Protokoll
2014-01-27

Kommunfullmäktige

Datum:

2014-01-27 kl 19:00-20.30

Plats:

Sessionssalen Hova

Paragrafer: § 1 - 23

Underskrifter

Ann-Christin Erlandsson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid: Kommunkontoret i Hova måndagen den 10 februari 2014 kl 16.00.
Justeras

Gunnar Bohlin

Beslutande

Sven-Erik Roslund

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)
Reine Hilding (S)
Monica Högberg (S)
Martina Karlsson (S)
Christer Eriksson (MP)
Bengt O Hansson (RV)
Stig Svensson (SD)
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Jan-Erik Sandegren (M), ersättare för Ulrika Ehn (M)
Eliabeth Elg (S), ersättare för Catharina Tina Johansson (S)
Sven-Erik Roslund (S), ersättare för Jonaz Johansson
Roland Vallin (S), ersättare för Margitha Dagobert (S)
Sten-Olof Höijer (RV), ersättare för Hans-Göran Larsson (RV)
Övriga

Eva Idmark Andersson, Skaraborgs Kommunalförbund, § 4
Anders Ferrer, Tillståndshandläggare, § 5
Anna Bjerndell, Plan- och exploateringsansvarig, Kommunledningskontor, § 6
Fredrik Tidholm, Näringslivs- och Turismansvarig, Kommunledningskontor, § 6
Elisabeth Olsson, Kommunchef, Kommunledningskontor
Britt-Marie Nilsson, Nämndsekreterare, Kommunledningskontor
Bengt Hägerstrand (C), ej tjänstgörande ersättare
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende
§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Kulturplan Skaraborg

Ärendenummer

KS 2013/321

Föredragande: Eva Idmark Andersson, Skaraborgs
kommunalförbund
§5

Riktlinjer för serveringstillstånd

KS 2013/522

Föredragande: Anders Ferrer
§6

Riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter

KS 2013/563

Föredragande: Anna Bjerndell, Fredrik Tidholm
§7

Arvodesreglemente för Gullspångs kommun

KS 2013/592

§8

Jämställdhetsplan 2013-2015

KS 2013/430

§9

Rekryteringspolicy för Gullspångs kommun

KS 2012/449

§ 10

Reglemente för folkhälsorådet

KS 2013/284

§ 11

Process för styrning, samordning och uppföljning av
folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun

KS 2013/180

§ 12

Taxor och avgifter inom IFO/LSS-verksamheterna i Gullspångs
kommun 2014

KS 2013/575

§ 13

Taxor och avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter

KS 2013/519
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§ 14

Taxor i kostverksamheten

KS 2014/9

§ 15

Pedagogisk måltid

KS 2013/128

§ 16

Pedagogisk lunch

KS 2013/127

§ 17

Riktlinjer för och krav på pedagogisk omsorg

KS 2013/289

§ 18

Överenskommelse mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn
AB om tillbyggnad av befintligt Sligmagasin i Otterbäckens hamn

KS 2013/578

§ 19

Sluttäckning Odenslund 2013

KS 2010/55

§ 20

Val av representanter till interimsstyrelsen för Gullspångs
Fibernät Ekonomisk förening

KS 2013/443

§ 21

Delgivning- Revisorernas övergripande granskning 2013

KS 2014/20

§ 22

Delgivning - Revisorernas granskning av intern kontroll vid
genomförande av investeringsprojekt - fokus Storgatan

KS 2014/19

§ 23

Delgivning-Begäran om yttrande Kommunstyrelsens hantering i
samband med beställning av åtgärd för avvattning av fastigheten
Vibylund 5:33

KS 2013/466
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Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Sven-Erik Roslund (S) och Gunnar Bohlin (M) utses att justera dagens protokoll.
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Ärende
KF § 2
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) anmäler jäv under § 7 arvodesreglemente
för Gullspångs kommun.
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) fastställer dagordningen efter tillägg av
valärendet, val av representanter till interimsstyrelsen för Gullspång Fibernät
Ekonomisk förening. KS 2013/443
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Ärende

Ärendenummer

Kulturplan Skaraborg

KS 2013/321

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införliva Kulturplan Skaraborg i Gullspångs
kommuns kulturarbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Eva Idmark Andersson från Skaraborgs kommunalförbund informerar om kulturplan
för Skaraborg.
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade våren 2012 att en målbild och en
plan skulle arbetas fram för fokusområdet Kultur. Detta för att knyta an till pågående
utvecklingsarbete i Västra Götaland med kulturstrategi och kulturplan.
De fyra prioriterade insatsområden som arbetats fram är: Natur- och kulturarv,
mötesplatser, arrangemang och specifikt utpekade teman.
Gullspångs kommun bedömer att dessa områden tillsammans med de aktiviteter som
kopplats till handlingsplanen är relevanta för att nå de uppsatta målen. Målen bedöms
som centrala för att bidra till en positiv utveckling och tillväxt i Skaraborg. Kulturplan
Skaraborg har tidigare behandlats av Kommunstyrelsen (§ 200/2013) som en remiss.
Kommunstyrelsen beslutade då att ställa sig bakom dokumentet.
Bilagor
- Bilaga 28 Kulturplan Skaraborg till Skaraborgs kommunalförbunds sammanträde
130927.pdf
- DOC131009.pdf
- Kommunstyrelsen § 309/13.pdf

