Kommunfullmäktige

Datum:

2014-04-28 kl 19:00-20:30
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Protokoll
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Paragrafer: § 56 - 71

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Kommunkontoret i Hova tisdagen den 6 maj kl 16:00
Justeras

Björn Thodenius

Jan Hassel

Beslutande

Björn Thodenius (M)
Per Rang (M)
Elisabeth Bjelke (M), Ledamot 2:e vice ordf.
Gunnar Bohlin (M)
Jens Bååth (M)
Lennart Johansson (M)
Kerstin Isaksson (M)
Roland Karlsson (C)
Bo Hagström (C), Ledamot 1: vice ordf.
Arne Svensson (C)
Claes Holmberg (FP)
Matilda Fröjd (FP)
Carina Gullberg (S)
Sirkka Rickardsson (S)
Per-Arne Brandberg (S)
Jan Hassel (S)
Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande
Monica Sjöberg (S)
Leif Eriksson (S)
Gun Svensson (S)
Barbro Roslund (S)
Roger Wiking (S)
Martina Karlsson (S)
Christer Eriksson (MP)
Bengt O Hansson (RV)
Stig Svensson (SD)

Ersättare

Maria Gustafsson (M), ersättare för Ulrika Ehn (M)
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Elisabeth Elg (S), ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Lennart Ardemo (SD), ej tjänstgörande ersättare
Sven-Erik Roslund (S), ersättare för Jonaz Johansson (S)
Roland Vallin (S), ersättare för Margitha Dagobert (S)
Anja Nyström (S), ersättare för Reine Hilding (S)
Anna-Lisa Larsson (S), ersättare för Monica Högberg (S)
Övriga

Gunilla Wicktor, kund- och informationsansvarig Västtrafik, § 60
Lars Wollter, Västtrafik, § 60
Anders Ferrer, tillståndshandläggare, KAS, § 62
Maria Nilsson, tillståndshandläggare, KAS, § 62
Annika Kjellkvist, avfallschef, § 63
Hans Ingbert, räddningschef, RÖS, § 65-66
Rickard Johansson, förbundsdirektör, RÖS, § 65-66
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Kallelseförfarandet

§5

Information- Anropsstyrd trafik

Ärendenummer

KS 2014/1

Föredragande: Representant från Västtrafik
§6

Reglemente för färdtjänst

KS 2014/108

§7

Taxor för serveringstillstånd

KS 2013/522

Föredragande: Anders Ferrer
§8

Sluttäckning Odenslund 2014

KS 2010/55

Föredragande: Annika Kjellkvist
§9

Investeringar avfallsnämnden i Gullspångs kommun 2014

KS 2013/295

§ 10

Taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag om
skydd mot olyckor

KS 2014/129

Föredragande: Representant från Räddningstjänsten
§ 11

Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om skydd mot
olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

KS 2014/128

Föredragande: Representant från Räddningstjänsten
§ 12

Reviderad budget 2014

KS 2013/243
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§ 13

Investeringsbudgetplan 2015-2019

KS 2013/323

§ 14

Värmepanna Gullspång

KS 2014/6

§ 15

Verksamhetsberättelse för Folkhälsorådet 2013

KS 2014/45

§ 16

Delgivning - Ej verkställda beslut 2014

KS 2014/32
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KF § 56
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) väjs att justera dagens protokoll.
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Ärende
KF § 57
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Det föreligger ingen anmälan om jäv.
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Ärende
KF § 58
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) fastställer dagordningen.
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Ärendenummer

Kallelseförfarandet
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kallelseförfarandet.
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Ärende

Ärendenummer

Information- Anropsstyrd trafik

KS 2014/1

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.

Bakgrund
Gunilla Wicktor, kund-och informationsansvarig från Västtrafik informerar om
anropsstyrd trafik.

