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Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare
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Gunnar Bohlin
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Jan Hassel

Björn Thodenius (M)
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Gunnar Bohlin (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (M)
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Pia Zimmermann (S)
Per-Arne Brandberg (S), § 5-20kl 18:46-19:50
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Margitha Dagobert (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), Tjänstgörande ersättare för Maria Gustafsson (M)
Helena Svensson (C), Tjänstgörande ersättare för Bo Hagström (C)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Per-Arne Brandberg (S) § 1-4 kl
18:30-18:46 och för Roger Wiking (S) § 5-18 kl 18:46-19:44
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)

1/29

Kommunfullmäktige

Protokoll
2018-01-31

Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
Peter Edén (S), Tjänstgörande ersättare Catharina Tina Johansson (S)
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Övriga

Katarina Widell, Vård- och omsorgschef, Kommunledningskontoret, § 5
Malin Karlsson, Enhetschef hemvården Gullspång, § 5
Yvonne Sanfridsson, Enhetschef Mogården, § 5
Åsa Engvall, Enhetschef Amnegården, § 5
Susanne Ljungberg, Enhetschef HSL, § 5
Anders Bernhall, Ekonomichef, Ekonomikontoret, § 6
Anders Ferrer, Alkoholhandläggare, § 7
Malin Lindholm, Alkoholhandläggare, § 7
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, digital signering

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Aktuell information

KS 2018/40

§5

Information från äldreomsorgen

KS 2018/39

§6

Information om budgetprocessen 2019

KS 2017/603

Föredragande: Anders Bernhall, Elisabeth Olsson
§7

Alkoholhandläggning avgifter

KS 2017/710

Föredragande: Anders Ferrer
§8

Information från kommunchefen

KS 2018/1

Föredragande: Elisabeth Olsson
§9

Förslag på hantering av underskott och åtgärder för att få en
budget i balans vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/328

§ 10

Reviderad riktlinje POSOM

KS 2017/153

§ 11

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

KS 2018/47

§ 12

Avsägelse av politiskt uppdrag

KS 2014/560

§ 13

Valärende-Stämombud till Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder

KS 2014/560
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§ 14

Valärende ersättare i tekniska nämnden

KS 2014/560

§ 15

Val av ordföranden i valnämnden

KS 2014/560

§ 16

Motion belys Lysmasken

KS 2018/97

§ 17

Motion - Permanent toa vid badplatsen i Skagersvik

KS 2018/98

§ 18

Motion - Centrummiljöer

KS 2018/99

§ 19

Delgivning- Ny ersättare i kommunfullmäktige, dnr 201-414242017

KS 2014/560

§ 20

Delgivning - Information om ny lag gällande
patientnämndsverksamhet 1 januari 2018

KS 2018/53
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Ärende
KF § 1

Protokoll
2018-01-31

Ärendenummer

Val av justerare, digital signering
Beslut
Jan Hassel (S) och Gunnar Bohlin (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 2

Protokoll
2018-01-31

Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 3
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av nedanstående motioner
inlämnade vid dagens sammanträde:
- Motion belys Lysmasken
- Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik
- Motion utveckling av våra centrummiljöer
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KF § 4

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2018/40

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Kjell Lindholm (C) informerar om att i nuläget är en tredjedel av lägenheterna i
Åsterudsbacken uthyrda. Boverket har lämnat ett bidrag på 8 370 000 kr för
ombyggnaden av Åsterudsbacken.
Carina Gullberg (S) informerar om dagens ägarsamråd med Avfallshantering Östra
Skaraborg bland annat diskuterades matavfall, avfallstaxa och olika insamlingssystem
Avfall Sverige medverkade och presenterade en omvärldsspaning om sortering i
Sverige, Europa och framtiden.
Christian Carlström (S) informerar om att Moelven Vänerply AB i Otterbäcken har
investerat i 1 ny tork. Nyanställningar har skett och i nuläget är det efterfrågan på
plywood.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 215 antagit ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
I arbetsordningen har § 44 ändrats från ordet är fritt till aktuell information.
Aktuell information § 44 - Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge aktuell
information från nämnder, styrelser, kommunala bolag, kommunalförbund, regionen
och utbildningar.
- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund.
- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter enbart fyra stycken bereds tillfälle per
sammanträde.
- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller innehålla
frågor. Det får ej heller beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande
sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
- Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.
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- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information.
- Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.
-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information

