Protokoll
2017-04-26

Kommunfullmäktige

Datum:

2017-04-26 kl 18:30-22:00

Plats:

Sessionssalen i Hova

Paragrafer: § 48 - 61

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Hova 2017-05-03
Justeras

Björn Thodenius
§ 54
Beslutande

Per-Arne Brandberg

Pär Rittsel
Ej § 54

Björn Thodenius (M), Ej § 56-57
Eric Mellberg (M)
Monica Joby (M)
Kerstin Isaksson (M)
Per Rang (M), § 48-55, kl 18:30-21:50
Victor Albertsson Tidestedt (M)
Bo Hagström (C)
Roland Karlsson (C), 1:e vice ordförande, § 52- 61, kl 18:42-22:00
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S), Ej § 56-57
Jan Hassel (S), Ej § 54
Pia Zimmermann (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S), Ej § 54
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Margitha Dagobert (S), Ej § 54
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI), § 48-56, kl 18:30-21:55
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), Tjänstgörande ersättare för Maria Gustafsson (M), ej § 54
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Gunnar Bohlin (M), ej § 54
Maritha Hagström (C), Tjänstgörande ersättare för Roland Karlsson (C) § 48-51 kl
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18:30-18:42 , ej tjänstgörande ersättare § 52-61 kl 18:42-22:00
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S), ej § 54
Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S), ej § 54
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare § 54 för Jan Hassel (S), § 56-57 för Carina
Gullberg (S)
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI), § 48-56, kl
18:30-21:55
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Övriga

Jessica Rytter, Förbundschef/avfallsingenjör, Avfallshantering Östra Skaraborg, § 52
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontoret
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2017-05-03

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Aktuell information

KS 2017/44

§5

Information från Avfallshantering Östra Skaraborg om
matavfallsutsortering

KS 2015/428

§6

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

§7

Utökad borgen för Skagerns Energi AB

KS 2017/187

§8

LSS-boende

KS 2014/457

§9

Framtida Hova hotell

KS 2016/575

§ 10

Hova utvecklingsbolag AB

KS 2014/71

§ 11

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

§ 12

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

§ 13

Valärende- Ersättare i kommunstyrelsen

KS 2014/560

§ 14

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2017-05-03
Beslut
Per-Arne Brandberg (S), Pär Rittsel (M) och Björn Thodenius (M) (§ 54) justerar
protokollet.
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Jan Hassel (S), Sven-Erik Roslund (S), Pär Rittsel (M), Margitha Dagobert (S), Ulf
Nilsson (S), Reine Hilding (S) och Håkan Ahlgren (M) anmäler jäv under § 54 utökad
borgen för Skagerns Energi AB.
Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Per Rang (M) anmäler jäv under § 56
framtida Hova hotell.
Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Per Rang (M) anmäler jäv under § 57
Hova utvecklingsbolag AB.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av motion gällande
arvodering av kommunfullmäktigeledamöter.
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Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2017/44

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) informerar om den träff kommunledningen idag har haft
med Kommuninvest. På träffen diskuterades bland annat kommunens lånebild och
möjligheter till nya lån för investeringar.
1992 bildades Kommuninvest ekonomisk föreningen och samtidigt bytte bolaget namn
till Kommuninvest i Sverige AB. Idag ingår 90 % av Sveriges kommuner och
landstig/regioner i Kommuninvest.
Eric Mellberg (M) informerar att han varit på yrkesseminarium i samband med
trädgårdsmässa i Stockholm. Föreläsningarna handlade om stadsodling, träd och
ängskultur i offentlig miljö.

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
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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 Avfallshantering Östra Skaraborg om
matavfallsutsortering

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige

Biträdande förbundschef/avfallsingenjör Jessica Rytter från avfallshantering Östra
Skaraborg informerar om förbundet och matavfallsutsortering. Nio kommuner ingår i
förbundet Gullspångs kommun har varit med drygt 1 år.
Matavfallsutsortering planeras starta i Gullspångs tätort och landsbygd under hösten
2017. Inför uppstarten av matavfallsutsorteringen kommer informationsmöte att hållas.

