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Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Tjänstgörande ersättare för Evelina Eriksson (S)
Kristoffer Alexandersson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Bengt O Hansson (RV)
Ersättare

Gunnar Bohlin (M)
Torbjörn Jansson (C)
Lars Forsström (SD)
Cecilia Gustavsson (FI)
Lii Bergman (FI), § 39-49 kl 18:30-20:00
Ingvar Claesson (RV)

Övriga

Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 48-51
Karl-Johan Fägerlind, Ordförande i revisionen
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

Aktuell information

KS 2018/40

§5

Interpellation ställd till valberedningens ordförande

KS 2019/86

§6

Motion Vandrarhem i Gullspång

KS 2019/215

§7

Motion om Hbtq-certificiering

KS 2019/216

§8

Motion skapa centrumliv i Gullspångs centrum

KS 2019/217

§9

Motion fritt kaffe

KS 2019/145

§ 10

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och
slutredovisning av investeringsprojekt 2018

KS 2019/111

§ 11

Årsredovisning 2018

KS 2019/97

Föredragande: Anders Bernhall
§ 12

Revisionsberättelse 2018, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)

KS 2019/97

Föredragande: Revisorerna
§ 13

Riktlinjer för exploateringsredovisning

KS 2019/52
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Föredragande: Anders Bernhall
§ 14

Svar på motion om frukt i skolan

KS 2015/680

§ 15

Reviderat reglemente för folkhälsorådet

KS 2018/769

§ 16

Riktlinjer kvarboende

KS 2017/843

§ 17

Kommunens ändamål med och insyn i Hova Utvecklingsbolag

KS 2019/81

§ 18

Val till Folkhälsorådet

KS 2018/637

§ 19

Val till Skagerns Energi AB

KS 2018/637

§ 20

Delgivning - Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTGkommunerna

KS 2019/149
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Ärende
KF § 39

Protokoll
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Anja Nyström (S) och Torbjörn Lööf (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 40

Protokoll
2019-03-25

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) anmäler jäv under § 55 kommunens
ändamål med och insyn i Hova utvecklingsbolag.
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Ärende
KF § 41

Protokoll
2019-03-25

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter tillägg av följande inlämnade
motioner:
- Motion vandrarhem i Gullspång
- Motion Hbtq-certifiering
- Motion skapa centrumliv i Gullspångs samhälle
- Motion fritt kaffe till alla kommunens verksamheter revidering av tidigare inlämnad
motion.
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KF § 42

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2018/40

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.
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Ärende

Ärendenummer

Interpellation ställd till valberedningens ordförande

KS 2019/86

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad.

Behandling på sammanträdet
Lars Forsström (SD) redogör för sin inlämnade interpellation.
Gunnar Bohlin (M) valberedningens ordförande redogör för upprättat svar på
interpellation.

Bakgrund
Lars Forsström (SD) har på kommunfullmäktiges möte 2019-02-04 lämnat in en
interpellation ställd till valberedningens ordförande.

Gunnar Bohlin (M), valberedningens ordförande, har 2019-02-12 lämnat ett svar på
interpellationen.
Bilagor
- Interpellation ställd till valberedningens ordförande.pdf
- Svar Interpellation KS 2019-86.pdf

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion Vandrarhem i Gullspång

KS 2019/215

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till beredning.

Bakgrund
Hans-Göran Larsson (RV) redogör för sin vid dagens möte inlämnade motion
vandrarhem i Gullspång. Gullspång saknar ett vandrarhem. Det
tidigare vandrarhemmet är nerlagt och fastigheten är privatägd. Gullspång behöver ett
övernattningsställe för att utveckla turismen och tillföra kommunen resurser. Den
kommunägda ”psykiatrivillan” i Gullspång vore lämpligt som vandrarhem. Fastigheten
ligger centralt. I motionen föreslås att kommunstyrelsen bereder och utreder frågan och
att kommunfullmäktige beslutar använda den föreslagna villan till vandrarhem.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion om Hbtq-certificiering

KS 2019/216

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till beredning.