Kopia till
Skaraborgs kommunalförbund
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för serveringstillstånd

KS 2013/522

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Tillståndshandläggare Anders Ferrer informerar om upprättat förslag till riktlinjer för
serveringstillstånd.
Per-Arne Brandberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg har lämnat ett förslag till
riktlinjer för serveringstillstånd och taxor. Målet med riktlinjerna är att bidra till en
bättre folkhälsa i avseende exempelvis minskad överkonsumtion av alkohol. Här bör
särskilt fokus riktas mot ungdomar och unga vuxna för att bidra till att motverka riskeller missbruk av alkohol senare i livet.
Riktlinjerna avser även att bidra till att tydliggöra sambandet mellan matservering och
alkoholservering.
Att verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.
Att bidra till att tillstånd endast beviljas seriösa entreprenörer, samt att se till att de
invånare som söker tillstånd bemöts på ett professionellt, tydligt och enhetligt vis.
Bilagor
- GullspångGemensammaRiktlinjerTaxorTjänsteskrivelse.pdf
- Kommunstyrelsen § 297/13.pdf
- Riktlinjer för serveringstillstånd - 20140115.docx
- Riktlinjer - Bilaga 1.docx

Kopia till
Tillståndshandläggarna
Myndighetschef
Kommunala författningssamlingen
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Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter

KS 2013/563

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Riktlinjer gällande markköp samt
försäljning av fastigheter” med ändringen att text i andra punkten (under rubriken
beslutsunderlag) stryks så att det endast står köpekontrakt och basbelopp ändras till
prisbasbelopp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut förutom att kommunfullmäktige
beslutar enligt ändringsyrkandet.
Behandling i kommunfullmäktige
Planarkitekt Anna Bjerndell och näringslivsansvarig Fredrik Tidholm informerar om
det upprättade förslaget till riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter.
Björn Thodenius (M) yrkar att text i andra punkten (under rubriken beslutsunderlag)
stryks så att det endast står köpekontrakt och i texten ska basbelopp ändras till
prisbasbelopp. Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) instämmer i yrkandet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag och Björn
Thodenius (M) m.fl. ändringsyrkande till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslagen.
Bakgrund
Gullspångs kommun saknar riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter.
Genom att ta fram riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter blir
kommunens handläggning av ärendena samt kontraktens utformning enhetliga. Det
bidrar till att förhindra kommunen från att gynnar enskilda företag, privatpersoner m.fl.
Riktlinjerna innehåller bestämmelser rörande bland annat beslutsunderlag, delegation,
kontraktsvillkor, värdering, delgivning, lantmäteriförrättningar som gäller vid ärenden
berörande markköp samt försäljning av fastigheter.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande riktlinjer markköp.docx
- Rutiner gällande markköp samt försäljning av fastigheter ändrad efter beslut i ks
140109.docx
- Riktlinjer gällande markköp samt försäljning av fastigheter, KS § 21.pdf

Kopia till
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Anna Bjerndell
Fredrik Tidholm
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Ärende

Ärendenummer

Arvodesreglemente för Gullspångs kommun

KS 2013/592

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta arvodesreglementet med revideringen att ordet
handikappad 17 § ersätts med ordet funktionsnedsatt. Kommunalrådsarvodet ökas från
67 % till 72 § av inkomstbasbeloppet, bilaga.
Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet.
På grund av jäv deltar inte Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) i
handläggningen i detta ärende.

