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Björn Thodenius (M)
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Jan Hassel (S)
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Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Reine Hilding (S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Monica Högberg (S)
Roger Wiking (S)
Christian Carlström (S)
Stig Svensson (SD)
Lennart Ardemo (SD)
Lii Bergman (FI), 2:e vice ordförande
Sarah Johansson (FI)
Bengt O Hansson (RV)
Pia Zimmermann (S), Tjänstgörande ersättare för Lotta Wahlström (S)
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Dan Stråle (S), Tjänstgörande ersättare för Margitha Dagobert (S)
Sven-Erik Roslund (S), Tjänstgörande ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Per-Arne Olofsson (RV), Tjänstgörande ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Ersättare

Håkan Ahlgren (M)
Maritha Hagström (C)
Annica Granath (S)
Gun Svensson (S)

Övriga

Anna Lundqvist, Bibliotekarie, § 18
Anna Hallerström, Förskolechef, § 17
Karin Olausson, Förskolechef, § 17
Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare, Kommunledningskontoret

2/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-02-27

FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare, justering 2017-03-08

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

§5

Aktuell information

KS 2017/44

§6

Ändring av sammanträdesdag från 24 april till 26 april

KS 2016/316

§7

Information från förskolans verksamhet

KS 2015/428

§8

Information från bibliotekets verksamhet

KS 2015/428

§9

Avfallsföreskrifter - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

KS 2016/86

§ 10

Avfallstaxa Gullspångs kommun 2017

KS 2016/748

§ 11

Motion Göta Holme

KS 2017/48

§ 12

Motion om att få någon del av en arbetsmarknadsutbildning till
Gullspångs kommun

KS 2017/131

§ 13

Motion - Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624

§ 14

Riktlinjer för investeringsbidrag, Gullspångs kommun

KS 2016/543

§ 15

Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434
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§ 16

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016

KS 2016/237

§ 17

Delgivning av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

§ 18

Valärende-Ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg

KS 2014/560

§ 19

Avsägelse av uppdrag

KS 2014/560
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Ärendenummer

Val av justerare, justering 2017-03-08
Beslut
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.
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Ärende
KF § 12
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Kommunfullmäktige

Ärende
KF § 13

Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med tillägg av valärende.
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KF § 14

Ärende

Ärendenummer

Allmänhetens frågestund

KS 2015/641

Beslut
Punkten utgår från dagordningen eftersom inga frågor har inkommit.

Bakgrund
Allmänheten ska beredas tillfälle 4 gånger per år att ställa frågor vid
kommunfullmäktiges ordinarie möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in
en skriftlig fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får sedan
komma och framföra den personligen i kommunfullmäktige.
Frågorna får endast beröra ämnen som är av allmänt intresse och tillhör
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får
inte beröra myndighetsutövning mot enskild. Presidiet avgör om frågorna får ställas

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Aktuell information

KS 2017/44

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) informerar om:
Arbetet med ombyggnad E20 vid Hova pågår. En träff med Trafikverket är inplanerad
och då ska avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gullspångs kommun diskuteras.
Skaraborgs kommunalförbund samverkan samverkar med 15 andra kommuner och ett
projekt är fullföljda studier i gymnasiet.
Samordningsförbundet Norra Skaraborg arbetar med projektet kommunen som
arbetsgivare i syfte att få ned sjukskrivningarna.
Delegationen för unga arbetslösa (DUA) arbetar för att få ned ungdomsarbetslösheten.
Ny delegation ska även hjälpa nyanlända till sysselsättning.
Arena 9,0 är ett samarbete med 9 andra kommuner som ska hjälpa ungdomar till
sysselsättning som studier, praktik och arbete.

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
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intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller innehålla
frågor. Det får ej heller beröra ärenden som finns med på dagordningen för innevarande
sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.

- Fullmäktigeledamot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, med angivande av
inläggets innehåll, till ordförande senast 30 minuter innan sammanträdets början.

- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information

- Det är inte tillåtet efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till fullmäktige.
Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera det fortsatta arbetet i de politiska
partierna, nämnder, kommunstyrelsen, kommunala förvaltningar eller andra instanser.

-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Ändring av sammanträdesdag från 24 april till 26 april

KS 2016/316

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 24 april flyttas fram till den 26
april.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) frågar kommunfullmäktige om sammanträdet
den 24 april kan flyttas fram till 26 april.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 170 beslutat om sammanträdesdagar 2017 för
kommunfullmäktige.
På grund av andra åtaganden föreslås att sammanträdet den 24 april flyttas fram till den
26 april.
Bilagor
- Kommunfullmäktige 2016-10-31 (2016-10-31 KF §18).doc

Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ärende

Ärendenummer

Information från förskolans verksamhet

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Vik förskolechef Karin Olausson och förskolechef Anna Hallerström informerar bland
annat om:
- Nuläget i Gullspång Hova
- Grundbemanning 3,0 /avd, öppettider 6.00-19.00
- Styrdokument Läroplan 98 (rev2016)
- Barns inflytande och delaktighet
- Förskolans kompetensutvecklingsdagar
- Förbättrad förskolemiljö
- Likvärdig förskola i kommunen, en pedagoggrupp träffas 2 ggr/termin för att utbyta
erfarenheter och utarbeta samsyn.

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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Kommunfullmäktige

KF § 18

Ärende

Ärendenummer

Information från bibliotekets verksamhet

KS 2015/428

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Behandling i kommunfullmäktige
Bibliotekarie Anna Lundqvist informerar bland annat om:
- Uppdraget som styrs av Bibliotekslagen
- Lokala uppdrag, öppettider, personalstyrka
- Vidareutveckling av kommunens bibliotek
- Framtiden
- Projektet bibliotek Skaraborg 9-gruppen med syfte att ett gemensamt
bibliotekssystem ska vara i drift 2018-01-01

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

Avfallsföreskrifter - Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

KS 2016/86

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del fastställa bifogat förslag till
avfallsföreskrifter för avfallshantering Östra Skaraborg att gälla från 1 april 2017.

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

Bakgrund
Inom Avfallshantering Östra Skaraborg finns för närvarande tre gällande
avfallsföreskrifter. En för Skara, en för Mariestad och Gullspång samt en för
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda. För att möjliggöra
samordning och effektivisering görs dessa om till en gemensam och uppdaterad
avfallsföreskrift.
Avfallshantering Östra Skaraborg har i samarbete med miljönämnderna i
medlemskommunerna upprättat förslag till gemensam avfallsföreskrift. Samråd av
förslag till avfallsföreskrifter har genomförts med ett antal olika organisationer och
utställning av föreskrifterna har skett i samtliga kommuner.
Ärendet har behandlats i kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 201611-21 § 39.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §10).doc
- Följebrev från Avfallshantering Östra Skaraborg.docx
- Avfallsföreskrifter, § 39, Avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Avfallsföreskrifter gäller fr o m 1 april 2017.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-01-19 (2017-01-19 KS §14).doc
- Bilaga ks § 14.pdf
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Kopia till
AÖS
AÖS medlemskommunerna
Miljö- och byggnadsnämnden
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Ärende

Ärendenummer

Avfallstaxa Gullspångs kommun 2017

KS 2016/748

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avfallstaxa att gälla från 1 maj 2017, bilaga.

