Protokoll
2018-04-23

Kommunfullmäktige

Datum:

2018-04-23 kl 18:30-19:20

Plats:

Sessionssalen i Hova

Paragrafer: § 45 - 57

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Jan Hassel

Beslutande

Pär Rittsel

Björn Thodenius (M)
Maria Gustafsson (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
Kjell Lindholm (C)
Carina Gullberg (S)
Jan Hassel (S)
Pia Zimmermann (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Margitha Dagobert (S)
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pär Rittsel (M), Tjänstgörande ersättare för Eric Mellberg (M)
Ulf Nilsson (S), Tjänstgörande ersättare för Anja Nyström (S)
Annica Granath (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Sjöberg (S)
Gun Svensson (S), Tjänstgörande ersättare för Monica Högberg (S)
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Elis Öquist Bergman (FI), Tjänstgörande ersättare för Lii Bergman (FI)
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Övriga

Marie Djupfeldt, Trafikhandläggare, § 49
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

Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet

KS 2018/19

Föredragande: Marie Djupfeldt
§6

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende
derivat

KS 2018/126

§7

Svar på motion avidentifiering av personärenden

KS 2017/734

§8

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

§9

Taxa enligt tobakslagen Dnr. 2018mbn145

KS 2018/129

§ 10

Avgifter och maxtaxa 2018 förskola och fritidshem

KS 2017/408

§ 11

Redovisning av motioner under beredning 2018

KS 2018/232

§ 12

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018

KS 2018/233

§ 13

Motion fyra årstider

KS 2018/319
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Ärende
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Pär Rittsel (M).
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Ärende
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 47
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av inkommen motion - fyra
årstider inlämnad av Eric Mellberg (M).
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KF § 48

Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2018/40

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige

Carina Gullberg (S) informerar om;
Lekplatsen på Göta Holme är avstängd på grund av markföroreningar. Tekniska håller
på att tillsammans med Miljö- och byggnadsförvaltningen ta fram ett förslag till
åtgärder därefter kommer ärendet att överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Sundsvall vann priset som Sveriges bästa friluftskommun 2018 och Gullspångs
kommun hamnar på plats nummer 33 och är bäst av kommunerna i Skaraborg.
Utmärkelsen Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt
Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening. Utmärkelsen utgår från en
årlig undersökning av arbetet för friluftsliv i Sveriges kommuner. Kommunerna svarar
på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. Naturvårdsverket
konstaterar att något som utmärker årets resultat är att alla former av naturvägledning
och aktiviteter till olika grupper ökar jämfört med tidigare år.

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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Kommunfullmäktige

KF § 49

Ärende

Ärendenummer

Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet

KS 2018/19

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för sin del anta föreslagna revideringar i
det gemensamma färdtjänstreglementet gäller från 1 maj 2018.
2. Kommunfullmäktige beslutar att in för nästa revidering av
färdtjänstreglementet beaktas ändringar enligt nedan:
1. Att ändra tredje stycket i 1:a delen Allmänt till: Är den allmänna kollektivtrafiken så
utformad att inget funktionshinder uppstår för den enskilde föreligger ingen rätt till
färdtjänstresa.
2. Att i tredje delen tillstånd 4:e stycket rad 4 byta ut funktionshinder till
funktionsnedsättning alternativt funktionsvariation.
3. Att i tredje delen byta ut ”bilstöd för en handikappanpassad bil som den
handikappade själv kör” till ”bilstöd för anpassad bil som den enskilde själv kör”.