Kopia till
Akt
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Ärende

Ärendenummer

Reglemente för färdtjänst

KS 2014/108

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för färdtjänst i Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

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 i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Gullspångs kommun går in i ett nytt färdtjänstavtal med Västtrafik från och med 1 juni
2014. Gullspångs kommun köper färdtjänsthandläggning av Töreboda kommun sedan
mars 2013. För att göra övergången från det ena avtalet till det andra så följsamt som
möjligt har reglementet för färdtjänst skrivits om. Det har förtydligats och följer i stort
sett Törebodas reglemente vilket underlättar för handläggaren som arbetar i två
kommuner. Reglementet är tydligare och mer detaljerat för de färdtjänstberättigade.
Bilagor
- Information från Västtrafik om taxa vid färdtjänst.pdf
- Tjänsteutlåtande gällande reglemente för färdtjänst, 2014-02-11, skriven av Eva
Thimfors.docx
- Reglemente för färdtjänst i Gullspångs kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Färdtjänsthandläggaren
Informationsansvarig
Eva Thimfors
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Ärende

Ärendenummer

Taxor för serveringstillstånd

KS 2013/522

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslagna taxor rörande serveringstillstånd och
detaljhandel av folköl. Riktlinjerna och taxorna är gemensamma för de kommuner som
ingår i överenskommelsen KAS, kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg,
bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten ska kosta
2 500 kr och från och med 2015 ska det höjas till 3 500 kr enligt taxeförslag från KAS
(kommungemensam alkoholhandläggning i Skara).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling i kommunfullmäktige
Anders Ferrer och Maria Nilsson tillståndshandläggare i kommungemensam
alkoholhandläggning (KAS) informerar om ärendet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Den 1 september 2013 trädde kommunen in i ett samarbete med totalt 8 kommuner
(Essunga, Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Töreboda) för att öka
kvalitet och kunskap i handläggningen av serveringstillståndsfrågor. Gemensamma
riktlinjer och taxor underlättar för de medborgare som är verksamma och aktiva inom
områden som berör serveringstillstånd och detaljhandel med folköl. Det är inte ovanligt
att personen bedriver verksamhet i flera kommuner, därför är det av största vikt att de
kommuner som tillhör samarbetsområdet KAS har gemensamma riktlinjer och taxor.
Med riktlinjerna kan kommunen kommunicera lokala tillämpningar av alkohollagen till
allmänheten.
Riktlinjerna bidrar även till att öka kvalitet och tydlighet gentemot medborgare som är
yrkesverksamma inom restaurangbranschen. I riktlinjerna tydliggörs kommunens
handläggning med förklaring till hur processen går till, så att medborgaren tydligt ska
kunna se vad som kan förväntas när ansökan lämnats in. Vidare klargörs kommunens
skyldighet att utöva tillsyn inom restaurangverksamhet som bedrivs med
serveringstillstånd. Att förklara denna tillsyn är av vikt för att bidra till ett
samhällsklimat där medborgare, både som besökare och krögare, vet att kommunen
aktivt arbetar för ett restaurangklimat där olämplig eller brottslig verksamhet
motverkas. Tillståndsverksamheten som bedrivs inom KAS är baserad på en
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självkostnadsprincip. Det är således meningen att verksamheten ska vara
självförsörjande genom prövnings-och tillsynsavgifter, för att skattemedel inte ska
användas till att bekosta driften och utvecklingen av tillståndsenheten. Inom
samarbetsområdet skiljer sig idag både prövnings- och tillsynsavgifter avsevärt och
även detta leder till förvirring och förbistring hos medborgare aktiva inom
restaurangbranschen. Gemensamma taxor torde underlätta verksamheten för dessa
medborgare som är aktiva inom flera av samarbeteskommunerna.
Bilagor
- Bilaga till Tjänsteskrivelse, 2014-02-14, angående gemensamma riktlinjer och taxor
serveringstillstånd och detaljhandel med folköl, skriven av Eva Thimfors och Anders
Ferrer.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-02-14, angående gemensamma riktlinjer och taxor
serveringstillstånd och detaljhandel med folköl, skriven av Eva Thimfors och Anders
Ferrer.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga ks § 118.pdf

Kopia till
Tillståndshandläggarna
Informationsansvarig
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Ärende

