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Ann-Christin Erlandsson
Ordförande
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Eric Mellberg
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Jan Hassel

Maria Gustafsson (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (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), § 193-203, kl 19:05-20:10
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)
Hans-Göran Larsson (RV)
Bengt O Hansson (RV)
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Björn Thodenius (M)
Lennart Johnsson (M), Tjänstgörande ersättare för Victor Albertsson Tidestedt (M)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Per-Arne Brandberg (S) § 184-192 kl 18:30-

1/33

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-12-11

19:05. Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson(S) § 193-203 kl 19:0520:10
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S) § 184-192
kl 18:30-19:05
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Övriga

Michael Nordin, Teknisk chef, Verksamhet Teknik, § 190
Karl-Johan Fägerlind, Ordförande revisionen, § 195-196
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2017-12-13

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§5

Aktuell information

KS 2017/44

§6

Information från äldreomsorgen

KS 2015/428

§7

Upprustning av järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2016/180

Föredragande: Verksamhet Teknik, Michael Nordin
§8

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018
från tekniska nämnden dnr 2017/00444

KS 2017/714

§9

Avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018

KS 2017/432

§ 10

Ajournering

§ 11

Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/172

§ 12

Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av
delårsrapport januari-augusti 2017

KS 2017/328

Föredragande: Karl-Johan Fägerlind
§ 13

Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av
gymnasielevers måluppfyllelse, organisation och rutiner
beträffande aktivitetsansvar för ungdomar

KS 2017/336
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Föredragande: Karl-Johan Fägerlind
§ 14

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/719

§ 15

Partistöd 2018

KS 2017/674

§ 16

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329

§ 17

Motion vårda våra reservat

KS 2017/805

§ 18

Delgivning - Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse KS 2017/765
2016

§ 19

Valbarhetshinder

KS 2017/788

§ 20

Valärende

KS 2014/560
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Ärende
KF § 184
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2017-12-13
Beslut
Jan Hassel (S) och Eric Mellberg (M) justerar protokollet. Justering 2017-12-13.
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Ärende
KF § 185
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 186

Protokoll
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att följande punkter
utgår:
- Punkt 4 allmänhetens frågestund
- Punkt 5 aktuell information
- Punkt 6 information från äldreomsorgen
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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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KF § 188

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2017/44

Beslut
Punkten utgår från dagordningen.

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.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information från äldreomsorgen

KS 2015/428

Beslut
Punkten utgår från dagordningen.

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

Upprustning av järnvägsbron över Gullspångsälven

KS 2016/180

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över
Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett
genomförande enligt tidigare redovisad utredning kompletterad med lämplig belysning.
Därmed utökas Tekniska nämndens investeringsram med 1 400 tkr.