Behandling i kommunfullmäktige

Marie Djupfeldt, trafikhandläggare, informerar om ärendet.
Sarah Johansson, (FI) yrkar att inför nästa revidering bör följande ändringar beaktas:
1. Att ändra tredje stycket i 1:a delen Allmänt till: Är den allmänna kollektivtrafiken så
utformad att inget funktionshinder uppstår för den enskilde föreligger ingen rätt till
färdtjänstresa.
2. Att i tredje delen tillstånd 4:e stycket rad 4 byta ut funktionshinder till
funktionsnedsättning alternativt funktionsvariation.
3. Att i tredje delen byta ut ”bilstöd för en handikappanpassad bil som den
handikappade själv kör” till ”bilstöd för anpassad bil som den enskilde själv kör”.
Carina Gullberg tillstyrker kommunstyrelsens förslag och Sarah Johanssons (FI)
ändringsyrkande.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Sarah
Johanssons (FI) ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 126.
Kollektivtrafikrådet Skaraborg har bland annat att hantera frågor som avser det för
kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet.
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Skaraborgs Kollektivtrafikråd (DKR) föreslår revidering av färdtjänstreglementet med
utgångspunkt i fokusområdena i Trafikförsörjningsprogrammet 2016 - 2019 för
färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Revideringen tillmötesgår bl.a. önskemål från
handikappföreningar vad gäller nattaxa.
Respektive kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente.
Kommunerna i Skaraborg har dock tidigare beslutat att anta ett gemensamt reglemente
vilket ger flera fördelar. Föreslagen revidering är föranledd av bl.a. rättspraxis,
anpassning till modernare biljettsystem önskemål från handikapporganisationer m.m.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §51).doc
- Gemensamt färdtjänstreglemente Gullspång.docx
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §126).doc
- TS beslut om riktlinjer riksfärdtjäst Gullspång.docx
- förslag till revidering av gemensamt färdtjänstreglemente.doc
- Beslut om förändringar i färdtjänstreglementet.pdf
- Bilaga 40 Förslag till revidering av färdtjänstreglementet.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §98).doc

Kopia till
Marie Djupfeldt
Skaraborgs Kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars
ansvar för Kommuninvest motpartexponeringar avseende derivat

KS 2018/126

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att Gullspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30 juli 2009
(”Borgensförbindelsen”), vari Gullspångs kommun åtagit sig solidariskt budgetansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Gullspångs
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmaktbehållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Gullspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gullspångs
kommun den 19 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras i det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller.
Att Gullspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gullspångs
kommun den 19 oktober 2011, vari Gullspångs kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg och kommunchef Elisabeth
Olsson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.

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

Bakgrund
Gullspångs kommun är medlem i Kommuninvests ekonomiska förening. Föreningens
upplånings-och utlåningsverksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse och
Gullspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 30 juli 2009. Eftersom ett
borgensåtagande enlig lag endast är giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks
behöver kommunfullmäktige i Gullspångs kommun fatta beslut om att
borgensförbindelsen alltjämt gäller samt underteckna en separat bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts med tio år.
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Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat separata avtal
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Gullspångs kommun
undertecknade regressavtalet den 19 oktober 2011 och garantiavtalet den 19 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna
tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet således bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste enbart en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.
Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §46).doc
- Tjänsteskrivelse angående borgensförbindelse regressavtal och avtal med
Kommuninvest.docx
- Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.pdf
- Meddelande.htm
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §91).doc

Kopia till
Advokatfirman Lindahl
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Ärende

Ärendenummer

Svar på motion avidentifiering av personärenden

KS 2017/734

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att få
motionen vidare beredd, vad gäller möjligheten att ta bort vissa personuppgifter, såsom
exempelvis namn.

Behandling i kommunfullmäktige
Elis Öquist Bergman (FI) yrkar på återremiss med motiveringen att få motionen vidare
beredd, vad gäller möjligheten att ta bort vissa personuppgifter, såsom exempelvis
namn, med instämmande av Björn Thodenius (M).

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
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), Reine
Hilding (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Roger Wiking (S), Christian
Carlström (S), Ulf Nilsson (S), Annica Granath (S), Gun Svensson (S), Lennart
Ardemo (SD), Bengt O Hansson (RV), Ann-Christin Erlandsson (S).
13 nej-röster: Björn Thodenius (M), Maria Gustafsson (M), Monica Joby (M), Gunnar
Bohlin (M), Kerstin Isaksson (M), Per Rang (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Pär
Rittsel (M), Margitha Dagobert (S), Stig Svensson (SD), Sarah Johansson (FI), Elis
Öquist Bergman (FI), Per-Arne Olofsson (RV).
Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska återremitteras. Enligt
kommunallagen 5 kapitlet § 50 ska ett ärende återremitteras om det begärs av minst en
tredjedel av de närvarande ledamöterna.