Ärendenummer

Sluttäckning Odenslund 2014

KS 2010/55

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 2 900 tkr av verksamhetens fonderade
medel tas i anspråk år 2014 till deponins sluttäckningsarbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Avfallschef Annika Kjellkvist informerar om ärendet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Avfallsnämnden har behandlat ärendet 2014-02-17, § 4. Odenslunds deponi ska
sluttäckas enligt beslut från Länsstyrelsen. En ny anslutningsplan väntas vara beslutad
av Länsstyrelsen under våren 2014 och därmed kan arbetet startas upp i större
omfattning än vad som tidigare varit fallet. Föreslagen summa om 2 900 tkr har begärts
utifrån att arbetet pågår under hela år 2014, skulle ytterligare försening ske från
Länsstyrelsen tas en mindre summa i anspråk. Avfallsavdelningen har lämnat förslag,
till Gullspångs kommun, till budget gällande kostnader för deponins sluttäckning
utöver den budgetram om 341 tkr till driften som årligen anslås av kommunen.
Föreslagen budget år 2014 var 2 900 tkr vilket antogs av avfallsnämnden i april 2013.
Enligt nu gällande avslutningsplan ska sluttäckningen vara klar 2015-12-31, i ny
inlämnad sluttäckningsplan har avdelningen begärt att 2018-12-31 ska vara ny tid för
färdigställande så att verksamheten ska kunna tillgodogöra sig massor från vägbygget
av nya E20 vid Hova. Länsstyrelsens beslut har således stor inverkan på
sluttäckningsarbetets ekonomi.
Bilagor
- Sluttäckning deponin 2014, ianspråktagande av fonderade medel Gullspångs
kommun.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Avfallsnämnden
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Annika Kjellkvist
Tekniska kontoret
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Ärende

Ärendenummer

Investeringar avfallsnämnden i Gullspångs kommun 2014

KS 2013/295

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsnämnden tillförs 700 tkr som investering för att
bygga ut och förbättra personalutrymmen på Odenslunds återvinningscentral.
Finansieras med egna medel. Årliga kapitaltjänstkostnader belastar avfallskollektivet.
(Avskrivning 25 år + SKL:s beräknade internränta).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 700 tkr tas ur fonderade medel för
avfallsnämnden 2014 till utbyggnad av personalutrymme och avlopp.

Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) yrkar enligt ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-04-22 med
instämmande av Björn Thodenius (M).
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och
ekonomichefens tjänsteskrivelse till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med ekonomichefens tjänsteskrivelse.
Bakgrund
Ärendet har behandlats på avfallsnämnden 2013-04-15, § 16. Avfallsavdelningen har i
skrivelse, 2013-12-13, uppmärksammat att beslut rörande avfallsnämnden investering
år 2014 saknas i kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28, § 155 där Gullspångs
kommuns investeringar för år 2014 har behandlats. Avfallsnämnden beslutade, 201304-15, § 16 om att begära investeringsmedel för verksamheten till år 2014 för att bygga
ut och förbättra personalutrymmen på Odenslunds återvinningscentral. Kostnader för
avfallsavdelningens investering betalas med avfallskollektivets taxemedel och behöver
därmed inte utgöra någon ytterligare belastning i kommunens investeringsbudget.
Avfallsavdelningen emotser ett tilläggsbeslut av kommunfullmäktige för
avfallsnämndens investeringsbudget år 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att 700 tkr tas ur fonderade medel för avfallsnämnden 2014 till utbyggnad
av personalutrymme och avlopp. Efter detta beslut har avfallschefen informerat att de
fonderade medlen var planerade att finansiera en del av den totala kostnaden för
införande av matavfallsutsortering.
Bilagor
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- DOC131218.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse angående behållning i avfallskollektivets resultatutjämningsfond och
kollektivets behov av investering, skriven av Annika Kjellkvist.docx
- Tjänsteskrivelse investeringar avfallsnämnden i Gullspångs kommun 2014, skriven av
IngaLill Johansson .docx

Kopia till
Ekonomikontoret
Avfallsnämnden
Annika Kjellkvist
Tekniska kontoret
Cathrin Hurtig Andersson
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och rengöring enligt Lag
om skydd mot olyckor