Behandling i kommunfullmäktige
Michael Nordin, teknisk chef, informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med kompletteringen
att tekniska nämndens investeringsram utökas med 1 400 tkr.
Hans-Göran Larsson (RV) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Carina Gullbergs
(S) tilläggsyrkande.
Gunnar Bohlin (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Carina Gullbergs (S)
tilläggsyrkande.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Därefter tar ordföranden
upp Carina Gullbergs (S) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Verksamhet teknik föreslår i skrivelse 2017-10-17 Kommunstyrelsen i Gullspång att
tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett genomförande enligt tidigare redovisad utredning
kompletterad med lämplig belysning.
Verksamhet teknik har tidigare utrett frågan kring hur gångbron i Gullspång kan
renoveras för att klara framtida trafikering av fotgängare, cyklister och dressiner.
Ärendet redovisades i TN 2016-12-13 (tn § 233) och lämnades över till
kommunstyrelsen för beslut om finansiering och genomförande av projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att diskutera ärendet vidare med tekniska
nämnden. På ett dialogmöte den 23 februari beslutades att ärendet skulle kompletteras
med att även innefatta belysning samt komplettera med svar på frågorna om bron efter
åtgärderna uppfyller de säkerhetskrav som finns för ändamålet samt vem som har
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tillsyn- och besiktningsansvaret för bron.
Verksamhet teknik har utrett frågeställningarna och konstaterar att bron kommer att
uppfylla säkerhetskraven för ändamålet och att Gullspångs kommun via tekniska
nämnden har ansvaret för tillsyn- och besiktningar i och med att man har
väghållaransvaret. Verksamhet teknik har även berett frågan om belysning av bron och
beräknar kostnaden för detta till ca 100 tkr.
Förslaget på renovering bygger på att befintlig överbyggnad och befintliga räcken rivs.
Ny farbana anläggs med syllar i trä och slitplank i trä. Traversbalkar läggs mellan
slitbanken för att bibehålla funktionen för dressin. För att ytterligare förlänga
livslängden på stålfackverket görs bättringsmålning. Konstruktionen är dimensionerad
för att klara snöröjningsfordon. Beräknad livslängd för konstruktion är 40
år. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till ca 1 300 tkr inklusive anslutningsvägar
men exklusive belysning.
Verksamhet teknik föreslår i skrivelse 2017-10-17 Kommunstyrelsen i Gullspång att
tilldela projekt ”Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro” 1 400 tkr för ett genomförande enligt tidigare redovisad utredning
kompletterad med lämplig belysning.
Verksamhet teknik har tidigare utrett frågan kring hur gångbron i Gullspång kan
renoveras för att klara framtida trafikering av fotgängare, cyklister och dressiner.
Ärendet redovisades i TN 2016-12-13 (tn § 233) och lämnades över till
kommunstyrelsen för beslut om finansiering och genomförande av projektet.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade då att diskutera ärendet vidare med tekniska
nämnden. På ett dialogmöte den 23 februari beslutades att ärendet skulle kompletteras
med att även innefatta belysning samt komplettera med svar på frågorna om bron
efter åtgärderna uppfyller de säkerhetskrav som finns för ändamålet samt vem som har
tillsyn- och besiktningsansvaret för bron.
Verksamhet teknik har utrett frågeställningarna och konstaterar att bron kommer att
uppfylla säkerhetskraven för ändamålet och att Gullspångs kommun via tekniska
nämnden har ansvaret för tillsyn- och besiktningar i och med att man har
väghållaransvaret. Verksamhet teknik har även berett frågan om belysning av bron och
beräknar kostnaden för detta till ca 100 tkr.
Förslaget på renovering bygger på att befintlig överbyggnad och befintliga räcken rivs.
Ny farbana anläggs med syllar i trä och slitplank i trä. Traversbalkar läggs mellan
slitbanken för att bibehålla funktionen för dressin. För att ytterligare förlänga
livslängden på stålfackverket görs bättringsmålning. Konstruktionen är dimensionerad
för att klara snöröjningsfordon. Beräknad livslängd för konstruktion är 40 år.
Kostnaden för ombyggnaden beräknas till ca 1 300 tkr inklusive anslutningsvägar men
exklusive belysning.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §211).doc
- Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och
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cykelbro.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §17).doc
- Upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till gång- och
cykelbro Tn §233.pdf
- Gullspång skiss-161115.pdf
- Anläggningskostnad ombyggd_JVG_161115.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-08-17 (2016-08-17 KS §34).doc
- Tn § 132 upprustning av järnvägsbro över Gullspångsälven samt ombyggnad till
gång- och cykelbro.pdf
- Tjänsteskrivelse, järnvägsbron över Gullspångsälven, skriven avThyra Larsson 201602-29.docx
- Bilder och anteckningar Håkan 160224.pdf
- Gullspångsälven_Förstudie_Förslagshandling_100609.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §354).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Cathrin Hurtig Andersson
Gunnel Gottfridsson
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Ärende

Ärendenummer

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018
från tekniska nämnden dnr 2017/00444

KS 2017/714

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela VA-verksamheten en investeringsram om
totalt 9 000 tkr för år 2018.