Kopia till
Akt
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KF § 5

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Information från äldreomsorgen

KS 2018/39

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige

Följande personer deltar och informerar om äldreomsorgens verksamhet.
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, anställd i Gullspångs kommun 1 januari 2018.
Malin Karlsson enhetschef hemvården Gullspång.
Yvonne Sanfridsson enhetschef Mogården, informerar om uppdrag att se över
verksamheten inom Mogården vad som kan göras i befintliga lokaler, en grupp har
utsetts som arbetar med detta.
Åsa Engvall, enhetschef, Amnegården.
Susanne Ljungberg, enhetschef HSL, informerar om rapport om äldreomsorgens
utveckling de senaste åren framtagen av socialstyrelsen. Rapporten har 20 indikationer
som speglar delar av kvalitén i hemtjänsten, SÄBO och den sammanhållna vården och
omsorgen. Syftet är att jämförelser ska stimulera utvecklingen av en jämlik och effektiv
hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalité. Väntetider till särskilt boende är
idag 45 dagar får man vänta mer än 3 månader får kommunen ett vite. I Gullspångs
kommun bor man i särskilt boende i genomsnitt tre år. I övriga Sverige är siffran 6-12
månader. Brukare inom hemvården träffar något fler än de 12 personer under en 14dagarsperiod som är önskvärt. Vidare har medellivslängden ökat och allt fler blir äldre,
vilket innebär att kostnaderna ökar, äldreomsorgen utgör 20 % av kommunens totala
verksamhetskostnader.

Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges årshjul, KS 2015/428, ska de olika verksamheterna få
möjlighet att informera kommunfullmäktige om deras verksamhet.
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Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Information om budgetprocessen 2019

KS 2017/603

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige

Ekonomichef Anders Bernhall informerar om tidplanen för budgetprocessen och
utmaningar inför 2019, plan 2020-2021.

Bakgrund
En tidplan för budgetprocessen för budget 2019 och plan 2020-2021 finns framtaget.

Kopia till
Akt
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KF § 7

Ärende

Ärendenummer

Alkoholhandläggning avgifter

KS 2017/710

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avgifter för alkoholtillstånd, bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Alkoholhandläggarna Anders Ferrer och Malin Lindholm informerar om ärendet.
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 2017-11-06 § 407.
Skara kommun har sagt upp befintligt avtal gällande kommungemensam
alkoholhandläggning i Skaraborg, KAS.
Gullspångs kommun har av Lidköpings kommuns Social och arbetsmarknad avdelning
”Tillståndsenhet i samverkan (TIS)” erbjudits att teckna avtal med dem. För att få en
rationell verksamhet föreslås att avgifter för alkoholtillstånd samt delegationsordning
för verksamheten görs lika för alla kommuner som finns med i tillståndsenheten.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §230).doc
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §407).doc
- TS avtal alkoholhandläggning.docx
- Gullspång.docx
- Tillsynsplan 2018-2020 inkl tjänsteskrivelse exkl tobak e-cig läkem.docx
- Riktlinjer 2018 TIS.docx
- Avgifter from 2018 exkl tobak e-cig läkem.docx
- Taxa för alkoholtillsyn enligt Alkohollagen beslutade i KF § 133 2014-09-29.doc
- Taxa för tillsyn enligt alkohollagen bilaga till kf § 133 2014-09-29.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §388).doc

Kopia till
Alkoholhandläggare
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Ärende

Ärendenummer

Information från kommunchefen

KS 2018/1

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Kommunchef Elisabeth Olsson informerar den nya kommunallagen och några av de
viktigaste förändringarna den nya lagen. Lagen trädde i kraft 1 januari 2018.