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 kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 201611-21 § 36.
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har upprättat ett förslag till ny avfallstaxa i
Gullspångs kommun. Samordningen av taxan i Gullspångs kommun och övriga AÖS
innebär förändringar av taxan som kommer att ha viss kundpåverkan, både i form av
avgiftsökningar och avgiftssänkningar.
Småhus Taxa för insamling av matavfall vid småhus införs. Samtidigt samordnas
grundavgiften som sänks från 963 kr till 675 kr per år motsvarande höjningen av
hämtningsavgiften så att den totala avgiften blir oförändrad. De som väljer att sortera
matavfall får en sänkt hämtningsavgift med 520 kr per år. De som tacka nej till
insamling av matavfall får en oförändrad årsavgift.
De fastigheter som har uppehåll i sophämtningen betalar endast grundavgift och får då
en sänkt avgift från 963 kr till 675 kr per år.
Grundavgiften för fritidshus samordnas och sänks från 770 kr till 443 per år.
De kunder som delar på en gemensam behållare har tidigare haft en lägre
hämtningsavgift än de kunder som har egna kärl. Reduktionen tas bort och
hämtningsavgiften anpassas till samma nivå som övriga med samma kärlstorlek.
Flerbostadshus och verksamheter
Hämtningsavgifter för brännbart avfall och restavfall samordnas för flerbostadshus och
verksamheter. Samordningen innebär att verksamheter får sänkt hämtningsavgift.
Taxa för insamling av matavfall vid flerbostadshus införs.
Taxa för insamling av matavfall vid restauranger och storkök införs.
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För latrintaxan föreslås samma avgifts om för 2016. Den tidigare beslutade höjningen
genomförs inte eftersom avsikten är att samordna latrintaxan till en ny gemensam nivå
med övriga kommuner i förbundet. Övriga kommuner i AÖS, förutom Mariestad, har
för närvarande en lägre avgift för hämtning av latrin.
Enskilda avlopp Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tanka
samordnas enligt övriga AÖS kommuner. Samordningen innebär en höjning av
avgifterna i Gullspång. Avgiften för akuta tömningar utöver ordinarie tömning
samordnas inte pga. entreprenörsavtal.
Övrigt Korttids abonnemang för hämtning av brännbart avfall vid exempelvis festivaler
inför. Abonnemanget kan tecknas som längst under två veckor.
Avgifter för företags- och verksamhetsavfall tas bort ut avfallstaxan eftersom de inte
hör till det kommunala renhållningsuppdraget. Avgifterna för företags- och
verksamhetsavfall kommer att samordnas i ett eget taxedokument.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §11).doc
- Avfallstaxa Gullspång 2016-11-21 § 36, avfallshantering Östra Skaraborg.pdf
- Avfallstaxa Gullspång - sammanfattning av förändringar.pdf
- Avfallstaxa Gullspång.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-01-19 (2017-01-19 KS §15).doc
- Bilaga ks § 15.pdf

Kopia till
AÖS
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KF § 21

Ärende

Ärendenummer

Motion Göta Holme

KS 2017/48

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige
Eric Mellberg (M) informerar om sin inlämnade motion Göta Holme.

Bakgrund
Erik Mellberg (M) föreslår i en motion Göta Holme, inlämnad 2017-01-30:
Att en arbetsgrupp tillsätts med kunskap som finns tillgänglig.
Att medel avsätts.
Att fokus riktas på nedanstående områden
1. Entrén
2. Strandlinjen
3. Lekplatsen
4. Rumsindelning
5. Övrigt
Bilagor
- Motion Göta Holme (justerad version).pdf
- Inspirationsbilder lekplats.pdf
- Miljöbild.pdf
- Miljöbild.pdf
- Kartskiss.pdf

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion om att få någon del av en arbetsmarknadsutbildning till
Gullspångs kommun

KS 2017/131

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Behandling i kommunfullmäktige
Roland Karlsson (C) informerar om sin inlämnade motion om att få någon del av en
arbetsmarknadsutbildning till Gullspångs kommun.

Bakgrund
Bengt Hägerstrand (C) och Roland Karlsson (C) föreslår i en motion, inlämnad 201702-13, att man inom kommunen bör undersöka och påbörja ett arbete med att få någon
del av en arbetsmarknadsutbildning till Gullspångs kommun.
Bilagor
- Motion från Centern Gullspång till Kommunfullmäktige i Gullspång.pdf

Kopia till
Elisabeth Olsson
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Ärende

Ärendenummer

Motion - Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun

KS 2016/624

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad enligt nedanstående.
Att banker lägger ner sina kontor i mindre orter är något vi ser händer i hela landet.
Under hösten 2016 har tjänstemän, politiker och andra organisationer varit i kontakt
med ett flertal banker, bl.a. Länsförsäkringar bank och Swedbank i försök att få till en
etablering av ett nytt bankkontor respektive en omvärdering av nedläggningen av
bankkontoret. Tyvärr utan framgång.