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

Försköning av Gullspångs centrum

KS 2014/308

Beslut
1) Kommunfullmäktige beslutar att anta gestaltningsplan för Gullspångs centrum med
föreslagna etapper och delegerar till kommunstyrelsen att verkställa etapperna, bilaga.

2) Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra etapp
2 enligt gestaltningsprogrammet enligt följande:

a. Etapp 2a (projektering 150 tkr + parkering 310 tkr) genomförs 2017 inom befintlig
investeringsram.

b. Etapp 2b (utförande gångfartsområde/torget mm) genomförs under 2018 med extra
anslag på 1100 tkr utöver tekniska nämndens investeringsram på 4 mnkr.
Reservation
Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Kerstin Isaksson (M), Per
Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M), Sarah
Johansson (FI) och Elis Öquist Bergman (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Roland Karlsson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ajournering kl 19:47-19:54.
Eric Mellberg (M) yrkar att det anslås ytterligare 100 tkr för att få en professionell
projektering av torget och finansieras ur resultatet 2017.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
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Därefter tar ordföranden upp Eric Mellbergs (M) tilläggsyrkande till beslut och finner
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Omröstning begärs och genomförs med
följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition. Den som vill rösta
enligt Eric Mellbergs (M) tilläggsyrkande röstar Ja och den som vill rösta avslag
till tilläggsyrkandet röstar Nej.

Omröstningsresultat
10 ja-röster: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Kerstin
Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan
Ahlgren (M), Sarah Johansson (FI), Elis Öquist Bergman (FI).
20 nej-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Carina
Gullberg (S), Jan Hassel (S), Pia Zimmerman (S), Per-Arne Brandberg (S),
Monica Sjöberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica
Högberg (S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian Carlström (S), Ulf
Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), PerArne Olofsson (RV), Ann-Christin Erlandsson (S).
1 avstår: Bengt O Hansson (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och beslutat
att avslå Eric Mellbergs (M) tilläggsyrkande.

Bakgrund
Förvaltningen fick i maj 2014 uppdraget att ta fram lämpliga åtgärder för att försköna
Gullspångs centrum. I juni 2015 redovisades ett förslag till kommunstyrelsen som
innefattade en ny parkeringsplats vid infarten till Gullspång samt ytterligare några
åtgärder. Förvaltningen fick då i uppdrag att arbeta vidare med ett gestaltningsprogram
i samarbete med tekniska förvaltningen. Detta arbete har pågått under hösten 2015 samt
under hela 2016, både i dialog med invånare och företagare i Gullspång. Utifrån
dialogresultatet (som redovisats till Kommunstyrelsen 2015-11-09) har bifogad
gestaltningsplan tagits fram.
Syftet med en gestaltningsplan är att säkerställa god kvalitet på utformning och
utveckling av den centrala stadsmiljön i Gullspång. Planen är ett långsiktigt, statiskt
dokument som symboliserar ett handslag om inriktning och utformning mellan
kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare, det vill säga ett dokument som
skapar tydlighet. Gestaltningsplanen har ett helikopterperspektiv och är
ett översiktsdokument som leder till ett antal förslag. Dessa förslag presenteras i form
av 5 olika etapper i planen.
Etapp 1 i planen är redan avklarad då parkeringen vid infarten är färdig.
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Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §47).doc
- Tjänsteskrivelse gestaltningsplan.docx
- GESTALTNINGSPLAN GULLSPÅNGS CENTRUM,rev.pdf
- Ny etapp 2 förslag till funktionell utformning, bilaga 1.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §108).doc
- Bilaga KS § 108.pdf

Kopia till
Tekniska nämnden
Hanna Lamberg
Johan Bengtsson
Elin Asp
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Ärende

Ärendenummer

Utökad borgen för Skagerns Energi AB

KS 2017/187

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Skagerns
Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 25 000 000:-,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

På grund av jäv deltar inte Jan Hassel (S), Sven-Erik Roslund (S), Pär Rittsel (M),
Margitha Dagobert (S), Ulf Nilsson (S), Reine Hilding (S), Håkan Ahlgren (M) i
handläggningen i detta ärende.
Efter mötet upptäcktes att eftersom Pär Rittsel (M) anmält jäv kan han inte justera
denna paragraf. Därför justerar Björn Thodenius (M) denna paragraf.