Bakgrund
Sarah Johansson (FI) redogör för sin vid dagens möte inlämnade motion Hbtqcertifiering. Feministiskt initiativ Gullspång anser att Gullspångs kommun ska låta
Hbtq-certifiera verksamheter i kommunen likt kommunen Karlskoga har gjort. En
certifiering genomförs av RFSL och bidrar till ett inkluderande samhälle för
alla. Feministiskt initiativ Gullspång yrkar att kommunfullmäktige ger förvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheterna till att låta hela eller delar av kommunens
verksamhet hbtq-certifieras.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion skapa centrumliv i Gullspångs centrum

KS 2019/217

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till beredning.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) redogör för sin vid dagens inlämnande motion skapa centrumliv i
Gullspångs centrum. Många, speciellt mindre samhällen präglas av öde gator och torg,
så också Gullspångs samhälle. Vi har ett restaurerat torg som ska fyllas med något,
människor t ex, inte bara en glad lax och ett bilfritt monument. Vi har goda
förutsättningar med småskalighet och hanterbar inramning, så nu kan centrumlivet ta
form. I motionen yrkas att kommunen inrättar en biblioteksfilial/tidningsavdelning i
lämplig mötesplats/café i Gullspångs centrum, i väntan på eventuell biblioteksflytt.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion fritt kaffe

KS 2019/145

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till beredning.

Bakgrund
Victor Albertsson Tidestedt (M) redogör för sin reviderade motion om fritt kaffe till
kommunens alla verksamheter. I motionen yrkas att kommunens anställda i samtliga
verksamheter erbjuds kaffe utan kostnad. Att kommunens anställda som inte nyttjar
kaffe erbjuds annan sällskapsdryck. Att en kostnadsanalys görs samt att kostnaden för
kaffe och dryck tas ur respektive verksamhets budget.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och
slutredovisning av investeringsprojekt 2018

KS 2019/111

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att
behandlas i budgetarbetet.

Behandling på sammanträdet
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ärendet.
Björn Thodenius (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att
behandlas i budgetarbetet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska återremitteras och
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen för att behandlas i budgetarbetet.

Bakgrund
Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2018 till 43 028 tkr, inklusive
ombudgeteringar från föregående år. Under året har 61 980 tkr bokförts i
investeringsredovisningen. Överskridandet av investeringsbudgeten beror på att köp av
Bikupan/Hova förskola inte fanns med i den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsbudgeten 2018 (redovisad investering uppgick till 28 450 tkr). Av
kvarvarande investeringsmedel, exklusive Bikupan/Hova förskola, föreslås 11 112 tkr
ombudgeteras till år 2019. Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade
investeringsprojekt 2018 från Tekniska nämnden – Gullspång.
Bilagor
- Meddelande.htm
- Ombudgeteringar Gullspångs kommun 2018-2019 Gullspång.xlsx
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §60).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Årsredovisning 2018

KS 2019/97

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ansökan om ianspråktagande ur
flyktingfond 2018 enligt nedan
Ensamkommande flyktingbarn 6 700 tkr
Interkommunal ersättning skola 1 500 tkr
Individ- och familjeomsorg 232 tkr
Vård- och omsorgsnämnd 677 tkr
Kostverksamhet 500 tkr
2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018
för Gullspångs kommun, inklusive ianspråktagande av resultatutjämningsreserv med 4
219 000 kronor.

