
 

  

 
Kommunfullmäktige 

Protokoll 
2018-03-26 

 

1/24 

Datum: 2018-03-26 kl 18:30-20:30 Paragrafer: § 32 - 44 
 
Plats: Sessionssalen i Hova 
 
Underskrifter 
 
 
Ann-Christin Erlandsson 
Ordförande 
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Margitha Dagobert (S) 
Roger Wiking (S) 
Christian Carlström (S) 
Stig Svensson (SD) 
Lennart Ardemo (SD) 
Sarah Johansson (FI) 
Hans-Göran Larsson (RV) 
Bengt O Hansson (RV) 
Håkan Ahlgren (M), Tjänstgörande ersättare för Monica Joby (M) 
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S) 
Peter Edén (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S) 
Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI) 
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Ersättare 

 
Per-Arne Olofsson (RV) 
 

Övriga Magnus Persson, VD, Gullspångsbostäder AB och Skagerns Energi AB, § 35 
Annika Kjellkvist, Miljö- och byggnadschef, MTG, § 36 
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret 
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 Ärende Ärendenummer 
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§ 2 Anmälan om eventuellt jäv  

   

§ 3 Godkännande av dagordning  

   

§ 4 Information om LSS-boende KS 2014/457 

   

§ 5 Information från Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet  KS 2018/39 

   

§ 6 Fråga från Eric Mellberg (M) gällande planerna för centrum KS 2014/308 

   

§ 7 Interpellation om Göta Holme  KS 2018/195 

   

§ 8 Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 KS 2018/132 

   

§ 9 Upplösning av ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur E20 KS 2018/105 

   

§ 10 Överföring av medel från kommunstyrelsen till vård- och 
omsorgsnämnden i bokslut 2017 

KS 2017/172 

   

§ 11 Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

KS 2018/12 

   

§ 12 Reglemente för revisorerna Gullspångs kommun KS 2017/782 

   

§ 13 Delgivning - Verksamhetsberättelse 2017 Överförmyndare i 
samverkan 

KS 2018/190 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 32

  

Val av justerare   

 Beslut 
Jan Hassel (S) och Victor Albertsson Tidestedt (M) justerar protokollet. 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 33

  

Anmälan om eventuellt jäv   

 Beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 34

  

Godkännande av dagordning   

 Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen efter ändringen att: 

  

- § 4 aktuell information ersätts med information från Magnus Persson VD 

Gullspångsbostäder AB gällande LSS boende. 

  

 - Fråga från Eric Mellberg (M) om planerna för centrum läggs efter § 5.  
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 35

  

Information om LSS-boende KS 2014/457  

 Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Magnus Persson, VD för Gullspångsbostäder AB, informerar om att ärendet nytt LSS-

boende är i förstudieskedet. Projektgruppen tillsammans med MTG-Teknik håller på att 

ta fram underlag. En preliminär tidplan presenteras. 

  

  

 

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 § 148 enligt nedan: 

  

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.   

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 36

  

Information från Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet  KS 2018/39  

 Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade. 

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Annika Kjellkvist, miljö-och byggnadschef, informerar om MTG verksamhet miljö och 

bygg enligt nedan. 

Lagar 
- PBL, bygglovsprocess, byggnadstillsyn, ventilation. 

- Miljöbalken, miljötillsyn, hälsoskydd, naturvård. 

- Livsmedelslagen, livsmedelstillsyn. 

- Tobakslag, läkemedelsföreskrifter, animaliska biprodukter (ABP). 

- Organisationsskiss över verksamheten. 

 

 

Under luppen 
- Medborgarkontakt. 

- Digitalisering. 

- Ny e-tjänst för att söka bygglov från 15 mars finns på kommunens hemsida e-tjänster. 

 - Blanketter med signering inom miljöbalken och livsmedelslagens område är på gång. 

-  41 stycken bygglov i Gullspångs kommun 2017 varav 22 nybyggnationer. 

- Kommunutvecklingsmöte i alla tre MTG-kommunerna. 

- Detaljplan Otterbäcken. 

- Miljöstrateg MTG arbetar för de nationella miljömålen och MTG:s Energi och 

klimatplan. 

- Otterbäckens hamnområde handlingsplan för sanering av föroreningar i samarbete 

med Länsstyrelsen. 

- TNG fortsatt verksamhet tillåten. Förbud att hantera avfall. Fortsatt tillsyn. 

- Fagerlid åtalsanmälan för avfallsförbränning, införsel av däck. Huvudman för plasten 

svår att nå. Kommunen har tidigare tillåtit hantering av avfall/plats på området bidrar 

till komplexitet. 