KS 2014/129

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn, brandskyddskontroll och
rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-05-01.
Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv taxa för tillsyn, brandskyddskontroll
och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor enligt bilagor att gälla fr.o.m. 2014-0101 t.o.m. 2014-04-30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Räddningschef Hans Ingbert från Räddningstjänsten Östra Skaraborg informerar om
ärendet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål rörande kontrollavgift för livsmedelskontroll
för kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Högsta
förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att miljöförbundet inte varit behörigt att
fatta beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen anför i sina domskäl att det krävs
grundlagsstöd för att kommunerna skall kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8
kapitlet regeringsformen till annat organ och att sådant grundlagsstöd saknas för
kommunalförbund.
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har den 19
december 2013 antagit taxor för förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot
olyckor att gälla fr.o.m. 2014-01-01. Taxa för sotningsverksamhet justerades i samband
med att sotningsindex räknades upp av Sveriges Kommuner och landsting. Beslut om
förändrat sotningsindex gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Motiv och bedömning
Räddningstjänstförbundet gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver
anta taxor inom kommunalförbundets Räddningstjänst Östra Skaraborgs
verksamhetsområde då Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund
inte får anta taxor.
Efter hörande med bl.a. Sveriges kommuner och landsting gör kommunalförbundet den
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bedömningen att besluten av 2013-12-19 m.fl. inte gäller, varför varje
medlemskommun snarast möjligt behöver besluta om nya taxor för att
räddningstjänstförbundet skall kunna ta ut avgifter för 2014 och framåt.
För att hantera perioden från 2014-01-01 till dess kommunfullmäktige antagit taxan
måste det även under denna tid finnas en taxa. Denna taxa blir då retroaktiv.
Från det retroaktivitetsförbund som kommunallagen 2 kap. 3 § föreskriver finns också
en möjlighet till undantag. Räddningstjänstförbundet anför att detta undantag är
tillämpligt i detta fall, eftersom det finns synnerliga skäl. Det synnerliga skälet utgörs
av att rättsläget tidigare varit mycket oklart samt att kommunerna är rekommenderade
att täcka sina kostnader för bl.a. tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor.
Taxorna kan inte anses vara en överraskning för avgiftskollektivet i sin retroaktiva del
då den i allt väsentligt är i enlighet med vad som tillämpats under föregående år.
Den retroaktiva taxan följer den för 2013 beslutade taxan. Taxan för 2014 är delvis
uppräknad. Taxa för brandskyddskontroll och sotning följer den för 2013 beslutade
taxan. Ändring av taxan för brandskyddskontroll och rengöring för 2014 beslutas i
särskild ordning i samband med ändring av sotningsindex. Brandskyddskontroll och
rengöring genomförs enligt avtal mellan räddningstjänstförbundet och berörda
skorstensfejarmästare.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Räddningstjänstens förslag till beslut gällande taxor för tillsyn, brandskyddskontroll
och rengöring enligt Lag om skydd mot olyckor.pdf
- Missiv från Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Begärt underlag avseende differensen mellan taxorna från 2013-2014.pdf
- Bilaga ks § 126.pdf

Kopia till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Informationsansvarig
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Ärende

Ärendenummer

Taxa för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lag om skydd mot
olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

KS 2014/128

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor enligt bilaga att gälla fr.o.m. 2014-05-01.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta retroaktiv taxa för tillsyn och tillstånd enligt
Lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-0430.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg får i uppdrag att
se över taxan avseende tillstånd enligt LBE i syfte att komma ned till en rimlig nivå.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut förutom punkt 3.
Behandling i kommunfullmäktige
Räddningschef Hans Ingbert från Räddningstjänsten Östra Skaraborg informerar om
ärendet.
Bo Hagström (C) yrkar att Räddningstjänsten Östra Skaraborg får i uppdrag att se över
taxan avseende tillstånd enligt LBE i syfte att komma ned till en rimlig nivå.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Bo
Hagströms (C) tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslagen.