Behandling på sammanträdet
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ärendet.
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Hans-Göran Larsson (RV) 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
Medel från Migrationsverket finns reserverade i kommunens balansräkning för att
täcka tillkommande kostnader för nyanlända/asylsökande/ensamkommande
flyktingbarn.
Vård- och omsorgsnämnden och Barn- utbildning och kulturnämnden har ansökt om att
få ianspråkta del av dessa medel 2018.
Medel har begärts för att täcka tillkommande kostnader för
- Ensamkommande flyktingbarn
- Interkommunal ersättning skola
- Individ- och familjeomsorg
- Vård- och omsorgsnämnd
- Kostverksamhet
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Sammantagen föreslås att 9 609 tkr får ianspråktas (tidigare beslut under året om
ianspråktagande ur fond med 2 100). Kvarvarande medel i flyktingfonden uppgår efter
ianspråktagandet till 2 200 tkr.
Flykting EKB: IB jan 2018 10 251, redovisning 8 932, UB 2018 1 319
Flykting: IB jan 2018 3 658, redovisning 2 777, UB 2018 881 Summa: IB 13 909,
redovisning 11 709, UB 2018 2 200
Gullspångs kommun uppvisar ett negativt resultat uppgående till -4,2 mnkr, före
ianspråktagande av resultatutjämningsreserv, vilket är sämre än jämfört med
föregående år (+9,3 mnkr år 2017). Resultatet motsvarar -1,3 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag och är 10,4 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
Verksamheternas ekonomiska utfall visar på såväl över- som underskott. Sammantaget
uppvisar verksamheterna ett underskott som uppgår till -10,9 mnkr (+1,3 mnkr 2017).
Den verksamhet som redovisar störst underskott gentemot budget är Vård- och
omsorgsnämnd med en negativ budgetavvikelse uppgående till -9,5 mnkr (avvikelser
inom främst äldreomsorgen). Även Barn- utbildning och kulturnämnd redovisar en
negativ avvikelse uppgående till -5,3 mnkr.
Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2018 fastställdes ett budgeterat
resultatmål på 6,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade skatter och bidrag. Det
finansiella målet om en resultatnivå uppgående till 2 % av skatteintäkter och
statsbidrag har inte uppnåtts.
Under året har 62 mnkr av investeringsanslagen förbrukats. Detta är en betydligt högre
nivå jämfört med föregående år (29 mnkr 2017). Bland större investeringsprojekt kan
nämnas pågående renovering av Regnbågsskolan och Gullstensskolan samt köp av
Hova förskola. Under året har nya lån motsvarande 30 mnkr tagits upp. Målet att
investeringarna ska finansieras utan upplåning har inte uppnåtts.
Koncernen redovisar ett resultat uppgående till -3,5 mnkr. Gullspångsbostäder AB
redovisar ett nollresultat och Skagerns Energi AB redovisar ett positivt resultat
uppgående till 0,7 mnkr.

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan
sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för
att använda medel från RUR är att balanskravsresultatet är negativt. Ingående balans i
kommunens resultatutjämningsreserv uppgick vid ingången till år 2018 till 25 535 tkr.
Särskilda skäl i form av engångskostnader för verksamheten ensamkommande
flyktingbarn åberopas varför 4 219 tkr ianspråktas. Utgående balans uppgår till 21 316
tkr.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - inapråktagande av medel ur flyktingfond 2018.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §18).doc
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- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2018 Gullspång.docx
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §61).doc
- Årsredovisning 2018 - Gullspång kommunfullmäktige 2019-03-25 med
revisionsberättelse.pdf
- Bilaga till årsredovisning 2018 - Gullspång BILAGA.pdf

Kopia till
Gunnel Gottfridsson
Elisabeth Olsson
Katarina Widell
Maria Andersson
Tomas Karlsson
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KF § 50

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Revisionsberättelse 2018, fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendemän
(inklusive samtliga gemensamma nämnder inom MTGsamarbetet)

KS 2019/97

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda
förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Det antecknas
att de som är ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder inte deltar i beslutet
om ansvarsfrihet, envar så vitt det gäller honom eller henne.

Behandling på sammanträdet
Karl-Johan Fägerlind (M), ordförande i revisionen, läser upp revisionsberättelse 2018.

Bakgrund
Revisorerna har gjort följande bedömning. Sammantaget har styrelse, nämnder och
beredningar i Gullspångs kommun i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med undantag för
vård- och omsorgsnämnden samt barn-, utbildning- och kulturnämnden som uppvisar
betydande underskott. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Styrelsens och
nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att resultatet
enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som fullmäktige uppställt. Revisorerna har tillstyrkt att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa
organ. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen 2018.
Bilagor
- Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor.pdf

Kopia till
Ekonomikontoret
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KF § 51

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för exploateringsredovisning

KS 2019/52

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsredovisning enligt
förslag.