Bakgrund
Motionen har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2018-02-05 § 122.
Sarah Johansson (FI) och Elis Bergman Öquist (FI) har 2017-10-30 inlämnat en motion
om avidentifiering av personärenden enligt nedan:
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Handläggning av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom
socialtjänsten. Det gäller bland annat genomförandet av beslut om individuellt
behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (Sol), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Det är mycket viktigt att alla människor behandlas lika och inte diskrimineras utifrån
kön, ålder eller släktnamn.
Handläggarna inom socialtjänsten besitter kompetensen om vilken information som
behöver komma upp till nämnden för att ta beslut.
All annan information är överflödig och öppnar upp för att fritidspolitiker frångår den
professionella bedömningen till förmån för sina egna fördomar.
De yrkar att:
- Endast den information som krävs för att ta beslut i ett ärende, ska finnas med i
handlingarna till vård- och omsorgsnämnden. Detta ska redigeras individuellt av den
tjänsteperson som håller i ärendet och besitter kompetensen.
- Rättssäkerheten ökar vid avidentifiering.
- Den personliga integriteten försvaras.
- Risken för hot och våld mot ordförande och ledamöter inom vård- och
omsorgsnämndens minskar.
- Risken minskar att personer med behov av hjälp avstår att söka detta på grund av att
privatlivet kommer till politikers vetskap.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §50).doc
- Vård- och omsorgsnämnden februari 2018 (2018-02-05 VON §122).doc
- TS svar motion om avidentifierade ärenden.docx
- Motion om avidentifiering av personärenden.pdf
- Kommunfullmäktige 2017-10-30 (2017-10-30 KF §160).doc
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §97).doc

Kopia till
Sarah Johansson
Elis Öquist Bergman

14/25
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 52

Protokoll
2018-04-23

Ärende

Ärendenummer

Tillsyn och taxa enligt ny lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare, Dnr: 2017.Ma0867

KS 2017/489

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa enligt lag om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare, enligt bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Ajournering kl 18:50- 18:53
Björn Thodenius (M) yrkar att i beslutet läggs till ”enligt bilaga”.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) tilläggsyrkande till beslut finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-30 § 12.
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att redaktionella ändringar behöver göras i taxa enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Ändringen medför en höjning av
timavgiften från 657 kr till miljötaxans förväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 10 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljö balken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 657 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i rniljöbalkstaxan.
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Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §61).doc
- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Dnr.
2017MA867.pdf
- Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 2018 Dnr Ma2017-867, 2018-01-17.docx
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §105).doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Taxa enligt tobakslagen Dnr. 2018mbn145

KS 2018/129

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa enligt tobakslagen, enligt bilaga.

Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) yrkar att i beslutet läggs till ”enligt bilaga”.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) tilläggsyrkande till beslut finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslagen.

Bakgrund
Ärendet har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-30 § 11.
Under arbetet med indexuppdatering av miljöbalkstaxan har verksamheten
uppmärksammat att taxa enligt tobakslagen inte har uppdateras vare sig till gällande
timavgift inom miljökontorets arbetsområde eller med indexjustering sedan den antogs
år 2014. Ändringen medför en höjning av timavgiften från 650 kr till miljötaxans
förväntade timavgift 741 kr.
Timavgiften för miljökontorets olika uppdrag bör överensstämma med varandra, det
finns inget motiv till att handläggningstider av samma handläggare har olika prisnivåer
då verksamheten har samma kostnader för handläggningen. Av okänd anledning
ändrades inte timavgiften i tobakstaxan samtidigt som ny timavgift, 720 kr/ tim antogs
för miljöbalkstaxan i juni år 2016.
I det nya taxeförslaget lyder texten i 8 § rörande timavgiften.
Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken.
Den nuvarande formuleringen är:
Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 650 kronor per timme nedlagd
handläggningstid (timavgift).
Som följd av anpassning till miljöbalkstaxans timavgift utgår lydelsen i 4 § om
indexreglering, vidare underlättar omskrivningen kommande justering av timavgiften
då ändringen endast behöver göras i miljöbalkstaxan.
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Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §62).doc
- MBN §11Taxa enligt tobakslagen 2018.pdf
- Taxa enligt tobakslagen.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §106).doc

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden
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KF § 54

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Avgifter och maxtaxa 2018 förskola och fritidshem

KS 2017/408

Beslut
Kommunfullmäktige att beslutar att följa Skolverkets rekommendationer för
avgiftsnivåer för 2018 enligt nedan:
Förskola/pedagogisk omsorg
Barn 1, avgiftstak 3 %, dock högst 1382 kr.
Barn 2, avgiftstak 2 %, dock högst 922 kr.
Barn 3, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.
Fritidshem/pedagogisk omsorg
Barn 1, avgiftstak 3 %, dock högst 922 kr.
Barn 2, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.
Barn 3, avgiftstak 1 %, dock högst 461 kr.