Bakgrund
Högsta förvaltningsdomstolen har den 12 december 2013 beslutat att undanröja
underinstansernas avgöranden i ett mål rörande kontrollavgift för livsmedelskontroll
för kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Högsta
förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att miljöförbundet inte varit behörigt att
fatta beslut om taxan. Högsta förvaltningsdomstolen anför i sina domskäl att det krävs
grundlagsstöd för att kommunerna skall kunna överlämna föreskriftsrätt enligt 8
kapitlet regeringsformen till annat organ och att sådant grundlagsstöd saknas för
kommunalförbund.
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har den 19
december 2013 antagit taxor för förebyggande verksamhet enligt lag om brandfarliga
och explosiva varor att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
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Motiv och bedömning
Räddningstjänstförbundet gör den bedömningen att varje medlemskommun behöver
anta taxor inom kommunalförbundets Räddningstjänst Östra Skaraborgs
verksamhetsområde då Högsta förvaltningsdomstolen klargjort att kommunalförbund
inte får anta taxor.
Efter hörande med bl.a. Sveriges kommuner och landsting gör kommunalförbundet den
bedömningen att besluten av 2013-12-19 m.fl. inte gäller, varför varje
medlemskommun snarast möjligt behöver besluta om nya taxor för att
räddningstjänstförbundet skall kunna ta ut avgifter för 2014 och framåt.
För att hantera perioden från 2014-01-01 till dess kommunfullmäktige antagit taxan
måste det även under denna tid finnas en taxa. Denna taxa blir då retroaktiv.
Från det retroaktivitetsförbund som kommunallagen 2 kap. 3 § föreskriver finns också
en möjlighet till undantag. Räddningstjänstförbundet anför att detta undantag är
tillämpligt i detta fall, eftersom det finns synnerliga skäl. Det synnerliga skälet utgörs
av att rättsläget tidigare varit mycket oklart samt att kommunerna är rekommenderade
att täcka sina kostnader för bl.a. tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.
Taxan kan inte anses vara en överraskning för avgiftskollektivet i sin retroaktiva del då
den i allt väsentligt är i enlighet med vad som tillämpats under föregående år.
Den retroaktiva taxan följer den för 2013 beslutade taxan. Taxan för 2014 är delvis
uppräknad.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Missiv från Räddningstjänsten Östra Skaraborg.pdf
- Räddningstjänstens förslag till beslut gällande taxor för tillsyn och tillsynsgivning
enligt Lag om Brandfarliga och explosiva varor.pdf
- Begärt underlag avseende differensen mellan taxorna från 2013-2014.pdf
- Bilaga ks § 127.pdf

Kopia till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
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Ärende

Ärendenummer

Reviderad budget 2014

KS 2013/243

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att reviderad driftsbudget 2014 tas ur det nya
skatteutjämningssystemet i reviderad driftsbudget 2014 höjs ramen enligt nedan:
Det ekonomiska utrymmet är 5 706 000 kr
Lönepotten för tekniska är 352 000 kr (beslut taget i kf § 51/14)
Personalsatsning 75 000 kr (hanteras av personalutskottet)
Barn- och utbildningens verksamhet
Förstärkt förskola 3,0/avdelning (9 månader) 800 000 kr läggs under verksamhetschef
Yvonne Kjell får inte användas till annan resursförstärkning. Redovisning till
kommunstyrelsen fortlöpande.
Utökad matematik åk 1-3 helår 275 000 kr
Specialstöd åk 7-9 ht 2014 halvår 250 000 kr
IFO/LSS verksamhet
Boendestöd 500 000 kr
Förstudie 350 000 kr
Äldreomsorgens verksamhet
Ökad vårdtyngd hemvård 1 200 000 kr läggs under ledning och verksamhet under
socialchef Eva Thimfors får inte användas till annan resursförstärkning. Redovisning
till kommunstyrelsen fortlöpande.
Allmänna utskottets verksamhet
Politisk verksamhet 250 000 kr
Föreningsavgifter 175 000 kr
Potten föreningsstöd minskas 100 000 kr
Lärcentrum/Ame ungdomssatsning och
Kooperativet 375 000 kr
Köpt tjänster 350 000 kr
Minskning kostavdelningen 130 000 kr
Totalt 4 722 000 kr
Budgetberedningen föreslår att ytterligare 600 000 kr läggs till investeringar under
2014 som tas ur det nya skatteutjämningssystemet.
Förskoleklass, särskola/grundskola och förskola ytterligare kö behandlas som särskilda
ärenden med underlag för eventuellt beslut.
Reservation
Björn Thodenius (M), Per Rang (M), Elisabet Bjelke (M), Gunnar Bohlin (M), Jens
Bååth (M), Lennart Johnsson (M), Kerstin Isaksson (M) och Maria Gustafsson (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut förutom tillägget ”i reviderad
driftsbudget 2014 höjs ramen enligt nedan”.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Roland
Karlsson (C).
1. Björn Thodenius (M) yrkar att följande ska läggas till i beslutet ” i reviderad
driftsbudget 2014 höjs ramen enligt nedan”.
2. Björn Thodenius (M) yrkar att 400 tkr av förstärkt förskola och 600 tkr av vårdtyngd
hemvård, tillsammans 1 miljon kronor, istället läggs till kommunstyrelsen till
förfogande.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande nr 1 och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslagen.
Ordföranden tar därefter upp Björn Thodenius (M) ändringsyrkande nr 2 till beslut och
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Bakgrund
Budgetberedningen har i protokoll 2014-03-10 lämnat ett förslag till reviderad
driftsbudget för 2014.
Bilagor
- Protokoll från budgetberedningen 2014-03-10.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Elisabeth Olsson
Eva Thimfors
Yvonne Kjell
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Ärende

