Protokoll
2017-10-30

Kommunfullmäktige

Datum:

2017-10-30 kl 18:30-20:15

Plats:

Sessionssalen i Hova

Paragrafer: § 140 - 160

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2017-11-09
Justeras

Maria Gustafsson

Beslutande

Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (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)
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), Tjänstgörande ersättare för Eric Mellberg (M)
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Monica Joby (M)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
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Gun Svensson (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

Maritha Hagström (C), § 140-148, kl 19:00-19:39

Övriga

Elin Asp, Stabschef, Kommunledningskontoret, § 144
Niklas Fallgren, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontoret, § 144
Rebecka Bergelin, Säkerhetssamordnare, § 144
Jim Gustavsson, Fastighetsförvaltare, Kommunledningskontor, § 144
Anton Holgersson, Näringslivs- och turismansvarig, Kommunledningskontoret, § 144
Lena Norrström, Samhällsplanerare, Kommunledningskontoret, § 144
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2017-11-09

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Aktuell information

KS 2017/44

§5

Information från kommunledningskontoret

KS 2015/428

§6

Beslut om godkännande av erhållet partistöd för år 2016

KS 2017/415

§7

Svar motion Äldrestödjare

KS 2014/498

§8

Motion - Shopping- och serviceresa för äldre

KS 2017/259

§9

Återremiss - LSS-boende

KS 2014/457

§ 10

Ajournering

§ 11

Delårsrapport 2017 januari-augusti

KS 2017/328

§ 12

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

§ 13

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

§ 14

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2018

KS 2017/511

§ 15

Valärende - Fyllnadsval ersättare i arvodeskommittén

KS 2014/560
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§ 16

Valärende- Fyllnadsval ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

§ 17

Valärende -Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

KS 2014/560

§ 18

Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2017

KS 2017/635

§ 19

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017
delårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

KS 2017/703

§ 20

Delgivning - Valdistriktsindelning för Gullspångs kommun

KS 2017/579

§ 21

Motion om avidentifiering av personsärenden

KS 2017/734
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2017-11-09
Beslut
Jan Hassel (S) och Maria Gustafsson (M) justerar protokollet.
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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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KF § 143

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2017/44

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling på kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) informerar om Mogårdens utemiljö, idag den 30 oktober har det
varit invigning av nya utemiljön på Mogården Hova. Ombyggnaden av utemiljön är
indelad i två etapper och etapp ett är nu klar.
Ann-Christin Erlandsson (S) informerar om träff med Överförmyndare i samverkan.

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
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Ärende

Ärendenummer

Information från kommunledningskontoret

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret informerar om vad som pågår inom deras verksamhet:
Elin Asp, stabschef:
- En medborgarundersökning har skickats ut till 800 medborgare i kommunen,
svarsfrekvensen var drygt 48 %. Resultatet av svaren kommer i december.
- På kommunens hemsida www.gullspang.se/livskvalitet kan man läsa om berättelserna
om livet i Gullspångs kommun.
Niklas Fallgren, plan- och markansvarig:
- Detaljplan för Göta Holme ska ut på granskning.
- Detaljplan för södra Otterbäcken samråd i vinter.
- Detaljplan för Delebäck privat exploatör.
- E-20 projektet.
- Askevik VA-projekt anslutning kommunalt VA.
- Otterbäcken badängsparken.
Jim Gustavsson, fastighetsförvaltare:
- Fastighetsavdelningen inom MTG har hand om vaktmästare/fastighetsskötare HovaGullspång, vaktmästeri, drift och fastighetsskötare, post- mat och övriga transporter.
Omsätter ca 13,6 mnkr varav ca 4,7 mnkr är intäkter.
Externa kunder:
- Riksbyggen
- Gullspångsbostäder AB,
- Skagerns Energi AB
- MTG värmeanläggningar
- Närhälsan
- Folktandvården
- Apoteket
Projekt:
- Lysmaskens tak och fönster
- Gullstensskolan ombyggnad
- Hova hotell ombyggnad
- Regnbågsskolan ombyggnad
- Ventilationsprojekt
- Lokalförsörjning
- Värme ventilation och inomhusmiljö
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Rebecka Bergelin, säkerhetssamordnare:
- Krisberedskap
- Samarbete med Polisen en grund för strukturen för arbetet med 74 stycken
grannsamverkansområden
Lena Norrström, samhällsplanerare:
- Nya riktlinjer för föreningsbidrag och investeringsbidrag informationsmöten om de
nya riktlinjerna kommer att hållas.
- Slutrapportering av sommarlovsaktiviteter.
- Förslag till nya riktlinjer för bidrag till bygdegårdar- och folketshusföreningar.
- Fiberutbyggnaden slutredovisning till Västra Götalands regionen.
- Badängsparken
- Åtgärdsvalsstudie Otterbäcken
- Södra Råda gamla kyrkplats
- E20
Anton Holgersson, näringslivs- och turismansvarig:
- Dialog med näringslivet genom företagsfrukostar och företagsbesök.
- Ett näringslivsråd har bildats.
- Etableringar gemensamt arbete i Skaraborg.
- Marknadsföring av lediga lokaler och tillgänglig mark.
- Samarbete med Nyföretagarcentrum
- Infopoints minituristinformation.
- Samarbete om turism mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborgs
kommuner (MTGK),
- Turistrådet Västsverige ny struktur för hemsidan, digital närvaro.
- Dialog med företag och föreningar inom besöksnäringen