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
Tidigare finns två beslut om borgen till Skagerns Energi AB. Det första beslutet var 7
000 000:- för pannverksamheten och det andra beslutet var 15 000 000:- för
fiberutbyggnaden. Bolaget önskar få ett samlat beslut samt beloppet höjt till 25 000
000:-.
Anledningen till utökning av borgen är att bolaget kommer bygga en pelletsanläggning
vid Gullstensskolan samt har en inneliggande förfrågan om en pelletsanläggning vid
Otterbäcksgården

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §50).doc
- Tjänsteskrivelse, ökad borgensram till Skagerns Energi AB, skriven av Lars
Johansson 2017-02-27.doc
- Skagerns Energi AB § 135 utökad borgen.pdf
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- Kommunfullmäktige 2016-11-28 (2016-11-28 KF §15).doc
- Protokollsutdrag.doc
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §109).doc

Kopia till
Skagerns Energi AB
Ekonomikontoret
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Ärende

Ärendenummer

LSS-boende

KS 2014/457

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden
och kommunstyrelsen. 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.
Reservation
Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Carina Gullberg (S), Jan
Hassel (S), Pia Zimmerman (S), Per-Arne Brandberg (S), Monica Sjöberg (S), Reine
Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg (S), Margitha
Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Sven-Erik
Roslund (S), Ann-Christin Erlandsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carina Gullberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Hagström (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Monica Sjöberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering kl 21:00-21:13.
Björn Thodenius (M) uttalar viljan att frågan om LSS-boende måste lösas. Ärendet
återremitteras till vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. 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.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och
genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och den som röstar för återremiss
röstar Nej.
Omröstningsresultat
17 ja-röster: Bo Hagström (C), Roland Karlsson (C), Kjell Lindholm (C), Carina
Gullberg (S), Jan Hassel (S), Pia Zimmerman (S), Per-Arne Brandberg (S), Monica
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Sjöberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica Högberg
(S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian Carlström (S), Ulf Nilsson
(S), Sven-Erik Roslund (S), Ann-Christin Erlandsson (S).
14 nej-röster: Björn Thodenius (M), Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Kerstin
Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan
Ahlgren (M), Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD, Sarah Johansson (FI), Elis
Öquist Bergman (FI), Bengt O Hansson (RV), Per-Arne Olofsson (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras. Enligt
kommunallagen 5 kapitlet § 36 ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst en
tredje del av de närvarande.