Behandling på sammanträdet
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om ärendet.
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
Gullspångs kommun saknar riktlinjer för exploateringsredovisning. Syftet med
riktlinjer för exploateringsredovisning är att skapa rutiner för hur dessa hanteras från
det att investeringarna planeras från markköp och detaljplaneprocess, till dess att
tillgångarna har omsatts eller överförts till anläggningsregistret. Syftet är även att skapa
en rättvisande bild i redovisningen kring verkliga kostnader som objektet har gett
upphov till.

Framtagandet av riktlinjerna är gjorda i samråd med Töreboda kommun och Mariestads
kommun.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för exploateringsredovisning Gullspång.docx
- Riktlinjer för exploateringsredovisning.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §17).doc
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §62).doc

Kopia till
Ekonomikontoret
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KF § 52

Protokoll
2019-03-25

Ärende

Ärendenummer

Svar på motion om frukt i skolan

KS 2015/680

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med nedanstående komplettering av
tidigare svar:
Komplettering till yttrande
Att kunna erbjuda en extra frukt under skoldagen skulle främst medföra ett extra
energitillskott som möjliggör en jämnare blod-sockernivå under dagen, detta borde då
resultera i en lugnare miljö samt ett bättre studieresultat. Kostnader för detta införande
beräknas uppgå till 200 tkr per år för råvara samt arbetskostnader beräknat på de elever
som idag är inskrivna i skolan åk 1-3.

Skolfrukt i grundskolan åk 1-3 utöver ordinarie måltidsuppdrag inryms inte i kostens
nuvarande livsmedelsbudget.

Behandling på sammanträdet
Sarah Johansson (FI) yrkar bifall till motionen med motiveringen: Fri frukt i skolan
bidrar till en likvärdig och kostnadsfri skolgång som främjar barnens hälsa, välmående
och skolresultat samt allas möjlighet att delta på samma villkor.
Victor Albertsson Tidestedt (M) yrkar bifall till motionen.
Bo Hagström (C) yrkar avslag på motionen.

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Sarah
Johansson (FI) yrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar att
motionen ska avslås. Omröstning begärs och genomförs med följande av
kommunfullmäktiges godkända omröstningsproposition. Den som vill rösta enligt
kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som vill rösta enligt bifall till motionen
röstar Nej.
Omröstningsresultat
18 ja-röster: Carina Gullberg (S), Monika Hall Fornander (S), Anja Nyström (S), PerArne Brandberg (S), Roger Wiking (S), Reine Hilding (S), Margitha Dagobert (S),
Lars-Göran Ytterberg (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Kristoffer
Alexandersson (S), Lennart Ardemo (SD), Stig Svensson (SD), Hans-Göran Larsson
(RV), Per-Arne Olofsson (RV), Bo Hagström (C), Kjell Lindholm (C), Maritha
Hagström (C), Ann-Christin Erlandsson (S).
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13 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Victor Albertsson
Tidestedt (M), Kerstin Isaksson (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Kerstin
Bäckerbo (M), Torbjörn Lööf (M), Therese Gustavsson (M), Nour Beyed (L), Maria
Smedberg (V), Frank Ludvigsson (SD), Sarah Johansson (FI).
Kommunfullmäktige har således beslutat att enligt kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund
Sarah Johansson (FI) och Lii Bergman (FI) har 2015-11-13 lämnat in en motion om
frukt i skolan.

En frukt under skoldagen för att hjälpa till att lägga grunden för hälsosamma vanor
samt ge ett extra energitillskott som kan öka fokus på skolarbetet stämmer väl överens
med Livsmedelsverket rekommendationer på 500 gr frukt och grönsaker/dag.