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

Beslut om godkännande av erhållet partistöd för år 2016

KS 2017/415

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna partiernas inlämnade redovisning gällande
erhållet partistöd för år 2016 (utbetalt enligt beslut KF § 161/2016). Partistöd för 2018
betalas ut i december i förskott när kommunfullmäktige beslutat om nivån.

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

Bakgrund
Den 1 februari 2014 inträdde nya regler för kommunalt partistöd i kraft (KL 2 kap 9-12
§ §). De nya reglerna innebär att:
Partier som erhåller partistöd årligen måste redovisa att stödet använts för sitt ändamål.
Redovisningen av hur partistödet har använts ska även granskas. Partierna utser själva
sin granskare. Granskaren ska upprätta en granskningsrapport med ett intyg om att
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Fullmäktige ska årligen fatta beslut om utbetalning av stödet.
Kommunfullmäktige har 2015-01-26 § 18 med anledning av ovanstående beslutat att
partierna i fullmäktige årligen ska 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. Senast den 30 juni ska redovisningen
inlämnas.
I SKL:s kommentar till underlag för de nya reglerna om partistöd samt i själva
propositionen om de nya reglerna finns vissa vägledande uttalanden kring
redovisning, granskning och utbetalning.
Bland annat står det: Lagstiftningen är utformad så att det ålägger kommunen som
avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning.
Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bland annat att
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som använts, både det som mottagits för
det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.
Redovisningen bör innehålla mer än ett uttalande att stödet använts för att stärka
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partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat
framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. Har inte
redovisning lämnats eller om det saknas granskningsintyg ska fullmäktige besluta att
stöd inte ska utbetalas.
Syftet med reglerna och redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Hur
partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare
och media är en fråga för respektive parti.
Partistödet delas ut årligen i förskott i december månad efter förslag av
arvodeskommittén och slutligt beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade KF § 161/2016 att partistödet för 2017 skulle vara oförändrat med ett
grundstöd på 7 000 kr per parti och år samt ett mandatstöd på 5 700 kr per mandat och
år.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §167).doc
- Tjänsteskrivelse redovisning och beslut om utbetalning av partistöd 2016.docx
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för år 2016 från Sverigedemokraterna
Gullspång.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd för år 2016 från Rätt Väg.pdf
- Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2016 från Centern.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från socialdemokraterna .pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från Moderaterna.pdf
- Redovisning av erhållet partistöd 2016 från Feministiskt initiativ .pdf
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §291).doc