- Gullspångslaxen hotad art, kräver insatser. Ny omfattning av projektet är att vänta. 

Kommunens roll och deltagande? 

 

 

Ekonomi 
Drift 

Kommunbidrag baserat på budgetramen från Mariestads kommun med en fördelning 

utifrån innevånarantal. 

Avgifter och taxor för genomförd tillsyn.  

Genomlysning av intäkter och utgifter per enhet under 2018. 
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Utmaningar 
Indexreglering av miljöbalkstaxan 2018-02-29 21 kr/tim ca 50 tkr/år. 

Sänkning av PBL taxan för bygglov 2016-07-01 ca -150 tkr. 

Införande av miljöstrategtjänst utan ramtillskot, statsbidrag borttaget - 270 tkr/år. 

Svårigheter att leva upp till tillsynskravet inom alla nämndens områden. 

Prioriteringar av uppdragen enligt antagen verksamhetsplan. 

 

  

 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 

KF § 37

  

Fråga från Eric Mellberg (M) gällande planerna för centrum KS 2014/308  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses besvarad. 

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Eric Mellberg (M) presenterar sin fråga angående planerna för centrum. Hur sker 

återkoppling till de som var med och tog fram förslagen (invånarna som var med på 

Arfen för ca 3 år sedan), blir det en dialog med möjlighet att kommunicera direkt? Har 

vi beslutat i KS om den plan som är aktuell för torget? 

 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) besvarar frågan enligt nedan: 

Vid kommunfullmäktige 2018-04-26 beslutades att anta den föreslagna 

gestaltningsplanen för Gullspångs centrum och delegera till kommunstyrelsen att 

verkställa de olika etapperna. Tekniska har fått uppdraget av kommunstyrelsen och 

kommer att verkställa planen med början våren 2018. 

 

  

 Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har 2018-03-22 lämnat in en fråga till tekniska nämndens 

ordförande gällande planerna för centrum. 

  

  

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 38

  

Interpellation om Göta Holme  KS 2018/195  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Eric Mellberg (M) presenterar interpellation enligt nedan: 

  

Motivering till interpellationen 

  

Under en följd av år har Göta Holme varit föremål för att utvecklas till ett parkliknande 

område. En plan togs fram och vissa insatser gjordes bl a med engagemang från ideella 

krafter. Resultatet hittills är begränsat av olika skäl. Vad ska hända framöver, bortsett 

från detaljplan och skyddsåtgärder? 

  

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

1. Vem äger frågan, vår förvaltning eller gatu-park? 

2. Var finns planen och den motion som behandlar utvecklingsområden och vilken 

relevans har de? 

3. Tidsaspekten, vilka krav kan vi ställa på inblandade myndigheter och förvaltningar? 

 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), tekniska nämndens ordförande, besvarar frågorna 

som ställts i interpellationen enligt nedan. 

 

 

1. Vem äger frågan, vår förvaltning eller gata-park? 

Svar: Den 1 januari 2008 trädde ett samverkansavtal i kraft där Mariestad, Töreboda 

och Gullspång bestämt sig för att verksamhet teknik ska ske i samverkan. 

Förvaltningen skulle vara gemensam och man utsåg Mariestad till värdkommun.  Så 

svaret på den frågan är att det naturligtvis är vår förvaltning som äger frågan, eftersom 

gata/park för Gullspång är vår förvaltning. 

 

 

2. Var finns planen och den motion som behandlar utvecklingsområden och vilken 

relevans har de? 

  

Svar: Utvecklingsplan för Göta Holme behandlades och antogs i Kommunfullmäktige 

2013-04-29. Beslutet överklagades av Hans-Göran Larsson, Rätt väg.  Det tillsattes en 

utredning om en eventuell flytt av grusplanen. Det visar sig att en flytt av grusplanen 

inte kan genomföras pga. att kommunens huvudledning för vatten och avlopp är 

beläget under mark som föreslås bli den nya grusplanen. 
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• Etapp 1 och 2 av planen genomförs 2014 och 2015. 

 

 

• I maj 2015 invigs en linbana som sponsrats av Lööf foundation. 

 

 

• I september 2015 beslutar kommunstyrelsen om att ta fram en ny detaljplan för 

området så att det t.ex. finns möjlighet att söka bygglov, och ta ut avgift för 

ställplatserna.  