Ärendenummer

Investeringsbudgetplan 2015-2019

KS 2013/323

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetplanen för år 2015-2019
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
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 i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Ett förslag till investeringsprojekt för tekniska MTG finns framtaget daterat 2014-0304.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga ks § 107.pdf

Kopia till
Ekonomikontoret
Tekniska nämnden
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Ärendenummer

Värmepanna Gullspång

KS 2014/6

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångs kommun tar över befintlig
fjärrvärmeanläggning idag ägd av Värmevärden AB.
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2 miljoner kr för köp av pannan och investering.
Finansieringen på 2 miljoner kronor tas ur egna medel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut förutom att kommunfullmäktige
beslutar att finansiering på 2 miljoner kronor tas ur egna medel.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av Roland
Karlsson (C).
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsen förslag med tilläggsyrkandet att
finansiering på 2 miljoner kr tas ur egna medel.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsen förslag och Björn
Thodenius (M) tilläggsyrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslagen.

Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med förslagen.
Bakgrund
Anläggningen är belägen vid Amnegården i Gullspång. Fastigheten som anläggningen
finns i ägs av Gullspångs Kommun. Avtalet som finns idag är emellan Värmevärden
AB och Gullspångs Kommun där även Gullspångsbostäder är en part. I avtalet finns
klausuler vad som skall ske om avtalet sägs upp av oss.
Vid möte 2013-12-11 sades detta avtal upp att upphöra 2014-06-30. Allmänna utskottet
beslutade 2014-01-15 § 12 att Lars Johansson och Jim Gustavsson fortsätter
utredningen om vilka för/nackdelar det finns med att bilda ett energiaktiebolag. Man
beslutade även att alternativ till att bilda bolag skall föreslås.
Bilagor
- tjänsteutlåtande värme2014.docx
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- Tjänsteutlåtande 2014-02-10 skriven av Lars Johansson, Jim Gustavsson2014.docx
- LCC-kalkyl pannanläggning Gullspång skriven av Lars Johansson.pdf
- Investeringsprojekt tekniska nämnden MTG 2015-2019.pdf
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Ekonomikontoret
Lars Johansson
Jim Gustavsson
Tekniska nämnden
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Ärende

Ärendenummer

Verksamhetsberättelse för Folkhälsorådet 2013

KS 2014/45

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om verksamhetsberättelse 2013 för
folkhälsorådet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan
Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen. Under mandatperioden 2011 –
2014 består folkhälsorådet av sju politiker (och sju ersättare) från kommunen och två
politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg samt folkhälsoplaneraren
som adjungerad tjänsteman. Regionen tillhandahåller och finansierar
folkhälsoplanerartjänsten.
Folkhälsorådets budget finansieras av Gullspångs kommun och Västra
Götalandsregionen1. Folkhälsorådet har under år 2013 haft fem sammanträden.
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun har till uppgift att utveckla och samordna det
tvärsektoriella folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsofrågorna berör alla
samhällssektorer och alla nivåer i samhället. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver
samverkan mellan kommunens olika verksamheter, primärvården, myndigheter,
organisationer och medborgare.
Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets
budget under året, samt olika processer som folkhälsoplaneraren arbetat med.
Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes av folkhälsorådet den 28 januari 2014.
Bilagor
- Gullspång kommuns Folkhälsoråd Verksamhetsberättelse för år 2013.pdf
- Protokollsutdrag.doc

26/29
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2014-04-28

Kopia till
Folkhälsoplaneraren
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Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Ej verkställda beslut 2014

KS 2014/32

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om information av ej verkställda beslut
kvartal 4 år 2013.

Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det
finns inga ej verkställda beslut inom IFO/LSS- utskottets verksamheter och
äldreomsorgsutskottets verksamheter från kvartal 4 år 2013.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunfullmäktige
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2014-04-28
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Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