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 146

Ärende

Ärendenummer

Svar motion Äldrestödjare

KS 2014/498

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
tillsätta en Äldrestödjare på 30% (150 tkr) under 1 år.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tackar för motionen och tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Roland Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 231.
Centerpartiet la i augusti 2014 en motion om att införa en Äldrestödjare i kommunen.
Motion gick på remiss till Vård- och omsorgsnämnden och ett svar gavs under hösten
2016. Det svar som nämnden gav skickades dock tillbaka från Kommunfullmäktige för
att utredas vidare.
En ytterligare utredning är nu gjort (se bilaga) där bl a synpunkter från det kommunala
pensionärsrådet har tagits in, en omvärldsbevakning är gjord, fysiskt placering, förslag
till arbetsuppgifter är framtagna mm. En jämförelse med nuvarande Fixartjänst är också
gjord.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §172).doc
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §231).doc
- TS svar motion om äldrestödjare.docx
- Kommunala Pensionärsrådet (2017-02-23 KPR §7).doc
- Kommunala Pensionärsrådet (2016-12-01 KPR §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §31).doc
- Kommunfullmäktige 2016-11-28 (2016-11-28 KF §7).doc
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §18).doc
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- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §21).doc
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §49).doc
- Svar på motion gällande behov av äldrestödjare Karin Ahrle.docx
- Tjänsteskrivelse gällande motion gällande behov av äldrestödjare, 2014-10-08,
skriven av Maria G. Wirtanen.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Motion - Behov av äldrestödjare.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §296).doc
- Bilaga, utredning motion om äldrestödjare, skriven av Karin Ahrle 2017-04-06.docx

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
Anna Sundström
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Ärende

Ärendenummer

Motion - Shopping- och serviceresa för äldre

KS 2017/259

Beslut
1.Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att starta ”shopping- och serviceresor” enligt
nedanstående förslag och för år 2017 anslås 50 tkr ur kommunstyrelsen till förfogande
och för år 2018 tas 175 tkr ur utvecklingsmedel, projektet ska vara ett år och
utvärdering sker fortlöpande till kommunstyrelsen. Tillskotten är inte ramhöjande.
- Starta en försöksverksamhet under ett år med två turer per vecka, en för Hova och en
för Gullspång.
- Att kunna delta i försöksverksamheten är kommuninnevånare över 65 år.
- Bussturerna går på torgdagar.
- Ingen kostnad tas ut av resenären.
- Inom uppdraget som ”äldre stödjare” läggs arbetsuppgiften att hålla i bokningar.
- Kommunen gör en direktupphandling av bussresan som ett tillägg till upphandlingen
av skolskjutsar.
- Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att genomföra shoppingresorna i dialog
med handel och servicenäringen.
- Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda om alla kommuninvånare kan omfattas av
försöksverksamheten samt delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

Behandling i kommunfullmäktige
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag men yrkar att rubriken ändras
till shopping- och serviceresor för äldre.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag samt yrkar; att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda om alla kommuninvånare kan omfattas av
försöksverksamheten samt delegera till kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan.

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Därefter tar ordföranden
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upp Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande och Carina Gullbergs (S) ändringsyrkande
för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 233.
Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att införa möjlighet för medborgarna att
åka med buss serviceinrättningar mm. Bakgrunden är att många äldre har svårt att ta sig
till serviceinrättningar och därför behöver hjälp av kommunens hemvård för att tex
handla dagligvaror.
Idén kommer från Munkedals kommun där näringslivsutvecklaren för några år sedan
startade ett landsbygdsprojekt utifrån detta koncept. I Munkedal kunde då kommunens
upphandlade skolskjutsar användas för resorna.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §171).doc
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §233).doc
- TS svar motion om shoppingresor.docx
- Motion - Shoppingresa för äldre.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §297).doc

Kopia till
Anna Sundström
Vård- och omsorgsnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Återremiss - LSS-boende

KS 2014/457

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt LSS-boende ska byggas. Fastigheten ska
innehålla ett gruppboende med sex lägenheter och minst sex servicelägenheter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge Gullspångsbostäder AB i uppdrag att ta fram ett
konkret förslag för boendeform och lokalisering i samarbete med vård- och
omsorgsnämnden, personal och boende.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångsbostäder AB ser på möjligheten att i
samma fastighet bygga ytterligare hyreslägenheter.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige tar slutligt beslut när anbud
har inkommit.
Reservation
Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Gunnar Bohlin (M), Kerstin Isaksson
(M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren
(M), Stig Svensson (SD) och Lennart Ardemo (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Elis Öquist Bergman (FI) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Björn Thodenius (M) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att
utreda möjligheten att inrymma ett gruppboende på sex lägenheter i en befintlig,
ombyggd, fastighet samt att olika ägaralternativ ska redovisas med ekonomiska
konsekvenser.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Därefter tar ordföranden
upp Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.