Bakgrund
Verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer
som lagen omfattar. Målet är att personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet
att leva som andra. Att leva som andra innebär bl.a. möjlighet att ha eget hem med allt
vad det innebär av trygghet och trivsel.
Idag har verksamheten inom funktionshinderområdet två gruppbostäder; Björkebo i
Hova, som har sju brukare och Solbacka i Gullspång som har tio platser. Det finns i
dagsläget inga tomma platser. Solbacka uppfyller inte fullt ut kraven utan behöver
ersättas av ett nytt boende.
Verksamheten har beräknat det framtida behovet och kommit fram till att fem-sju barn
som idag är i åldern 12-19 år, förmodligen kommer att behöva stöd och omsorg från
kommunen i framtiden. Eventuellt kan flera ha ett eget boende med stöd och
vägledning. Det betyder att fyra-fem barn behöver tillgång till boende för vuxna inom
en tioårs period, förutom de åtta som idag finns i verksamheten.
Utifrån behovsanalysen har kommunstyrelsen gett Gullspångsbostäder AB i uppdrag
att ta fram förslag på ett nytt LSS-boende med 8-12 lägenheter.
Bostadsbolaget har presenterat två förslag.
1)
Det första bygger på ett motsvarande LSS-boende i
Falköping med en byggkostnad på ca 33 mnkr för ca 825 kvm. Det ger ett
kvadratmeterpris på ca 37 800 kr vilket för hyresgästen innebär att månadskostnaden
blir 6 200 kr och årskostnad för kommunen blir 471 tkr.
Fördel:
Nackdel:
2)
Bostadsbolaget har även fått uppdrag att ta fram kostnaden
för ett modulbyggt hus med en liknande planlösning. Kalkylen bygger på uppgifter
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bl.a. från Lidköpingsbostäder samt ett företag som bygger modulhus. Det uppskattade
priset blir för en modulbyggd fastighet med ungefär samma yta som ovan, 900 kvm,
blir ca 24 mnkr. Detta ger ett kvadratmeterpris på ca 21 000 kr. För att klara krav som
ställs på ett LSS-boende, lägenhetssprinkler med mera, får man lägga till 6 000 kr/kvm.
Från Mariestad har vi hämtat ytterligare ett alternativ:
3)
Jim Gustavsson har gjort en kostnadsberäkning med
underlag från den pågående upphandlingen av LSS-boendet ”Gräshoppan” i Mariestad.
Grunden är ett boende med 6 lägenheter i ett plan, 2:or om ca 46 kvm,
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Om man utgår från att vi kan bygga i
samma anda och att vi ökar biutrymmen i samma omfattning som antal lägenheter så
ger det följande exempel: 8 lägenheter kostar 12 810 000:-, 12 lägenheter kostar 19 220
000:-, vilket blir ca 1 600 tkr/lägenhet. Bostaden i Mariestad är ännu inte byggd och
kostnaden per kvm är lägre än den generella kostnad som man normalt räknar med så
man bör räkna med en marginal. 16 alternativt 24 mnkr ger en kalkyl med lite
marginal. Hyran blir då ca 900 – 1 200 tkr/år. Inga inventarier, parkeringar och dylikt
är inräknat.

4)
Det fjärde alternativet är att placera boendet inom och/eller
i anslutning till befintlig fastighet. Lars Johansson har tagit fram två alternativ.
a)
F.d. Vandrarhemmet – i befintlig byggnad kan man
iordningställa 2-3 lägenheter som är 35-40 kvm/st. Resterande yta är mycket lämplig
för personal samt gemensamma ytor. Plats för 12 personer kräver en tillbyggnad på ca
450-500 m2. Beräknad kostnad ca 21 mnkr.
b)
F.d. Pensionatet inkl. Storgatan (”Tuulas Hus”) - I befintliga
byggnader kan man iordningställa 4-5 lägenheter som är 35-40 kvm/st. Resterande yta
är lämplig för personal samt gemensamma ytor. Plats för 12 personer kräver en
tillbyggnad på ca 400 m2. Beräknad kostnad 26 mnkr
Samtliga alternativ är ungefärligt beräknade. En mer exakt beräkning medför kostnader
och det är därför bra att ha en klar inriktning innan man beställer en sådan.
Ägaralternativ
Det finns framförallt tre ägarvarianter; Gullspångs kommun, GBAB eller extern ägare.
GBAB är rent strukturellt det bästa alternativet då de är vana att bygga och förvalta
bostäder men uppdraget kan även ges till fastighetskontoret.
De farhågor man kan se med ägande inom koncernen är att kommunen stöter i
Kommuninvests lånetak och därmed tvingas låna till ett dyrare pris framöver. Anders
Bernhall har tagit fram ett underlag för kommunens låneläge samt kommunens
borgensåtaganden. Anders har varit i kontakt med Kommuninvest. Måndagen den 10
april kommer han, tillsammans med den ekonom som är redovisningsansvarig samt
sköter ekonomin åt de kommunala bolagen, ha ett telefonmöte med kundansvarig för
Gullspångs kommun på Kommuninvest samt en kommunanalytiker från
Kommuninvest. De kommer då att berätta hur de ser på limit etc. utifrån
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kommunkoncernens nuvarande lånebild, årsredovisning 2016, aktuella
borgensåtaganden, vad som planeras framöver etc. Kommuninvest kommer sedan
gärna till Hova vid tillfälle och informerar till exempel KSAU hur de ser på
frågeställningarna avseende koncernen Gullspångs kommun.
Skulle man välja en extern ägare som Riksbyggen så står kommunen fortfarande för
borgensåtagandet. En helt privat byggare skulle förmodligen vilja ha ett långt
hyreskontrakt vilket minskar kommunens rådighet över fastigheten och priset skulle
antagligen bli högre totalt sett för att ge en vinst åt byggaren. Fördelen är att
kommunen inte står som låntagare.
Att utreda de exakta konsekvenserna för Gullspångs kommun/koncern är komplext och
kan behöva lämnas till ekonomisk konsult för utredning, till exempel KPMG.
Bilagor
- 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
- Nytt LSS-boende, GRANSKNINGSHANDLINGAR 2016-07-11.pdf
- 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
- 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
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §111).doc