Kostenheten arbetar utifrån dessa rekommendationer genom att servera grönsaker och
frukt i våra salladsbufféer med den i samband med den dagliga lunchserveringen som
skall motsvara 30 % av det dagliga energibehovet.

Till fritids- och förskolebarn serveras även frukost och mellanmål.

Ärendet har behandlats i barn-, utbildning- och kulturnämnden 2018-09-24 § 226.
Elever ska ges en näringsrik och balanserad kost i skolan. Elever ska känna matglädje
och må bra av den mat som serveras i skolan. Måltiderna i skolan ger alla barn och
elever möjlighet till bra matvanor och är en viktig del av folkhälsoarbetet. Elever som
äter skollunch har bättre förutsättningar att
lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat användas
som ett pedagogiskt verktyg. Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft och med den
kom också ett tydligt krav på att skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfria utan
även näringsriktiga.
Att maten i skolan ska vara kostnadsfri är en viktig del av den svenska
skolverksamheten. En diskussion har förts både nationellt och i Gullspångs kommun
huruvida kommunen kan stå för frukt under dagen eller ej. En beräkning gjordes under
2017, och då visade man att det skulle innebära ca 600 kr/barn/elev och år om
verksamheten skulle införa en gratis frukt per dag. Vi vet idag att barn och unga äter
för lite grönsaker och frukt så det finns ett tydligt argument för varför skolan skulle
kunna bistå med frukt. Dessutom kan man tänka sig att det finns en pedagogisk vinst
med att skapa en trevlig och mysig fruktstund, åtminstone i de lägre åldrarna.
Vi är positiva till att införa gratis frukt, och skulle gärna se att kostenheten undersöker
om det är möjligt att genomföra i tex årskurserna förskoleklass, samt åk 1-3.
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Bilagor
- Motion om frukt i skolan.pdf
- bra-mat-i-skolan.pdf
- TU Frukt i skolan 180924 (002).docx
- Barn- utbildning och kulturnämnden september 2018 (2018-09-24 BUK §226).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07 (2018-11-07 Ksau §212).doc
- Tjänsteskrivelse remissvar motion frukt i skolan.docx
- Kostnads uträkning motion frukt 2019.xlsx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §22).doc
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §50).doc

Kopia till
Tomas Karlsson
Sarah Johansson
Lii Bergman
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Ärende

Ärendenummer

Reviderat reglemente för folkhälsorådet

KS 2018/769

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för Folkhälsorådet.

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

Bakgrund
Reglemente för Folkhälsorådet är antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27 § 10 Ett
förslag till revidering av reglementet finns framtaget. Det rödmarkerade i reglementet
är nytt och det som föreslås tas bort är överstruket.

Bilagor
- Förslag till reglemente för Folkhälsorådet.docx
- Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för Folkhälsorådet.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §25).doc
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §51).doc

Kopia till
Folkhälsorådet
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer kvarboende

KS 2017/843

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för
kvarboende.

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

Bakgrund
Ärendet har behandlats på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-10 §
360.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen gällande kvarboende har
återremitterats till Vård- och omsorgsnämnden för komplettering med förslag på
riktlinjer, se beslut från KSAU 2018-11-07 § 213. Förvaltningen har utarbetat ett
förslag, se bilaga. Nämnden har att ta ställning till om beslut om att avslag ska
delegeras till verksamhetschef.
Bilagor
- Kvarboende.pdf
- Tjänsteskrivelse förslag till riktlinjer för kvarboende..docx
- Vård- och omsorgsnämnden (2018-12-10 VON §360).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §21).doc
- Riktlinje för kvarboende efter redaktionell ändring KS § 58.docx
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §58).doc

Kopia till
Elin Asp
Katarina Widell
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Ärende