Bakgrund
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Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2017-08-14 § 230 som godkände
svaret gällande återremissen.
Kommunfullmäktige återremitterade 2017-04-26 ärendet om nytt LSS-boende.
Återremissen vill ha klarläggande på
- Vårdbehoven ska preciseras, speciellt gruppboendet.
- Brukarundersökning ska göras och tas fram.
- Personalens syn ska redovisas.
- Ta fram underlag för ytterligare alternativ som Strömmen i Karlsborg.
- Ägaralternativen ska redovisas med ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-20 (2017-09-20 Ksau §170).doc
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2017 (2017-08-14 VON §230).doc
- rätt biståndsbedömning.docx
- 170807 återremiss LSS-boende.docx
- Kommunfullmäktige 2017-04-26 (2017-04-26 KF §55).doc
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §111).doc
- Tjänsteskrivelse, alternativa LSS-boenden, skriven av Elisabeth Olsson 170404.docx
- LSS-Gullspång översyn tänkbara befintliga fastigheter skriven av Lars Johansson
170404.docx
- Mariestads-alternativet.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §56).doc
- Tjänsteskrivelse LSS-boende, skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Tjänsteskrivelse utredning LSS-boende Gullspång, skriven av Lars Johansson.doc
- Kalkyl.pdf
- Nytt LSS-boende i Gullspångs kommun skrivelse Gullspångsbostäder.doc
- LSS, skriven av Jennie Lans, Siw Andersson.docx
- Vård- och omsorgsnämnden september 2016 (2016-09-13 VON §20).doc
- Kommunstyrelsen 2016-05-04 (2016-05-04 KS §12).doc
- Socialstyrelsen senaste version av SOSFS 2002.9 bostad med särskild service för
vuxna enlig 9 § 9 lagen (1993.387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.pdf
- Kommunstyrelsen 2016-12-14 (2016-12-14 KS §17).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-30 (2016-11-30 Ksau §11).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-20 (2016-04-20 Ksau §22).doc
- Vård- och omsorgsnämnden mars 2016 (2016-03-30 VON §31).doc
- Tjänsteskrivelse Karin Ahrle.docx
- Socialstyrelsen SOSFS 2001_9 bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden augusti 2016 (2016-08-10 VON §55).doc
- Vård- och omsorgsnämnden juni 2016 (2016-06-07 VON §28).doc
- Vård- och omsorgsnämnden april 2016 (2016-04-26 VON §44).doc
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2016 (2016-02-23 VON §30).doc
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2016 (2016-01-26 VON §42).doc
- Vård- och omsorgsnämnden december 2015 (2015-12-01 VON §29).doc
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- Nytt LSS-boende, GRANSKNINGSHANDLINGAR 2016-07-11.pdf
- Vård- och omsorgsnämnden november 2015 (2015-11-10 VON §22).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §295).doc

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
Anna Sundström
Gullspångsbostäder AB
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Ärendenummer

Ajournering
Beslut
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 19:39-19:46.
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Kommunfullmäktige

KF § 150

Ärende

Ärendenummer

Delårsrapport 2017 januari-augusti

KS 2017/328

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om delårsrapporten januari-augusti
2017 och kommunstyrelsens beslut 2017-10-04 § 298 enligt nedan:
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till vård- och
omsorgsnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden och ber nämnderna att
återkomma med förslag på hur man hanterar underskottet och åtgärder för att få en
budget i balans.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) informerar om delårsrapport 2017 januari-augusti och tillstyrker
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bakgrund
Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport januari-augusti 2017.

Bilagor
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §298).doc
- Delårsrapport 2017 Gullspångs kommun bilaga.pdf
- Delårsrapport 2017 Gullspång, Kommunfullmäktige 2017-10-30.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av medborgarförslag under beredning.
1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.
2. KS 2014/706 Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i
Gullspång. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 §
270 då förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.

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

Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2017, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2017.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §293).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

Beslut
Kommunfullmäktige för godkänner redovisningen av motioner under beredning.
1. KS 2014/498 Motion- Behov av äldrestödjare. Inlämnad 2014-08-22 av
Centerpartiet Gullspång. Behandlad av äldreomsorgsutskottet 2014-10-20 § 123 och
vård- och omsorgsnämnden 2016-08-10 § 336. Kommunfullmäktige beslutade 201611-28 § 181 att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden. Behandlad i ksau
2017-09-20, behandlas på ks 2017-10-04.