Kopia till
Gullspångsbostäder AB
Vård- och omsorgsnämnden
Elisabeth Olsson
Anna Sundström
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Ärende

Ärendenummer

Framtida Hova hotell

KS 2016/575

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens preciserade plan (bilaga) att ge
tekniska nämnden i uppdrag att renovera fastigheten del av Hova 60:1 genom att
tilldela kommunstyrelsen extra fastighetsunderhåll/investering på 3 500 tkr. Samt att
utreda möjligheten enligt Lumber & Karle modellen i samverkan med företagare.

Reservation
Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Sarah Johansson (FI), Elis Öquist Bergman
(FI), Per-Arne Olofsson (RV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Per Rang
(M) i handläggningen i detta ärende.

Behandling i kommunfullmäktige
Elis Öquist Bergman (FI) yrkar på återremiss vi yrkar på att utreda möjligheten att
avyttra fastigheten. Vi anser inte att kommunen i sin kärnverksamhet bör sätta
lunchrestaurang och hotellverksamhet i centrum.
Ajournering kl 21:33-21:45.
Kjell Lindholm (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar om ärendet ska avgöras idag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och
genomförs med följande av kommunfullmäktige godkända omröstningsproposition.
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och den som röstar för återremiss
röstar Nej.
Omröstningsresultat
22 ja-röster: Eric Mellberg (M), Monica Joby (M), Kerstin Isaksson (M), Victor
Albertsson Tidestedt (M), Pär Rittsel (M), Håkan Ahlgren (M), Roland Karlsson (C),
Kjell Lindholm (C), Jan Hassel (S), Pia Zimmerman (S), Per-Arne Brandberg (S),
Monica Sjöberg (S), Reine Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Monica
Högberg (S), Margitha Dagobert (S), Roger Wiking (S), Christian Carlström (S), Ulf
Nilsson (S), Sven-Erik Roslund (S), Annica Granath, Ann-Christin Erlandsson (S).
5 nej-röster: Stig Svensson (SD), Lennart Ardemo (SD), Sarah Johansson (FI), Elis
Öquist Bergman (FI), Per-Arne Olofsson (RV).
2 avstår: Bo Hagström (C), Bengt O Hansson (RV)
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Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordförande tar
upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslaget.