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
Barn-, utbildning- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2018-02-22 § 57. Från
den 1 januari, 2018 gäller nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem enligt
Skolverkets riktlinjer. Gullspångs kommun brukar följa Skolverkets rekommendation
för nivåer, och det finns ingen anledning att ändra det.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-21 (2018-03-21 Ksau §63).doc
- Barn- utbildning och kulturnämnden februari 2018 (2018-02-22 BUK §57).doc
- TU Avgifter och maxtaxa 180206.docx
- Kommunfullmäktige 2017-11-27 (2017-11-27 KF §168).doc
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §107).doc

Kopia till
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Avgiftshandläggare
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KF § 55
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av motioner under beredning 2018

KS 2018/232

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av motioner under beredning.

1. 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.

2. 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.
3. KS 2016/69 Motion pulkabacke vid Stenkullaberget i Gullspång. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2016-01-20. KF beslutade 2017-09-15 § 129 att återremittera motionen.
4. 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. Behandlad i KSAU 2018-02-14 § 22 återemitterad till förvaltningen för
samordning med detaljplanearbetet och restaurering/renovering av lekplatsen, enligt
tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande Göta Holme.
5. 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.
6. KS 2017/178 Motion angående vassröjning i Otterbäcken. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2017-02-27. Behandlad i KS 2017-08-16 § 232 besluta att till KF ska
ärendet, utifrån dagens diskussion, kompletteras med hur processen om hur
vassröjningen gick till.
7. KS 2017/443 Motion – Alternera kommunfullmäktiges sammanträden mellan Hova,
Otterbäcken och Södra Råda. Inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV) och Bengt O
Hansson (RV) 2017-05-29. Behandlad i KSAU 2018-0214 § 30 som beslutat att till
kommunstyrelsen ska motionen kompletteras med en kostnadsuppskattning.

8. KS 2017/734 Motion om avidentifiering av personärenden. Inlämnad av Sarah
Johansson (FI) och Elis Öqvist Bergman (FI). Behandlas på kommunstyrelsen 201804-04.

21/25
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2018-04-23

9. KS 2017/805 Motion vårda våra reservat. Inlämnad av Eric Mellberg (M) 2017-1127.
10. KS 2018/97 Motion belys Lysmasken. Inlämnad av Victor Albertsson Tidestedt
2018-01-31.
11. KS 2018/98 Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik. Inlämnad av Eric
Mellberg (M) 2018-01-31.
12. KS 2018/99 Motion utveckling av våra centrummiljöer. Inlämnad av Eric Mellberg
(M) 2018-01-31

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 2018, skriven av BrittMarie Nilsson.docx
- Motioner under beredning 2018.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §109).doc

Kopia till
Akt
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KF § 56

Protokoll
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Ärende

Ärendenummer

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2018

KS 2018/233

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner följande redovisning av medborgarförslag under
beredning.

1. KS 2014/566 Medborgarförslag om samordning av anskaffandet av vikarier.
Inlämnad av Wolfgang Brauer, Skagersvik, 2014-09-23.

2. KS 2014/706 Medborgarförslag rörande installation av webbkamera vid laxtrappan i
Gullspång. Inlämnad av Wolfgang Brauer, 2014-11-13. Behandlad i ksau 2015-11-09 §
270 då förvaltningen gavs i uppdrag att kontakta Fortum.

Bakgrund
Inkomna medborgarförslag som inte är slutbehandlade ska två gånger per år redovisas
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2015-04-29 § 83, (KS 2015/166) beslutat att avskaffa de så
kallade medborgarförslagen i nuvarande form och istället lägger till en möjlighet för
medborgarna att lämna förslag på samma sätt som man kan lämna synpunkter och
klagomål.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse redovisning av medborgarförslag under beredning 2018, skriven av
Britt-Marie Nilsson.docx
- Medborgarförslag under beredning 2018.pdf
- Kommunstyrelsen 2018-04-04 (2018-04-04 KS §110).doc

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Motion fyra årstider

KS 2018/319

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen för beredning.

Bakgrund
Eric Mellberg (M) har inlämnat en motion fyra årstider.
- Skötselplaner för våra publika ytor
- Identifiera alternativa aktörer i lokalsamhället
- Göra fleråriga avtal för att slippa ”plötsliga utryckningar”
- Tänk fyra årstider
- Vi politiker anger inriktningen, vilket visar respekt för detta viktiga arbete och inte
bara något i marginalen
- Dagsaktuellt är också vårstädningen i våra samhällen, konventionella lösningar finns.
Vem tar kommandot?
-Vi pratar attraktion, välkomnande och försköning, lets do it!

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2018-04-23

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