Bakgrund
Information från kommunchefen finns med som en punkt på dagordningen till dagens
sammanträde.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Förslag på hantering av underskott och åtgärder för att få en
budget i balans vård- och omsorgsnämnden

KS 2017/328

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vård- och omsorgsnämndens underskott
i budgeten i enlighet med redovisad skrivelse daterad 2017-12-12, men att fortsätta
med genomgång för att få kontroll på kostnadsutvecklingen.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) 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
Kommunstyrelsen har överlämnat delårsrapporten till vård- och omsorgsnämnden och
ber nämnden att återkomma med förslag på hur man hanterar underskottet och åtgärder
för att få en budget i balans.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2017-11-06 § 413 enligt nedan:
Vård och omsorgsnämnden konstaterar att de inte kommer att uppnå en budget i balans
utifrån nedanstående analys.
Analys
En djupgående analys är gjord av Vård och omsorgs budget och nämnden kan
konstatera att den inte kommer att uppnå en budget i balans. Kommunens demografiska
utveckling börjar få genomslag inom Vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Kommunens övergripande beslut att erbjuda kvarboende i det egna hemmet så länge
som möjligt gör att kostnaderna ökar mer än det som är budgeterat.
Nämnden beslöt under våren om ett flertal åtgärder som kommer att ge resultat först
2018 men åtgärderna kommer inte att fullt ut klara en budget i balans.
Då de flesta verksamheter är lagstadgade är det svårt att göra större nerdragningar.
Följande lagstadgade områden visar på ett underskott (171031) och det kommer inte att
hämtas hem. Se även bilaga på enheternas analys av delårsbokslutet.
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Äldreomsorg, säbo, natten
Behov av mer personal på natten speciellt på demensboendet i Hova gör att budgeten
inte kommer att klaras.
Äldreomsorg hemvård
Är det konto som måste analyseras vidare. Vi kan konstatera att antalet vårdtagare och
beviljade timmar överstiger stort budget.
IFO
IFO:s verksamhet är mycket svår att budgetera då det är helt beroende på vad som
händer i kommunen runt barn och unga, vuxnas försörjningsstöd (arbetslöshet),
missbruk mm.
Ledning, administration och lokalhyra
Ledning och administration kan upplevas som kostnader som endast är belastade. Dock
behövs båda dessa delar för att planera och skapa en struktur samt kvalitet i
verksamheten. Genom förändringen av ledningen för verksamheten har en dubbel
kostnad för ledningen funnits med del av året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-29 § 229 behandlat ärendet och beslutat
att till kommunstyrelsen ska det beräknade underskottet presenteras.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §229).doc
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §413).doc
- bilaga budget i balans.docx
- TS Budget i balans.docx
- Kommunstyrelsen 2017-10-04 (2017-10-04 KS §298).doc
- Svar till kommunstyrelsen uppdrag om åtgärder för att få en budget i balans.docx
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §387).doc

Kopia till
Vård- och omsorgsnämnden
Katarina Widell
Ekonomikontoret
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KF § 10

Ärende

Ärendenummer

Reviderad riktlinje POSOM

KS 2017/153

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för Posom.

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

Bakgrund
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas ska
Gullspångs kommun kunna säkerställa psykiskt och social omhändertagande
(POSOM).
En riktlinje gemensam för MTG är framtaget 2011 som nu är reviderad.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 (2017-11-29 Ksau §228).doc
- Vård- och omsorgsnämnden november 2017 (2017-11-06 VON §410).doc
- TS Posom.docx
- Riktlinjer psykosocialt krisstöd Gullspångs kommun, rev efter besut i KSAU 201711-29.docx
- Kommunstyrelsen 2017-12-13 (2017-12-13 KS §386).doc

Kopia till
Katarina Widell
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Ärende