Ärendenummer

Kommunens ändamål med och insyn i Hova Utvecklingsbolag

KS 2019/81

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ändamål med sin andel i Hova
Utvecklingsbolag är att skapa nya utvecklingsmöjligheter i samhället genom Hova
Utvecklingsbolag som en alternativ och fristående aktör.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens insyns- och uppsiktsplikt i Hova
Utvecklingsbolag regleras genom att:
• Hova Utvecklingsbolag informerar kontinuerligt om sin verksamhet genom att
styrelseprotokoll och andra relevanta styrdokument inges till kommunen. Dokumenten
delges kommunstyrelsen.
• Minst en gång per år lämnar Hova Utvecklingsbolag en sammanfattande
verksamhetsredovisning. Även denna delges kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelsen rapporterar minst en gång per år till kommunfullmäktige om
verksamhet och utveckling för Hova Utvecklingsbolag och den roll kommunen haft i
bolaget.
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) i
handläggningen i detta ärende.

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

Bakgrund
I den fördjupade revisionsgranskning som gjordes hösten 2018 av kommunstyrelsens
styrning och ägarroll framkom att kommunen behöver tydliggöra det kommunala
ändamålet med Hova Utveckling AB, reglera fullmäktiges insyn i bolaget samt
säkerställa kommunstyrelsens uppsikt över bolagets verksamhet.

Utifrån detta föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kommunens ändamål med sin
andel i Hova Utvecklingsbolag är att skapa nya utvecklingsmöjligheter i samhället
genom Hova Utvecklingsbolag som en alternativ och fristående aktör.

I samråd med Hova Utvecklingsbolag föreslås att kommunens insyns- och
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uppsiktsplikt regleras på följande sätt:

Hova Utvecklingsbolag informerar kontinuerligt om sin verksamhet genom att
styrelseprotokoll och andra relevanta styrdokument inges till kommunen. Dessa delges
kommunstyrelsen. Minst en gång per år lämnar Hova Utvecklingsbolag en
sammanfattande verksamhetsredovisning. Även denna delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen rapporterar minst en gång per år till kommunfullmäktige om
verksamhet och utveckling för Hova Utvecklingsbolag och den roll kommunen haft i
bolaget.
ullmäktige om verksamhet och utveckling för Hova Utvecklingsbolag och den roll
kommunen haft i bolaget.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ändamål och insyn i Hova Utvecklingsbolag AB.docx
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-13 (2019-02-13 Ksau §27).doc
- Kommunstyrelsen 2019-03-06 (2019-03-06 KS §54).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
Hova Utvecklingsbolag
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Ärende

Ärendenummer

Val till Folkhälsorådet

KS 2018/637

Beslut
Kommunfullmäktiges tidigare beslut innebär följande sammansättning av
Folkhälsorådet för mandatperioden 2019-2022:
Ordinarie
1. Ann-Christin Erlandsson (S) ordförande
2. Evelina Eriksson (S)
3. Markus Karlsson (S)
4. Kerstin Bäckerbo (M)
5. Björn Thodenius (M)
Ersättare
för 1. Ghada Najm (S)
för 2. Carina Gullberg (S)
för 3. Yvonne Molinder (C)
för 4. Lii Bergman (FI)
för 5. Eric Mellberg (M)

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 212 utsett ledamöter och tre ersättare till
Folkhälsorådet. Kommunfullmäktige har därefter 2019-02-04 § 16 och 2019-02-25
§ 37 utsett resterande ersättare till Folkhälsorådet.
Bilagor
- Kommunfullmäktige 2019-02-25 (2019-02-25 KF §37).doc

Kopia till
Folkhälsostrateg
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Ärende

Ärendenummer

Val till Skagerns Energi AB

KS 2018/637

Beslut
Punkten utgår från dagordningen.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2018-12-10 § 216 beslutat om ordinarie ledamöter och
ersättare till Skagens Energi AB en ersättare till behöver utses.
Bilagor
- Kommunfullmäktige 2018-12-10 (2018-12-10 KF §216).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTGkommunerna

KS 2019/149

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTGkommunerna.
Bilagor
- Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom Mariestads, Törebodas och Gullspångs
kommuner upprättad av PWC.pdf
- Revisionsgranskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna.pdf

Kopia till
Akt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige
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2019-03-25
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Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