Bakgrund
Fastigheten Hova Hotell och Restaurang ägs av Gullspångs kommun och har genom
åren arrenderats ut till olika entreprenörer. Verksamheten har nu varit stängd sedan
hösten 2016.
Byggnaden är i behov av renovering och medel bör anslås till detta innan ny hyresgäst
kan starta sin verksamhet. En kostnadsbedömning över renoveringsbehovet för
fastigheten är framtagen. Kommunen har under perioden 2 februari till 3 mars 2017
annonserat efter ny arrendator som ska driva Hova Hotell och Restaurang. Tre olika
anbud har kommit in.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §46).doc
- Tjänsteskrivelse Hova Hotell och Restaurang.docx
- Anbud Hova Hotell och Restaurang.docx
- Anbud Hova hotell & Restaurang.pdf
- Förfrågningsunderlag Hova Hotell 2.pdf
- Förfrågningsunderlag Anbud Hova Hotell och Restaurang.pdf
- Bilaga 1 Kravspecifikation för anbud på Hova Hotell och Restaurang.pdf
- Bilaga 2 ritning plan 1.pdf
- Bilaga 3 ritning plan 2.pdf
- Bilaga 4 ritning plan 0.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §112).doc
- Bilaga KS § 112.pdf

Kopia till
Tekniska nämnden
Jim Gustavsson
Elin Asp
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Ärende

Ärendenummer

Hova utvecklingsbolag AB

KS 2014/71

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta maximalt 30 tkr i aktiekapital för att bli
delägare på mindre än 30 %.

På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Per Rang
(M) i handläggningen i detta ärende.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun har etablerat ett samarbete med företagarna i Hova för att starta ett
utvecklingsbolag i syfte att utveckla näringslivet enligt nedan. För mindre
verksamheter (fåmansbolag) med lokalfrågor, administrations- och ekonomitjänster,
och kopplingar till kommunförvaltningar samt nätverkande med andra företag i
närområdet.
Medelstora verksamheter erbjuds hjälp med olika ingångar till kommunala
verksamheter, lokalfrågor och kopplingar till företag i närområdet.
Erbjuda vid företagsetablering även boende i kommunen. Sannolikheten för
etableringar ökar markant om anknytning finns till trakten eller om det finns etablerade
kopplingar till något företag i närområdet och som tredje anledning närheten till E20.
Fler mindre företag som kan samlokaliseras bildar ”kluster” vilket ger samarbeten och
nya expansionsmöjligheter ”green house” med förbättrande tillväxtmöjligheter.
Förslaget är att Gullspångs kommun går in med maximalt 30 tkr i aktiekapital för att bli
delägare på mindre än 30 %.
Bolaget har köpt ett ”lagerbolag” dvs. ett färdigt bolag som skall anpassas vad gäller
ägarkonstellation och bolagsordning. Styrelsen består av sju personer enligt följande:
Arne Danielsson, Per Rang, Ingemar Joby, Björn Thodenius, Carina Gullberg och
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Gunnar Bohlin (ordf).
Inom utvecklingsbolaget kommer att finnas en tjänst som VD där Gullspångs kommun
kan köpa uppdrag för kommunens räkning. Mitt förslag är att kommunen köper tjänst
för maximalt 220 tkr under 2017 med uppdrag att i samarbete med kommunens
förvaltning utveckla näringslivet i hela kommunen. Det är viktigt att tjänsten matchas
mot övrigt näringslivsarbete i kommunen.
Förslag på uppdrag till utvecklingsbolagets tjänst från Gullspångs kommun:
- bistå i uppstarten av utvecklingsbolag, till att börja med i Hova och om intresse och
behov finns, för uppstart av ytterligare bolag
- finna intressenter för nyetablering vid E20
- arbeta med nyetablering av Hova Hotell arbeta med frågor kring generationsskifte i företag
- synliggöra mark och lokaler för etablering och hitta matchningar mot nya och gamla
företag i hela kommunen
- vid behov bistå i kontakt mellan företag och kommun
- i samarbete med kommunens tjänstemän bistå i kommunala utvecklingsfrågor utifrån
särskilda uppdrag, t.ex. etablera ett näringslivsråd i kommunen
Ett antal frågor behöver klargöras och underlag tas fram för att föras upp till
kommunfullmäktige för beslut. Hanteringen kräver extra omsorg vid beslut, t.ex. vid
jävssituationer, upphandling och gynnandefrågor. Det är viktigt att det blir rätt så att
bolaget kan verka till samhällets nytta utan för mycket hinder på vägen.
Förslag till finansiering
Det finns 500 tkr avsatt för arbete med utvecklingsbolag. Av dessa avsätts maximalt 30
tkr i aktiekapital. Maximalt 220 tkr används under 2017 för köp av näringslivsuppdrag
inklusive kringkostnader. Återstående 250 tkr finns till förfogande för andra uppdrag
eller utvecklingsbolag.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22 (2017-03-22 Ksau §60).doc
- Tjänsteskrivelse Hova utvecklingsbolag aktiekapital och köp av tjänst.docx
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §113).doc