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

Bakgrund
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2017-10-17 § 187.
VA-kollektivet i Gullspångs kommun har sedan några år tillbaka en ekonomi i balans
och finansieras av de taxeintäkter verksamheten får.
Precis som i övriga Sveriges kommuner står Gullspångs kommun inför stora
reinvesteringskostnader i befintliga VA-anläggningar. I VA-planen som är antagen av
Kommunfullmäktige framgår att ambitionsnivån/målet är att reinvestera i befintliga;
VA-ledningar med 1 procent per år, Anläggningar ovan mark med 1/30-del per år och
maskinutrustning/inkrom med 1/20-del per år. För att finansiera detta krävs årliga
investeringsmedel om ca 9 000 tkr per år.
Inför 2018 har tekniska nämnden föreslagit kommunfullmäktige att höja VA-taxans
brukningsavgifter med 1,6 procent med motiveringen att kunna bära de
kapitalkostnader som uppkommer på grund av att öka investeringskostnaderna från de
senaste årens 1 900 tkr per år till VA-planens mål om 9 000 tkr.
VA-verksamheten står även inför andra investeringar i form av utbyggnader av VAanläggningar till områden som idag inte försörjs med kommunalt VA. Dessa
utbyggnader ska finansieras till största delen av taxans anläggningsavgifter. I nuläget
finns ett glapp mellan kostnader för utbyggnad relaterat till den avgift som tas ut vilket
får till följd av brukningsavgifterna delfinansiera kapitalkostnader som är att hänföra
till utbyggnadsprojekt.
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Om kommunfullmäktige beslutar tilldela en total investeringsram för VA om 9 000 tkr
för år 2018 finns det utrymme att inom denna ram även finansiera de
utbyggnadsprojekt som planeras.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §212).doc
- Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018 från tekniska
nämnden dnr 2017- 00444.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §355).doc

Kopia till
Tekniska nämnden
Cathrin Hurtig Andersson
Gunnel Gottfridsson
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Ärende

Ärendenummer

Avfallstaxa Avfallshantering Östra Skaraborg år 2018

KS 2017/432

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att träda i kraft 1 januari
2018.

Behandling i kommunfullmäktige

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

Bakgrund
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag
till ny avfallstaxa för AÖS medlemskommuner. AÖS har för närvarande tre olika
avfallstaxor, en för Gullspångs kommun, en för Mariestads kommun och en för övriga
AÖS-kommuner. I förslag till ny avfallstaxa samordnas samtliga taxor till ett dokument
för hela AÖS. Samordningen av taxorna innebär såväl avgiftsökningar som
avgiftssänkningar.
Bilagor
- 4.2 Avfallstaxa AÖS.PDF
- 4.3 Avfallstaxa - sammanfattning av förändringar.pdf
- doc01642920170522125356.pdf
- Protokoll direktionsmöte 2017-05-22.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21 (2017-06-21 Ksau §139).doc
- Kommunstyrelsen 2017-08-16 (2017-08-16 KS §234).doc
- Protokoll direktionsmöte 2017-11-27 se paragraf 30 taxehöjningar.pdf

Kopia till
Avfallshantering Östra Skaraborg
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Ärende
KF § 193
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Ärendenummer

Ajournering
Beslut
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 19:05-19:30.
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KF § 194

Ärende

Ärendenummer

Delårsbokslut vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/172

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 tkr av KS ej fördelade medel överförs till
Vård och omsorgsnämndens budget för ökade kostnader inom hemvården på grund av
ökad belastning. Vilket innebär en budgetram på 44 465 tkr för kommunstyrelsen och
112 784 tkr för vård- och omsorgsnämnden baserat på beslut i kommunfullmäktige §
87/2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 1 000 tkr av kommunstyrelsen ej fördelade medel
överförs till vård- och omsorgsnämnden år 2018, som ska vara ramhöjande. Vilket
innebär en budgetram på 46 028 tkr för kommunstyrelsen och 114 038 tkr för vård- och
omsorgsnämnden baserat på beslut i kommunfullmäktige § 87/2017.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
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
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-10-09 § 368.
Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut presenterades vid nämndens
septembermöte. Därefter har några korrigeringar gjorts. Delårsbokslut visar på ett
underskott.
Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att äldreomsorgens hemvård inte kommer att
kunna hålla sin budget. Alla enheter jobbar vidare med sitt arbete med att ha kontroll
över utgifter samt i övrigt arbetar vidare med 30-punktslistan.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §207).doc
- Vård- och omsorgsnämnden oktober 2017 (2017-10-09 VON §368).doc
- TS delårsbokstlut.docx
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- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §357).doc