Konsekvensen av bankens nedläggning blir stor, både för de privatpersoner som av
olika anledningar valt att inte utföra sina bankärenden online, men även för våra
företag och föreningar som har stora problem att lämna dagskassan. Utan tillgång till
servicebox innebär kontanthanteringen både ökade risker och kostnader.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till
grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Oavsett var i landet man bor eller är
verksam ska man ha tillgång till tjänster som man kan använda för att betala med och
för att ta ut kontanter. Företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på
bankkonto. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.

Kommunens näringslivsansvarig har en tät kontakt med Länsstyrelsen som har ett
nationellt uppdrag bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar
samhällets behov. Länsstyrelsen har även ett utökat uppdrag att titta på vad som kan
göras i områden där marknaden inte klarar att fylla samhällets behov. Det kan röra sig
om att både ge stöd till investeringar i ny teknik eller mer övergripande
utvecklingsprojekt.

Länsstyrelsen har Gullspångs kommun på sin bevakningslista då vi är första kommun i
länet som står helt utan bank. Tyvärr kan de inte påverka bankerna i deras val av
etableringsorter. I Gullspångs fall har de nu en dialog med en av ortens större
näringsidkare för att försöka säkerställa att betaltjänsterna, främst i form av bankomat
och servicebox för dagskassor inte också försvinner från orten.

Detta är naturligtvis en mycket prioriterad fråga som rör kommunens konkurrens- och
attraktionskraft, och som vi fortsätter att bevaka.
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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
Hans-Göran Larsson (RV), Bengt O Hansson (RV) och Sten-Olof Höijer (RV) föreslår
i en motion, inlämnad vid Kommunfullmäktige 2016-09-26, att Gullspångs kommun
omgående tar kontakter med olika bankinrättningar för att få en ny etablering till stånd.
Det finns idag flera lämpliga lokaler för en etablering. Rätt Väg önskar att kommunen
skyndsamt behandlar vår motion, så att beslutet om en ny etablering är fattat före den
15 november då Swedbank stänger sitt kontor i Gullspång.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §5).doc
- Tjänsteskrivelse, svar på motion om etablering av nytt bankkontor i Gullspångs
kommun, skriven av Camilla McQurie.docx
- Motion- Etablering av nytt bankkontor i Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §48).doc

Kopia till
Hans-Göran Larsson
Bengt O Hansson
Sten-Olof Höijer
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för investeringsbidrag, Gullspångs kommun

KS 2016/543

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det liggande förslaget på reviderade riktlinjer för
investeringsbidrag, bilaga.

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

Bakgrund
Nuvarande regelverk för investeringsbidrag har en sista ansökningsdag satt till den 31
mars. Det omöjliggör att utbetalningar göras efter datumet även om budgeterade medel
fortfarande finns kvar.
För att öka möjligheterna till flexibilitet föreslås att nedanstående paragraf läggs till.
”7. Finns det medel kvar i budgeten för föreningsbidrag efter den 31 mars kan
ansökningar hanteras löpande under året.”

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §7).doc
- Bilaga ksau § 7.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-21 (2016-12-21 Ksau §18).doc
- Tjänsteskrivelse revidering av regelverk för investeringsbidrag, skriven av Erik
Söderström 2016-12-22.docx
- Kf § 139 2010-01-25. Riktlinjer för investeringsstöd.Gullspångs kommun.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §44).doc
- Bilaga KS § 44.pdf

Kopia till
Erik Söderström
Elin Asp
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 25

Protokoll
2017-02-27

Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för kulturpris

KS 2016/434

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kulturpriser i Gullspångs kommun
enligt bilaga.