2. KS 2015/563 Motion krav på kollektivavtal vid upphandlingar. Inlämnad av
Christian Carlström (S) 2015-09-28. Överlämnad till upphandlingsavdelningen i
Mariestad. Behandlad i ksau 2016-08-24 § 152 beslut att avvakta med ett
ställningstagande till efter den 1 januari 2017 för att kunna beakta det slutliga resultatet
av den föreslagna lagändringen. Avvakta ytterligare med beslut i frågan till efter den 1
juni 2017.

3. KS 2015/680 Motion om frukt i skolan. Inlämnad av Sarah Johanson (FI) och Lii
Bergman (FI) 2015-11-13. Behandlad i barn- utbildning- och kulturnämnden 2016-0822 § 197 som beslutat att återremittera ärendet för fortsatt handläggning och beredas
ytterligare ur ett pedagogiskt perspektiv samt att diskussion även ska föras med
kostchefen.

4. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20. Behandlad i ksau 2017-08-23 § 153, samt ks 2017-09-06 §
273. Återremitterad av kf 2017-09-25 § 129.

5. KS 2016/471 Motion om att bevara stenpiren vid Otterbäcken som går under namnet
”Olssons hamn”. Inlämnad av Sten-Olof Höijer (RV) 2016-06-13. Frågan skickad till
MTG verksamhet teknik 2017-08-14.

6. KS 2017/48 Motion Göta Holme om att en arbetsgrupps tillsätts med den kunskap
som finns tillgänglig, att medel avsätts, att fokus riktas på områdena: entrén,
strandlinjen, lekplatsen, rumsindelning, övrigt. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 201701-30.

7. KS 2017/131 Motion om att få någon del av en arbetsmarknadsutbildning till
Gullspångs kommun. Inlämnad av Bengt Hägerstrand (C) och Roland Karlsson (C)
2017-02-13.
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8. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2017-02-27. Behandlad i ks 2017-08-16 § 232 med önskan om
komplettering från tekniska innan motionen behandlas i kf.
9. KS 2017/259 Motion shoppingresa för äldre. Inlämnad av Carina Gullberg (S) och
Per-Arne Brandberg (S) 2017-03-24. Behandlad på ksau 2017-09-20, behandlas på ks
2017-10-04.
10. KS 2017/329 Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter.
Inlämnad av Gunnar Bohlin (M) och Björn Thodenius (M) 2017-04-18.
11. KS 2017/443 Motion alternera kommunfullmäktiges sammanträde mellan Hova,
Otterbäcken och Södra Råda. Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O
Hansson (RV) 2017-05-29.

Bakgrund
Inkomna motioner som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas till
kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i
april och oktober.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av motioner under beredning 2017, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Redovisning av motioner under beredning.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §294).doc

Kopia till
Akt
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Kommunfullmäktige

KF § 153

Ärende

Ärendenummer

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2018

KS 2017/511

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2018:

Måndagar normalt kl 18:30
31 januari onsdag
26 februari
26 mars
23 april
30 maj onsdag
11 juni budget kl 13:00
24 september
29 oktober
28 november onsdag
10 december

Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige finns framtaget.
Förslaget har utgått ifrån lagda sammanträdesdagar 2017.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018.docx

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige

KF § 154

Ärende

Ärendenummer

Valärende - Fyllnadsval ersättare i arvodeskommittén

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sören Olofsson (C) som ersättare i
arvodeskommittén under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i arvodeskommittén
under återstoden av mandatperioden.
Ordinarie
1. Sven-Erik Roslund (S), ordförande/sammankallande
2. Roland Karlsson (C)
3. Gunnar Bohlin (M)
4. Elis Öquist Bergman (FI)
5. Bengt Olov Hansson (RV)
6. Stig Svensson (SD)
Ersättare
1. Monica Sjöberg (S)
2. Sören Olofsson (C)
3. Leif Dehlén (M)
4. Lii Bergman (FI)
5. Sten-Olof Höijer (RV)
6. Lennart Ardemo (SD)

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår
att Sören Olofsson (C) utses som ersättare i arvodeskommittén.