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
Anna Sundström
Gunnel Gottfridsson
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av delårsrapport
januari-augusti 2017

KS 2017/328

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om kommunstyrelsens beslut nedan:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i
beaktande inför årsbokslut och kommande delårsrapporter.

Behandling i kommunfullmäktige
Karl-Johan Fägerlind, ordförande revisionen, läser upp revisorernas bedömning av
delårsrapport.

Bakgrund
Revisionen har granskat kommunens delårsrapport och funnit att rapporten i allt
väsentligt är förenlig med de mål som fullmäktige fattat beslut om, såväl de finansiella
som för verksamheten.
I bedömningen finns synpunkter att man saknar mer utförliga förklaringar till
avvikelser samt att man önskar att kommunen ser över behovet av en sammanställd
redovisning med bolagen.
Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande inför årsbokslut och
kommande delårsrapporter.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §209).doc
- Revisionsrapport gällande översiktlig granskning av delårsrapport januari-augusti
2017.pdf
- Yttrande översiktlig granskning av delårsrapport 2017.docx
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §361).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av
gymnasielevers måluppfyllelse, organisation och rutiner
beträffande aktivitetsansvar för ungdomar

KS 2017/336

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om kommunstyrelsens beslut nedan:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i
beaktande och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet så att det uppfyller gällande
föreskrifter och ger underlag för uppföljning och styrning.
Kommunstyrelsen har uppmärksammat följande faktafel i granskningsrapporten:
Kommunalförbundets styrelse består av ordinarie kommunstyrelsens ordförande och
ersättare opposition, det innebär att både Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius M)
finns representerade. Kommunalförbundet har ett antal beredningar där en beredning
nu har ansvaret för gymnasieutbildningarna där tidigare Gymnasium Skaraborg hade
ansvaret.
Frågan gällande kommunens aktivitetsansvar informerade ansvariga
kommunfullmäktige om den 29 maj 2017.

Behandling i kommunfullmäktige
Karl-Johan Fägerlind, ordförande revisionen, läser upp revisionsgranskning av
kommunens uppföljning av gymnasieelevers måluppfyllelse och organisation och
rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar.
Carina Gullberg (S) informerar om att uppföljning av aktivitetsansvaret kommer att
redovisas på kommunstyrelsen den 13 december 2017.

Bakgrund
Revisionen har genomfört en fördjupad granskning av kommunens måluppfyllelse och
organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar. Syftet var att
bedöma om kommunen genom sin styrning och uppföljning säkerställer att
aktivitetsansvaret fullföljs enligt lagstiftningen.

I bedömningen påpekar man att kommunen bör stärka uppföljningen av
gymnasieelevernas måluppfyllelse. Detta har Barn-, utbildning- och kulturnämnden
tagit till sig och kommer att lägga in detta i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Vad gäller aktivitetsansvaret bedömer man att kommunen tar sitt ansvar men att det
även där saknas en systematisk uppföljning och redovisning. Verksamheten kommer att
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utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete för att regelbundet säkerställa och
återrapportera till kommunstyrelsen resultatet av verksamhetens arbete.

Båda åtgärderna läggs in i årshjulet för 2018.