 

 

• Under säsongen 2015 tar kommunens Socialpsykiatri/LSS brukare över skötseln av 

ställplatserna där de bl.a. städar dusch- och toalettbyggnader, för statistik över 

gästnätter och nationalitet, tar hand om den frivilliga avgiften och sköter om de yttre 

ytorna.  

 

 

• De gula skjulen på Göta Holme rivs 2017. 

 

 

• I juni 2017 kommer Länsstyrelsens rapport om ”Översiktlig miljöteknisk 

undersökning”. Det innebär att allt arbete och planering för Göta Holme avstannar för 

att vi ska se vad det egentligen är möjligt att göra på området. 

 

 

• I rapporten finns det 7 punkter som är slutsatser om vad kontamineringen innebär. 

 

 

• I augusti kommer ett förslag till åtgärdsplan för Göta Holme, bl.a. bör området för 

lekplatsen täckas med ett skyddande lager av rena massor. Verksamhet Teknik får 

uppdraget att se vilka alternativ det finns för att genomföra detta. Det visar sig vara 

ganska kostsamt. Verksamhet Teknik föreslår att man täcker med ett konstmaterial och 

då kommer man även att få en bättre tillgänglighet på lekplatsen. Kostnaden i det fallet 

uppgår till en dryg miljon. 

 

 

• Motionen som nämns i frågan är under beredning. 

 

 

I och med de skyddsåtgärder som erfordras för att vi ska kunna förverkliga tankar och 

idéer så har arbetet avstannat och vi avvaktar för närvarande. Vi ska också komma ihåg 

att för att genomföra de föreslagna skyddsåtgärderna krävs det ett tillskott av pengar 

som ännu inte finns i budgeten. Planen finns alltså fortfarande aktiv i 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 

3. Tidsaspekten, vilka krav kan vi ställa på inblandade myndigheter och förvaltningar? 

Svar: Här vet jag inte riktigt vad du vill ha svar på. Myndigheter kan vi väl inte 

påverka och den inblandade förvaltningen är vår egen så det får väl ske genom dialog 
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med förvaltningen. Men just nu ligger frågan hos politiken eftersom det ska bestämmas 

vilken typ av skyddsåtgärd vi ska använda och vad vi i övrigt kan göra i samband med 

täckningen och där ska det beslutas om pengar till det vi bestämmer oss för att göra. 

  

Därefter följer ett replikskifte mellan interpellanten och svaranden. 

  

 Ärendet avslutas med en debatt som alla ledamöter har möjlighet att delta i. 

  

  

  

  

 

  

 Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har 2018-03-26 lämnat en interpellation ställd till tekniska 

nämndens ordförande eller den förvaltning som handlägger Göta Holme. 

  

  

  

 Bilagor 
- Interpellation Göta Holme inlämnad av Eric Mellberg.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 39

  

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 KS 2018/132  

 Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ombudgeteringar av investeringsprojekt 

från 2017 till 2018, enligt bilaga. 

   

2. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering med totalt 399 tkr varav 100 tkr från 

projekt 91123 nämndrum upprustning, 146 tkr från projekt 98419 Gula huset 

Skagersvik och från projektering Storgatan 153 tkr att användas till ombyggnad av 

järnvägsbron över Gullspångsälven.  

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Ärendet ombudgetering 2017-2018, drift och investeringsbudget för tekniska nämndens 

verksamheter i Gullspång har behandlats av tekniska nämnden 2018-02-13 § 27. 

  

Gullspångs kommuns investeringsbudget uppgick år 2017 till 56 132 tkr, inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Under året har 29 149 tkr av dessa medel 

förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel uppgående till 26 983 tkr föreslås 26 

542 tkr ombudgeteras till år 2018.   

  

Av bifogad bilaga framgår även slutredovisade investeringsprojekt 2017 från Tekniska 

nämnden – Gullspång. 

  

  

  

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - ombudgetering från 2017 till 2018 Gullspång, skriven av Anders 

Bernhall.docx 

- Tjänsteskrivelse ombudgeteringar 2017 till 2018 - kommunstyrelsens verksamhet, 

skriven av Elisabeth Olsson.docx 

- Ombudgeteringar Gullspång, sammanställning 2017-2018.pdf 

- Ombudgeteringar Gullspång, specifikation 2017-2018.pdf 

- Ombudgeteringar från teknisk nämnd.pdf 
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- Slutredovisning av investeringsprojekt från teknisk nämnd.pdf 

- Beslut-201800043-TN-§ 27.pdf 

- Ombudgetering Gullspång 2017-2018.pdf 

- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §53).doc 

- Bilaga KS § 53.xlsx 

 