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2017

KS 2017/236

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning 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.
2. KS 2015/81 Motion – Minnestavla eller byst (bröstbild i form av en skulptur) av
Sven ”Esso” Johansson placerad på Göta Holme. Inlämnad av Sten ”Olle” Höijer (RV)
2015-02-05.
3. KS 2015/179 Motion – Avlägsna sly runt brofästena på den gamla järnvägsbron över
Gullspångsälven. Inlämnad av Sten-Olof ”Olle” Höijer (RV) 2015-03-17.

4. 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.

5. 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.

6. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20.

7. 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.
8. KS 2016/705 Motion om ändring av sammanträdestiden till kl 15.00 för
kommunfullmäktige. Inlämnad av Elis Öqvist Bergman (FI), Sarah Johansson (FI)
2016-10-31.
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9. 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.

10. 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.
11. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2017-02-27.
12. KS 2017/259 Motion shoppingresa för äldre. Inlämnad av Carina Gullberg (S) och
Per-Arne Brandberg (S) 2017-03-24.

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
- Motioner under beredning 2017.pdf
- Motion under beredning 2017.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-04-05 (2017-04-05 KS §125).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2017

KS 2017/237

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen 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 2014/679 Medborgarförslag om vänort. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-1105.
3. 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.
4. KS 2014/727 Medborgarförslag- Inför 30 km/tim i Skagersvik. Inlämnad av
Wolfgang Brauer, 2014-11-24.

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 2017-04-05 (2017-04-05 KS §126).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Valärende- Ersättare i kommunstyrelsen

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sven-Erik Roslund (S) som ersättare i
kommunstyrelsen under återstoden av mandatperioden efter avgående Lotta Wahlström
(S).
Kommunfullmäktiges beslut innebär följande sammansättning av kommunstyrelsen
under återstoden av mandatperioden:
Ordinarie ledamöter
1. Carina Gullberg (S)
2. Bo Hagström (C)
3. Björn Thodenius (M)
4. Jan Hassel (S)
5. Per-Arne Brandberg (S)
6. Anja Nyström (S)
7. Roland Karlsson (C)
8. Eric Mellberg (M)
9. Gunnar Bohlin (M)
10. Lii Bergman (FI)
11. Bengt O Hansson (RV)
Ersättare
1. Ann-Christin Erlandsson (S)
2. Sven-Erik Roslund (S)
3. Victor Albertsson Tidestedt M)
4. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
5. Monica Sjöberg (S)
6. Christian Carlström (S)
7. Reine Hilding (S)
8. Maria Gustafsson (M)
9. Per Rang (M)
10. Sarah Johansson (FI)
11. Stig Svensson (SD)
Ordförande: Carina Gullberg (S)
Förste vice ordförande: Bo Hagström (C)
Andre vice ordförande: Björn Thodenius (M) tillika oppositionsråd

Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) föreslår att Sven-Erik Roslund
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(S) utses som ersättare.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kommunstyrelsen efter avgående Lotta
Wahlström (S).
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
De valda
Lönekontoret
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Ärende

Ärendenummer

Motion gällande arvodering av kommunfullmäktigeledamöter

KS 2017/329

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till för beredning.

Bakgrund
Björn Thodenius (M) och Gunnar Bohlin (M) föreslår i en motion inlämnad 2017-0418 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.

Kopia till
Elisabeth Olsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2017-04-26

Datum då anslaget sätts upp:

2017-05-04

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned: 2017-05-26