Kommunen kommer att på så sätt ta revisionens synpunkter i beaktande och förstärka
det systematiska kvalitetsarbetet så att det uppfyller gällande föreskrifter och ger
underlag för uppföljning och styrning.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §210).doc
- Tjänsteskrivelse, svar till revisionen angående fördjupad granskning av kommunens
måluppfyllelse och organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar,
skriven av Elisabeth Olsson 2017-11-08.docx
- Fördjupad revisonsgranskning av kommunens uppföljning av gymnasieelevers
måluppfyllelse och organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar
och granskningsrapport.pdf
- Revisionsgranskning av kommunens uppföljning av gymnasielevers måluppfyllelse,
organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar.docx
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §362).doc

Kopia till
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Ärende

Ärendenummer

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund

KS 2017/719

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning för Skaraborgs
Kommunalförbund.

Behandling i kommunfullmäktige

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

Bakgrund
Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige har behandlat ärendet 2017-09-26 §
24.
Nuvarande förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund reviderade 2015-01-15
med anledning av en översyn av gällande styrdokument.
Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige beslutade att anta förslag till
reviderad förbundsordning samt att föreslå medlemskommunerna att fastställa
reviderad förbundsordning.
Med anledning av behov ytterligare tydliggörande avseende tillämpningen av LOU
(lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget
från kravet på upphandling, föreslås en revidering av nu gällande förbundsordning.
De tillägg till gällande förbundsordning § 5-6 som föreslås är skrivna med röd text.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §215).doc
- Bilaga 10 Reviderad Förbundsordning.pdf
- Skaraborgs kommunalförbund förbundsfullmäktige protokollsutdr. § 24 reviderad
förbundsordning.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §364).doc

Kopia till
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Skaraborgs Kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Partistöd 2018

KS 2017/674

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara oförändrat inför 2018.
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.
Arvodeskommittén har 2017-10-24 § 5 lämnat förslaget att partistödet för år 2018 ska
vara oförändrat.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.

Behandling i kommunfullmäktige
Roland Karlsson (C) 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 arvodeskommittén 2017-10-24 § 5.
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 gett arvodeskommittén i uppdrag att inför varje
budgetår ta fram förslag till partistöd.
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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.
Arvodeskommittén har 2017-10-24 § 5 lämnat förslaget att partistödet för år 2018 ska
vara oförändrat.
6. Arvodeskommittén ges i uppdrag att inför varje budgetår ta fram ett förslag till
partistöd.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §218).doc
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §5).doc
- Tjänsteskrivelse, partistöd 2018.docx
- Partistöd 2017, arvodeskommittén 2016-09-14 § 6.doc
- Nya regler för partistöd antaget av kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §366).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Partierna
Arvodeskommittén
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Ärende

Ärendenummer

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram ett
förslag till arvodering av kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden med en
kostnadsberäkning, eftersom det är olämpligt att genomföra förändringen innevarande
mandatperiod.
3. Kommunfullmäktige beslutar att arvodeskommittén får i uppdrag att inför den nya
mandatperioden lämna ett förslag på nytt arvodesreglemente och arvodesersättningar,
där också en samordning av regler och nivåer i MTG-nämnderna ska ingå.