  

 Kopia till 
Tekniska nämnden 

Cathrin Hurtig Andersson 

Michael Nordin 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 40

  

Upplösning av ackumulerat bidrag till statlig infrastruktur E20 KS 2018/105  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års räkenskaper upplösa ackumulerat bidrag till 

statlig infrastruktur, 10 560 tkr, i sin helhet. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade i september 2014 beslut om medfinansiering för 

utbyggnad av aktuella etapper av E20 förbi Hova med ett sammanlagt belopp 

uppgående till 12 000 tkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och planerades initialt 

att upplösas på 25 år med ett årligt belopp uppgående till 480 tkr från och med år 2015. 

Efter ordinarie upplösning 2017 föreslås att kvarvarande ackumulerat bidrag till statlig 

infrastruktur E20, 10 560 tkr, belastar årets resultat 2017 och upplöses i sin helhet. 

  

 Bilagor 
- Tjänsteskrivelse - Förslag till upplösning av ackumulerat bidrag till statlig 

infrastruktur E20, skriven av Anders Bernhall.docx 

- Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medfinansieringsbidrag för 

utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro.pdf 

- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §54).doc 

 

  

 Kopia till 
Gunnel Gottfridsson 

Anders Bernhall 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 41

  

Överföring av medel från kommunstyrelsen till vård- och 

omsorgsnämnden i bokslut 2017 

KS 2017/172  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 320 tkr från kommunstyrelsen till vård- och 

omsorgsnämnden i bokslut 2017. 

  

  

  

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 120. 

  

Individ- och familjeomsorgen tog under 2017 över ansvaret för handläggningen och 

utbetalningen av försörjningsstöd från VISA-enheten. Motiveringen var att 

handläggningen skulle ske rättssäkert och inom ramarna för en verksamhet som 

bedriver myndighetsutövning. 

 

 

Ansvarsförskjutningen genomfördes i praktiken, dock utan att regelrätta beslut fattats 

gällande hur IFO skulle ersättas av VISA-enheten avseende kostnader för 

handläggning, tolkanvändning och själva försörjningsstödet. 

 

 

Avseende kostnaderna för försörjningsstödet har en reglering/överföring skett över året 

motsvarande drygt 1 mkr kronor. Kvar att reglera är kostnader för tjänster, handläggare 

och tolkar. 

  

Beträffande kostnader för personal (handläggare av försörjningsstöd) och kostnader för 

tolkar har IFO inte, bland annat på grund av brister i kontering, med exakt underlag 

kunna redovisa faktiska kostnader. 

 

 

IFO-chef Eva Mårdberg har uppskattat att personalresurserna motsvarar 80 % av en 

heltidstjänst, ca 555 tkr. Underlag finns för januari-juni med 105 tkr. Under andra 

halvåret ökade belastningen på IFO utifrån gruppen nyanlända. Delvis på grund av ökat 

antal ärenden och delvis på grund av att handläggningen utförts enligt gällande rutiner 

och riktlinjer. Besöken har tagit längre tid då tolk i de flesta fall har behövts. 
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IFO har haft en ökning av tolkkostnader under 2017 som inte kan förklaras utifrån ett 

nämnvärt ökat behov av tolk för icke nyanlända. Kostnaderna för tolkar har inte 

konterats särskilt under 2017 och tolkförmedlingen skickar samlingsfakturor vilket i 

dagsläget innebär att kostnaden 84 tkr har uppskattas utifrån att 80 % av årets totala 

kostnader. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden förväntar sig att få ersättning av VISA för faktiska 

kostnader i enlighet med den beräkning som bifogas. 

 

 

Katarina Widell, vård- och omsorgschef, har 2018-02-28 lämnat nedanstående 

komplettering: 

”Avseende kostnaderna för försörjningsstödet har en reglering/överföring skett över 

året motsvarande drygt 1 mkr kronor. Kvar att reglera är kostnader för tjänster, 

handläggare och tolkar. 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-02-04 att hemställa att kommunstyrelsen 

fattar beslut i enlighet med bifogat underlag och kompletteringar med faktiska 

kostnader för försörjningsstöd som IFO haft i förhållande till VISA. 

 

 

Inför beslut i kommunstyrelsen har ordförande Carina Gullberg yrkat att ärendet ska 

kompletteras med utbetalt försörjningsstöd enligt vård- och omsorgsnämndens beslut. 