Ärendenummer

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

KS 2018/47

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fortsatt annonsera om kommunfullmäktiges
sammanträden i Mariestads-Tidningen. Presidiet får i uppdrag att i dialog under 2018
och fram till nästa mandatperiod utreda ärendet ytterligare.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) yrkar att det fortsatt ska annonseras i Mariestads Tidningen med
instämmande av Sarah Johansson (FI) och Kjell Lindholm (C)
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att presidiet får i uppdrag att i dialog under 2018 och
fram till nästa mandatperiod utreda ärendet ytterligare.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp presidiets förslag och Björn
Thodenius (M) m.fl. yrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Björns m.fl. yrkande. Därefter tar ordföranden upp Per-Arne Brandbergs (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Bakgrund
I tidigare kommunallag (1991:900) framgår att: Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar (5 kap. 10 §).

Den tidigare Kommunallagen (1991:900) har 2018-01-01 ersatts av en ny
kommunallag (2017:725). I den nya kommunallagen finns inte längre något krav på att
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i ortstidningen.

Den nya kommunallagen ställer dock krav på att kommunen ska ha en anslagstavla på
sin webbplats (en digital anslagstavla) samt att anslagstavlan ska vara lättillgänglig och
kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen (8 kap. 9 §). Vidare framgår att:
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller landstingets
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen (5 kap. 13 §).

Fullmäktiges sammanträden kungörs sedan flera år tillbaka på kommunens hemsida.
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Gullspångs kommun har nu skapat en digital anslagstavla i enlighet med den nya
lagstiftningen.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om fullmäktiges sammanträden även
fortsättningsvis ska kungöras i Mariestads-Tidningen då detta inte längre är ett lagkrav.

Ärendet har beretts av kommunfullmäktiges presidium som föreslår att
kommunfullmäktige inte ska annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i
Mariestads-Tidningen.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse från kommunfullmäktiges presidium upprättad av
kommunsekreterare Britt-Marie Nilsson, 2018-01-16.docx

Kopia till
Kommunsekreterare
Kommunfullmäktiges presidium
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Ärende

Ärendenummer

Avsägelse av politiskt uppdrag

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Andreas Svensson (C) som ersättare i
tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Barbro Roslund (S) som ordförande i
valnämnden.

Bakgrund
Andreas Svensson (C) har 2017-12-12 lämnat in en begäran om avsägelse av sitt
politiska uppdrag som ersättare i tekniska nämnden på grund av flytt från kommunen.
Barbro Roslund (S) har 2018-01-25 lämnat in en begäran om avsägelse av sitt politiska
uppdrag som ordförande i valnämnden.
Bilagor
- Avsägelse från Andreas Svensson av uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden.pdf

Kopia till
Andreas Svensson
Barbro Roslund
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Ärende

Ärendenummer

Valärende-Stämombud till Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christin Erlandsson (S) som stämombud till
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder.

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Ann-Christin
Erlandsson (S) utses som stämombud till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Gullspång-Hova äldrebostäder.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse stämombud till Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder.

Kopia till
Ann-Christin Erlandsson
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Gullspång-Hova äldrebostäder
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Ärende

Ärendenummer

Valärende ersättare i tekniska nämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Albert Eriksson (C) som ersättare i tekniska
nämnden.

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Albert Eriksson (C)
utses som ersättare i tekniska nämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i tekniska nämnden efter avgående Andreas
Svensson (C).

Kopia till
Lönekontoret
Albert Eriksson
Tekniska nämnden

22/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 15

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Val av ordföranden i valnämnden

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Isaksson (M) som ordförande i
valnämnden efter Barbro Roslund och Elisabeth Elg (S) utses som 1:e vice ordförande i
valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning i valnämnden:
Ordinarie
1. Barbro Roslund (S)
2. Kerstin Isaksson (M), ordförande
3. Elisabeth Elg (S) vice ordförande
4. Arne Svensson (C)
5. Monica Joby (M)
Ersättare
För 1. Monica Sjöberg (S)
För 2. Johanna Duell (FI)
För 3. Pia Zimmerman (S)
För 4. Jan-Erik Eriksson (C)
För 5. Cecilia Gustavsson (FI)

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Kerstin Isaksson (M)
utses som ordförande och att Elisabeth Elg (S) utses som 1:e vice ordförande i
valnämnden.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i valnämnden efter Barbro Roslund (S).