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

Bakgrund
I januari 2016 reviderade Kommunfullmäktige i Gullspång riktlinjerna för kulturpris
KF § 12/2016. En tidsplan behöver nu fastställas för utdelning av priserna. Skolchef
och nämndsekreterare annonserar i lokalpress, och inbjuder till ansökningar av
kulturpris.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 § 321 att återremittera ärendet till barn-,
utbildning och kulturnämnden.
Därefter har barn-, utbildning och kulturnämnden återigen behandlat ärendet 2016-1215 § 266.

Bilagor
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-19 (2017-01-19 Ksau §18).doc
- Bilaga ksau § 18.pdf
- Barn- utbildning och kulturnämnden 2016-12-15 (2016-12-15 BUK §14).doc
- BUK Riktlinjer för kulturpriser i Gullspångs kommun antagen av KF § 79_14 rev KF
§ 12_16, rev.docx
- BUK TU kulturpris 2016.docx
- Kommunstyrelsen 2016-11-02 (2016-11-02 KS §5).doc
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 (2016-10-19 Ksau §20).doc
- Bilaga till ksau § 202.pdf
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §50).doc
- Bilaga KS § 50.pdf
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2017-02-27

Kopia till
Maria Andersson
Nämndsekreterare
Elin Asp
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Kommunfullmäktige

KF § 26

Ärende

Ärendenummer

Ej verkställda beslut kvartal 4 2016

KS 2016/237

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerad.

Bakgrund
Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och
enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten
gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.
(Statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige. Rapportering
har gjorts till IVO).
Period gällande kvartal 4 2016.
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt SOL 0.
Antal gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS 0.
Bilagor
- Vård- och omsorgsnämnden januari 2017 (2017-01-10 VON §29).doc
- Kommunstyrelsen 2017-02-08 (2017-02-08 KS §53).doc

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 27

Protokoll
2017-02-27

Ärende

Ärendenummer

Delgivning av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige delges beslut från Länsstyrelsen 2017-02-16 dnr 201-5176-2017
att Christian Carlström (S) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter
avgående Munir Hamad (S) samt att Barbro Roslund (S) har utsetts till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Christian Carlström (S).

Bakgrund
Kommunfullmäktige delges Länsstyrelsen protokoll 2017-02-1 dnr 201-5176-2017 om
ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.
Bilagor
- Beslut från Länsstyrelsen ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, dnr
201-5176-2017.pdf

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 28

Protokoll
2017-02-27

Ärende

Ärendenummer

Valärende-Ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lii Bergman (FI) begäran om entledigande
som ersättare i Avfallshantering Östra Skaraborg.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Victor Albertsson Tidestedt (M) som ersättare i
Avfallshantering Östra Skaraborg efter avgående Lii Bergman (FI).

Bakgrund
Lii Bergman (FI) har 2017-02-24 avsagt sig sin plats som ersättare i Avfallshantering
Östra Skaraborg (AÖS).
Björn Thodenius (M) 1:e vice ordförande i valberedningen föreslår i skrivelse 2017-0224 att Victor Albertsson Tidestedt (M) utses som ersättare i Avfallshantering Östra
Skaraborg.

Kopia till
De valda
Lönekontoret
Avfallshantering Östra Skaraborg
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Protokoll
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Kommunfullmäktige

KF § 29

Ärende

Ärendenummer

Avsägelse av uppdrag

KS 2014/560

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och Lotta Wahlström (S) beviljas sökt
entledigande. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige överlämnar till Länsstyrelsen att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige.

Bakgrund
Lotta Wahlström (S) har 2017-02-27 begärt att få bli entledigande från sina politiska
uppdrag i Gullspångs kommun.
Lotta Wahlström (S) har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Kopia till
Lotta Wahlström
Länsstyrelsen
Valberedningen
Lönekontoret
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Protokoll
2017-02-27
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige
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Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2017-03-31