 

 

Gällande komplettering 

Undertecknad gav ett uppdrag till IFO-chef Eva Mårdberg att ta fram ett underlag för 

faktiska kostnader. Det har dock visat sig att det är komplicerat och tidskrävande att 

genomföra en total genomlysning av utbetalningarna månad för månad. Undertecknad 

bedömer i samråd med IFO-chef Eva Mårdberg att den reglering som skett under 2017 

ligger i nivå med faktiska kostnader för försörjningsstöd och att det som finns kvar att 

reglera är 640 tkr som avser kostnader för tjänster. 

 

 

För 2018 har Eva Mårdberg tillsammans med controller arbetat fram en ny struktur så 

att utbetalningarna av försörjningsstöd bokförs på ett sätt som gör det enkelt att 

identifiera kostnaderna.” 

  

 

 

  

  

  

 Bilagor 
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- Tjänsteskrivelse överföring av medel från VISA till IFO i bokslut 2017- fråga 

komplettering, skriven av Katarina Widell.docx 

- Underlag tjänster IFO migration.xlsx 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §37).doc 

- TS överföring av medel från VISA till IFO.docx 

- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §120).doc 

- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §60).doc 

 

  

 Kopia till 
Gunnel Gottfridsson 

Katarina Widell 

Elisabeth Olsson 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 42

  

Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg 

KS 2018/12  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordningen för Räddningstjänsten 

Östra Skaraborg. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

 

  

 Bakgrund 
Med anledning av ny kommunallag (SFS 2017:725) har direktionen 2017-12-14 § 142 

godkänt förslag till ändring av förbundsordningen.  Förslaget har därefter skickats till 

medlemskommunerna för fastställande i kommunfullmäktige. 

 

 

Följande ändringar föreslås i förbundsordningen: 

 

 

” Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt 

deras mandatperiod, tillämpas reglerna i 9 kapitlet 3-5 § och 7 § kommunallagen (SFS 

2017:725). 

Kommunalförbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. Anslagstavlan ska 

innehålla information enligt 8 kapitlet 10 § kommunallagen. 

Direktionens budgetsammanträde ska tillkännages på kommunalförbundets 

anslagstavla. 

Förbundsmedlem har rätta att utträda ur förbundet enligt 9 kapitlet 18 § 

kommunallagen. Uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter 

uppsägningen. 

 

 

§ 19 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda Kommunalförbundets ledamöter, 

revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som 

tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode till ordförande fastställs av förbundsdirektionen, utan medverkan av denne. 

Samordning skall ske för ordförande, ledamot, revisor  eller ersättare med fast arvode 

hos den egna kommunen. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 22 Allmänhetens rätt att ställa frågor om förbundets årsredovisning Allmänheten har 

rätt att ställa frågor om kommunalförbundets årsredovisning vid det sammanträde där 

direktionen behandlar årsredovisningen. Detta sammanträde är öppet för allmänheten 

och ska tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla. ” 

 

 

Samråd har skett med förbundets jurist i ärendet (Skövde kommuns jurist). 

  

  

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §33).doc 

- Tjänsteskrivelse ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg.docx 

- Meddelande.htm 

- Ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf 

- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §63).doc 

 

  

 Kopia till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 43

  

Reglemente för revisorerna Gullspångs kommun KS 2017/782  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reglemente för 

revisorerna. 

  

  

 

  

 Behandling i kommunfullmäktige 
  

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 

  

 Bakgrund 
Nuvarande reglemente för revisorerna är antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27 kf 

§ 111. 

Ett nytt förslag till reglemente har tagits fram som bygger på Sveriges Kommuner och 

Landstings rekommendation. 

Revisorerna har tagit del av förslag till reviderat reglemente. 

  

 Bilagor 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-14 (2018-02-14 Ksau §34).doc 

- Tjänsteskrivelse förslag till reviderat reglemente för revisorerna.docx 

- Förslag  reviderat reglemente för revisorerna.docx 

- Reglemente för revisorerna i Gullspångs kommun antaget 2006-11-27 kf § 111.pdf 

- Kommunstyrelsen 2018-03-07 (2018-03-07 KS §64).doc 

 

  

 Kopia till 
Revisorerna 
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 Ärende Ärendenummer 

KF § 44

  

Delgivning - Verksamhetsberättelse 2017 Överförmyndare i 

samverkan 

KS 2018/190  

 Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna. 

 

  

  

  

 Bakgrund 
Kommunfullmäktige delges verksamhetsberättelse 2017 Överförmyndare i samverkan. 

  

 Bilagor 
- Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan 2017.pdf 

 

  

 Kopia till 
Akt 
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