Kopia till
Valnämnden
Lönekontoret
Kommunsekreteraren

23/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 16

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Motion belys Lysmasken

KS 2018/97

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige
Victor Albertsson Tidestedt (M) redogör för sin motion inlämnad vid dagens
sammanträde:
- Att det installeras en ytterbelysning på förskola Lysmasken som lyser upp så det går
att bedriva verksamhet på hela Lysmaskens skolgård under hela året.
- Att samtliga förskolor i Gullspångs kommun ses över och får en utemiljö med en yttre
belysning som gör skolgården tillgänglig under hela året.

Bakgrund
Victor Albertsson Tidestedt (M) har vid dagens sammanträde lämnat en motion belys
Lysmasken.

Kopia till
Elisabeth Olsson

24/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 17

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Motion - Permanent toa vid badplatsen i Skagersvik

KS 2018/98

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige

Eric Mellberg (M) redogör för sin motion inlämnad vid dagens sammanträde:
Vid badplatsen i Skagersvik står en mobil toa med tank som Tekniska ställer ut och
Fritidsföreningen städar varje dag under sommarsäsongen. Detta är en grannlaga
uppgift som medför störningar vid hanteringen och på sikt kan bli svår att upprätthålla.
Flödet av människor från dressiner, campare och badgäster gör att det är befogat med
en permanent lösning genom fast eller mobil byggnad med anslutning till befintligt vanät liksom på Göta Holme och andra publika platser. Det skulle blir lättarbetat och
underlätta för skötsel oavsett vem som har ansvaret.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har vid dagens sammanträde lämnat en motion om permanent toa
vid badplatsen i Skagersvik.

Kopia till
Elisabeth Olsson

25/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 18

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Motion - Centrummiljöer

KS 2018/99

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige
Eric Mellberg (M) redogör för sin motion inlämnad vid dagens sammanträde:
Att verksamheten tar ett steg till genom att ungdomarna blir centrumambassadörer
(eller annat namn) med ett utåtriktat arbetssätt i de publika ytorna med
ansvarsområden: vårda, guida besökare, vattna, föregå med gott exempel men
framförallt genom kreativa initiativ visa på hur man med enkla medel kan förbättra
miljön. Det kan vara att (mot bakgrund av vad som komma skall) bygga en tillfällig
minioas i ett hörn på torget eller kanske en regnbågsfärgad gestaltning av spaljén vid
återvinningen.

Bakgrund
Eric Mellberg (M)har till dagens sammanträde lämnat in en motion utveckling av våra
centrummiljöer.

Kopia till
Elisabeth Olsson

26/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 19

Protokoll
2018-01-31

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Ny ersättare i kommunfullmäktige, dnr 201-414242017

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna att Peter Edén (S) har utsetts som ny
ersättare i kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2017-12-19, dnr 201-414242017 att Peter Edén (S) har utsetts som ny ersättare i kommunfullmäktige efter
avgående Dan Stråle (S).

Bilagor
- Ny ersättare i kommunfullmäktige, dnr 201-41424-2017.pdf

Kopia till
Akt
Lönekontoret

27/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2018-01-31

Kommunfullmäktige

KF § 20

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Information om ny lag gällande
patientnämndsverksamhet 1 januari 2018

KS 2018/53

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges information från Västra Götalandsregionen om ny lag
gällande patientnämndsverksamhet 1 januari 2018, lag (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården.
Bilagor
- Informationsbrev om ny lag gällande patientnämndsverksamhet.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2018-01-31

ANSLAG/BEVIS
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