Behandling i kommunfullmäktige

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats i arvodeskommittén 2017-10-24 § 4.
Den moderata fullmäktigegruppen i Gullspångs kommun har lämnat in en motion
gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter. I motionen beskrivs att
Gullspång är i en särställning i landet där kommunfullmäktiges ledamöter inte erhåller
arvode vid sammanträde med kommunfullmäktige. I motionen hänvisar man till att
avsaknaden av arvodering i fullmäktige kan anses strida mot bestämmelserna i
kommunallagen om ersättningar. En jämförelse av ersättningsnivåerna görs gentemot
närliggande kommuner i Skaraborg.
I motionen yrkar man att fr.o.m. budgetåret 2018 skall fullmäktige arvoderas på likartat
sätt som ledamöter i nämnder och styrelser, alternativt att arvodet ska vara fast oavsett
sammanträdets längd.
Yttrande
En jämförelse med grannkommunerna i Skaraborg visar på att i samtliga kommuner
utgår ersättning vid sammanträden med kommunfullmäktige. Hur ersättningen är
upplagd varierar mellan kommunerna. Det kan vara beroende av sammanträdets längd
eller ett fast arvode oberoende av sammanträdets längd. Om man tillämpar reglerna
enligt nuvarande arvodesreglemente för Gullspång skulle det utgå 300 kr i ersättning
för ett fullmäktigesammanträde som är 2 timmar. Alternativt kan ett fast arvode utgå
för sammanträden med kommunfullmäktige.
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Arvodeskommittén beslutade 2017-10-24 § 4 att lämna nedanstående förslag till
beslut:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättning skall utgå vid fullmäktigemöte från
och med 2018. Ersättning skall utgå enligt arvodesreglementet för Gullspångs
kommun, § 13 arvoden för sammanträden m.m.
Sammanträdesarvoden
Utgår med ett maximalt belopp per dag 900 kr
Varav 1:a tim 200 kr
Därefter per påbörjad timme 100 kr
Ej tjänstgörande ersättare men närvarande erhåller sammanträdesarvode enligt nedan.
Utgår med ett maximalt belopp per dag 450 kr
Varav 1:a tim 100 kr
Därefter per påbörjad timme 50 kr
2. Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att i arvodesreglementet paragraf § 3 ska första meningen
kompletteras med ”kommunfullmäktige”.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 (2017-11-08 Ksau §219).doc
- Arvodeskommittén 2017-10-24 (2017-10-24 Ak §4).doc
- Tjänsteskrivelse, motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter.docx
- Motion gällande arvodering av Kommunfullmäktigeledamöter.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §367).doc

Kopia till
Arvodeskommittén
Arvo Niiholm
Gunnar Bohlin
Björn Thodenius
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Ärende

Ärendenummer

Motion vårda våra reservat

KS 2017/805

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige
Eric Mellberg (M) redogör för sin inlämnade motion vårda våra reservat.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) föreslår i en motion vårda våra reservat, inlämnad 2017-11-27:
Att kommunen agerar offensivt tillsammans med Länsstyrelsen när det gäller att vårda
och utveckla våra reservat inte bara förvaltning.
Att kommunen marknadsför reservaten i vår närhet gentemot kommuninvånarna.
Att kommunen verkar för att en utsiktsplats förverkligas tillsammans med
Länsstyrelsen längst ut på Harsholmen med utsikt över öppna Vänern.
Bilagor
- Motion vårda våra reservat.pdf

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse
2016

KS 2017/765

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2016.
Bilagor
- Överförmyndare i samverkan verksamhetsberättelse 2016.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-11-22 (2017-11-22 KS §378).doc
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Kommunfullmäktige

KF § 202

Ärende

Ärendenummer

Valbarhetshinder

KS 2017/788

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Dan Stråle (S) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
Gullspångsbostäder AB under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktige överlämnar till Länsstyrelsen att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Dan Stråle (S).

Behandling i kommunfullmäktige
Jan Hassel (S) yrkar att;
Kommunfullmäktige beslutar att Dan Stråle (S) får ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
Gullspångsbostäder AB under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktige överlämnar till Länsstyrelsen att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Dan Stråle (S).

Bakgrund
Länsstyrelsen har 2017-11-20 meddelat att Dan Stråle (S) ersättare i
kommunfullmäktige har valbarhetshinder på grund av att han inte är folkbokförd i
valområdet.
Kommunallagen 4 kap 8 § säger att om en förtroendevald upphör att vara valbar,
upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som
valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.

Bilagor
- Valbarhetshinder.docx
- Meddelande från Länsstyrelsen angående valbarhetshinder för vald ersättare i
kommunfullmäktige.pdf

Kopia till
Dan Stråle
Länsstyrelsen
Gullspångsbostäder
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Ärende

Ärendenummer

Valärende

KS 2014/560

Beslut
Punkten utgår från dagordningen då inga val finns att förrätta.

Kopia till
Akt
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