södra var 2017-03-31 891 stycken och vid 2014
års val var det 910 stycken.

Eftersom flera sammanslagningar genomfördes inför 2014 års val och att inte någon
naturlig geografisk gräns föreligger föreslås att nuvarande indelning kvarstår.

Behandling i kommunfullmäktige

Kerstin Isaksson (M), 1:e vice ordförande i valnämnden, informerar om ärendet.
Ordförande Roland Karlsson (C) tar upp valnämndens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Enligt 4 kapitlet 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Kommunen hade totalt 4 193 röstberättigade den 2017-03-01 fördelat på följande
valdistrikt:
Amnehärads Norra 1 585
Amnehärads Södra 891
Hova 1 717
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, valdistriktsindelning för Gullspångs kommun.docx
- Länsstyrelsens beslut 2013-10-29 om valdistriktsindelning för Gullspångs
kommun.pdf
- Valnämnden 2017-09-07 (2017-09-07 Vn §4).doc

Kopia till
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Länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige

KF § 133

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och byggnadsnämnden ska utföra
kommunens arbetsuppgifter enligt (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för anmälan och tillsyn enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Miljö- och
byggnadsnämndens förslag, bilaga.
3. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovanstående ska Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente ändras så att den omfattar den nya lagstiftningen.

Behandling i kommunfullmäktige

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

Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har 2017-06-13 § 82 behandlat ärendet enligt nedan:
Kommunerna har fått nytt tillsynsuppdrag avseende e-cigaretter och deras
påfyllningsbehållare enligt en ny lag som Riksdagen beslutade om den 17 maj 2017.
Riksdagen antog den 17 maj 2017 regeringens proposition 2016 / 17:132 en Lag om ecigaretter och deras påfyllningsbehållare som ska gälla från och med den 1 juli 2017.
De nya reglerna är till övervägande delen en anpassning till EU:s reviderade
tobaksproduktdirektiv.
Den nya lagen innebär en reglering av marknaden för e-cigaretter med tillbehör som i
stort sett korresponderat mot nuvarande Tobakslag. Kommunerna ska svara för den
omedelbara tillsynen 26 § och ta emot anmälan om försäljning enligt 20 §.
Kommunerna ska också få sanktionsmöjligheter (föreläggande och förbud) enligt 31-32
§§ och möjligheter till kontrollköp enligt 37 §. Samverkan mellan myndigheter, främst
kommunen och polisen, regleras också.
Kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd - förslagsvis Miljö- och
byggnadsnämnden - som ska ansvara för arbetsuppgifterna enligt den nya
lagstiftningen och vilka avgifter som ska tas ut.
Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
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Kommunfullmäktige

Protokoll
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Miljö- och byggnadsnämnden har idag tillsynsansvaret för tobaksförsäljning enligt
Tobakslagen. Hanteringen av e-cigaretter är en del av EU:s tobaksdirektiv. Försäljning
till konsument av dessa produkter sker oftast på samma försäljningsställen som
tobaksprodukter och lagstiftningen är i det närmaste identisk.
Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är naturligt att kommunfullmäktige
uppdrar åt nämnden att hantera dessa frågor inom ramen för nuvarande
tillsynsverksamhet.
Avgifter
Enligt 46 § får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
enligt 20 §.
E-cigaretter utgör en ny grupp av produkter med egen lagstiftning. Detta betyder att
anmälan, egenkontrollprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig. Eftersom
lagstiftning och uppdraget är så väldigt likt det som gäller för tobaksförsäljningen är
det optimalt att taxan blir identisk med en för tobakslagen. Tillsynen kommer dock i
stor utsträckning att kunna samordnas med tobakstillsynen vilket ger lättnader i
tidsåtgången vid tillsyn.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §150).doc
- MBN § 82, tillsyn och taxa enligt ny lag (2017.425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, dnr. 2017.Ma 067.pdf
- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter.docx
- Lagtext förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §269).doc
- Bilaga KS § 269.pdf

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 134

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Valärende- Fyllnadsval nämndeman till Skaraborgs Tingsrätt

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Elisabeth Elg (S) som ny nämndeman till
Skaraborgs Tingsrätt för återstående tid av mandatperioden.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) ordförande i kommunfullmäktiges valberedning föreslår att
Elisabeth Elg (S) utses som ny nämndeman till Skaraborgs Tingsrätt.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeman till Skaraborgs Tingsrätt efter
avgående Barbro Roslund (S).

Kopia till
Skaraborgs Tingsrätt
Elisabeth Elg
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KF § 135

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Valärende- Fyllnadsval ersättare kommunfullmäktiges
valberedning

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen då inga förslag finns framtagna. Ärendet återkommer
på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter
avlidne Bengt Hägerstrand (C).

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 136

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Fyllnadsval ersättare i arvodeskommittén

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen då inga förslag finns framtagna. Ärendet återkommer
på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i arvodeskommittén efter avlidne Bengt
Hägerstrand (C).

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 137

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Fyllnadsval ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

Beslut
Ärendet utgår från dagordningen då inga förslag finns framtagna. Ärendet återkommer
på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Gullspångsbostäder AB efter avlidne
Bengt Hägerstrand (C).

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 138

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Ny ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2017-09-08 dnr 201-29668-2017
att Helena Svensson (C) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter avlidne
Bengt Hägerstrand (C).

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Länsstyrelsens protokoll 2017-09-08 dnr 201-29688-17
om ny ersättare i kommunfullmäktige.
Bilagor
- Länsstyrelsens beslut 2017-09-08 om ny ersättare i kommunfullmäktige.pdf

Kopia till
Akt
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KF § 139

Protokoll
2017-09-25

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Tolkförmedling Väst budget och verksamhetsplan
2018-2020

KS 2017/509

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 20182020 för Tolkförmedling Väst.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-23 (2017-08-23 Ksau §157).doc
- Tjänsteskrivelse förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020.docx
- Tolkförmedling 281 § förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 dnr 17 2413.pdf
- Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 Tolkförmedling Väst.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-09-06 (2017-09-06 KS §277).doc

Kopia till
Akt
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2017-09-25

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-09-25

Datum då anslaget sätts upp:

2017-10-05

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2017-10-27