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

Kopia till
Akt
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Den valde
Lönekontoret
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Ärende

Ärendenummer

Valärende- Fyllnadsval ersättare i Gullspångsbostäder AB

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Torbjörn Jansson (C) som ersättare i
Gullspångsbostäder AB under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i Gullspångsbostäder
AB under återstoden av mandatperioden:
Ordinarie
1. Kjell Lindholm (C)
2. Jan Hassel (S)
3. Leif Dehlén (M)
4. Barbro Roslund (S)
5. Pär Rittsel (M)
Ersättare
1. Torbjörn Jansson (C)
2. Dan Stråle (S)
3. Håkan Ahlgren (M)
4. Ulf Nilsson (S)
5. Johanna Duell (FI)
Ordförande: Kjell Lindholm (C)
1:e vice ordförande: Jan Hassel (S)
2:e vice ordförande: Leif Dehlén (M)

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att
Torbjörn Jansson (C) utses som ersättare i Gullspångsbostäder AB.

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

29/37
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-10-30

Kopia till
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Lönekontoret
Gullspångsbostäder AB
Den valde
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KF § 156

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Valärende -Fyllnadsval ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maritha Hagström (C) som ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning under återstoden av mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i kommunfullmäktiges
valberedning under återstoden av mandatperioden:
Ordinarie ledamöter
1. Carina Gullberg (S)
2. Per-Arne Brandberg (S), ordförande
3. Monica Sjöberg (S)
4. Jan Hassel (S)
5. Sven-Erik Roslund (S)
6. Bo Hagström (C)
7. Björn Thodenius (M), vice ordförande
8. Maria Gustafsson (M)
9. Eric Mellberg (M)
10. Lii Bergman (FI)
11. Bengt O Hansson (RV)
Ersättare, personliga:
För 1. Annica Granath (S)
För 2. Anja Nyström (S)
För 3. Reine Hilding (S)
För 4. Roger Wiking (S)
För 5. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
För 6. Maritha Hagström (C)
För 7. Per Rang (M)
För 8. Monica Joby (M)
För 9. Victor Albertsson Tidestedt (M)
För 10. Sarah Johansson (FI)
För 11. Stig Svensson (SD)

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att
Maritha Hagström (C) utses som ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter
avlidne Bengt Hägerstrand (C).
Bilagor
- Kommunfullmäktige 2017-03-27 (2017-03-27 KF §46).doc

Kopia till
Akt
Lönekontoret
Den valde
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport
2017

KS 2017/635

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgiven.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2017.
Bilagor
- Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2017.pdf
- Avfallshantering Östra Skaraborg § 17 delårsrapport 2017.pdf
- Revisorernas granskning av Avfallshantering Östra Skaraborg delårsrapport 2017-0630.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017
delårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

KS 2017/703

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2017 delårsrapport
2017-01-01-2017-06-30.
Bilagor
- Delårsredovising räkenskapsåret 170101-170630.pdf
- Bedömning av delårsrapport 2017 och granskningsutlåtande.pdf
- Protokollsutdrag sammanträde 170831.pdf
- Protokollsutdrag sammanträde 170928.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Valdistriktsindelning för Gullspångs kommun

KS 2017/579

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-09-25 § 132 föreslagit Länsstyrelsen att nuvarande
indelning av valdistrikten i Gullspångs kommun behållet.
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen, dnr 201-32904-2017, om att
nuvarande indelning av valdistrikten i Gullspångs kommun behålles.
Bilagor
- Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning för Gullspångs kommun, dnr 20132904-2017.pdf
- Kommunfullmäktige 2017-09-25 (2017-09-25 KF §132).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion om avidentifiering av personsärenden

KS 2017/734

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till vård- och omsorgsnämnden för
beredning.

Bakgrund
Sarah Johansson (FI) och Elis Öquist Bergman (FI) föreslår i en motion inlämnad vid
dagens sammanträde att:
- Endast den information som krävs för att ta beslut i ett ärende, ska finnas med i
handlingarna till vård- och omsorgsnämnden. Detta ska redigeras individuellt av den
tjänsteperson som håller i ärendet och besitter kompentensen.
- Rättssäkerheten ökar vid avidentifiering
- Den personliga integriteten försvaras.
- Risken för hot och våld mot ordförande och ledamöter inom VOO minskar.
- Risken minskar att personer med behov av hjälp avstår att söka detta på grund av att
privatlivet kommer till politikers vetskap.

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-10-30

Datum då anslaget sätts upp:

2017-11-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2017-12-04