Arvodeskommitténs förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att ordet handikappad 17§ ”arvodesreglemente för
Gullspångs kommun” ersätts med ordet funktionsnedsatt. De två första kolumnerna
”arvode i kronor 2012” och ”Arvode i % av inkomstbasbeloppet” tas bort från
arvodeslistan.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 13 § 2 st. ändras till: timarvode för
Kommunfullmäktiges sammansträden utgår med 100 kronor. 100 kronor gäller oavsett
hur långt mötet är. Partiersättningen för fullmäktigemöten tas bort.
3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i Kommunfullmäktige minskas
ner från 35 till 31 ledamöter. Gäller från och med nästa mandatperiod.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förste vice ordförandeposten i
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och i tillhörande utskott ska tillhöra
oppositionen. Förslaget ska gälla från och med att den nya mandatperioden börjar.
5. Kommunfullmäktige beslutar att arvodet till kommunalrådet ökas från 67 % till 72
% av inkomstbasbeloppet.
Behandling i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ajournerar sig kl 19.45-19.50
Arvodeskommitténs ordförande Gun Svensson (S) tillstyrker beslutspunkt 1 och 5 i
arvodeskommitténs förslag. Övriga beslutspunkter i förslaget kommer att behandlas
senare.
Per-Arne Brandberg (S) yrkar att kommunfullmäktige antar arvodesreglementet med
revideringen enligt beslutspunkterna 1 och 5 i arvodeskommitténs förslag. Gunnar
Bohlin (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp arvodeskommittén förslag
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beslutspunkt 1 och 5 samt Per-Arne Brandbergs (S) m.fl. ändringsyrkande till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta arvodesreglementet med
revideringen att ordet handikapp 17 § ersätts med ordet funktionsnedsatt. Samt att
kommunalrådsarvodet ökas från 67 % till 72 % av inkomstbasbeloppet.

Bakgrund
Arvodeskommittén har i protokoll 2013-12-05 lämnat förslag till revidering av
arvodesreglementet.
Bilagor
- Arvodeskommittén § 8/13.pdf
- ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN.docx
- ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN.docx

Kopia till
Lönekontoret
Kommunala författningssamlingen
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KF § 8

Ärende

Ärendenummer

Jämställdhetsplan 2013-2015

KS 2013/430

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta jämställdhetsplanen 2013-2015.
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
Den 1 januari 2009 trädde en ny sammanhållen diskrimineringslag i kraft. I den nya
lagen ingår tidigare lagar mot diskriminering, bland annat jämställdhetslagen. Enligt 3
kap. angående aktiva åtgärder 13 § Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vart tredje
år göra en jämställdhetsplan. Senaste jämställdhetsplan gjordes år 2010 i Gullspångs
kommun. Fackliga representanter, personalsekreterare och personalchef har
tillsammans arbetat fram ett förslag till jämställdhetsplan för Gullspångs kommun.
Jämställdhetsplanen har varit uppe i central samverkansgrupp och godkänts.
Allmänna utskottet har 2013-10-16 § 185 gett förvaltningen i uppdrag att komplettera
och redigera jämställdhetsplanen enligt diskussion i allmänna utskottet. Bland annat så
ska utbildning och kompetensutveckling finnas med under stycket mål och åtgärder.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande jämställdhetsplan.docx
- Jämställdhetsplan 2013 2015.docx
- Kommunstyrelsen § 308/13.pdf

Kopia till
Personalkontoret
Kommunala författningssamlingen
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Ärende

Ärendenummer

Rekryteringspolicy för Gullspångs kommun

KS 2012/449

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta rekryteringspolicyn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M) och Roland Karlsson (C) tillstyrker
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Gullspång kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny
personal och att behålla och motivera den befintliga personalstyrkan. Genom att vara
en attraktiv arbetsgivare kan kommunen attrahera kompetenta medarbetare och därmed
bedriva en bra och effektiv verksamhet. För att detta skall kunna uppnås har en
rekryteringspolicy tagits fram. Redaktionella ändringar i rekryteringspolicyn har gjorts
efter allmänna utskottets förslag.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande rekryteringspolicy.docx
- Rekryteringspolicy ändrad efter beslut i kommunstyrelsen 140109docx.docx
- Rekryteringspolicy ks § 6 9 januari.pdf

Kopia till
Personalkontoret
Kommunala författningssamlingen
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KF § 10

Ärende

Ärendenummer

Reglemente för folkhälsorådet

KS 2013/284

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på reglemente för folkhälsorådet i
Gullspångs kommun.
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
På folkhälsorådssammanträdet i maj år 2012 presenterade folkhälsoplaneraren
tillsammans med t.f. kommunchefen och driftschefen för Folkhälsoenheten Skaraborg
ett förslag om att omorganisera organisationen kring folkhälsoarbetet i kommunen.
Fokus var på att genomföra ändringar för att kunna arbeta i enlighet med kommunens
folkhälsoavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet beslutade att
processen skulle inledas med en utvecklingsdag (2012-05-22, § 77). Utvecklingsdagen
hölls den 3 december år 2012 (se underlaget). Bland annat deltog besökare från Hjo
(kommunchef, oppositionsråd och folkhälsoplanerare) som berättade om sin modell för
folkhälsoarbete och folkhälsoråd. Det som dagen resulterade i har sedan fått utgöra
grund för ett uppdrag (se underlaget) från t.f. kommunchef till folkhälsoplaneraren för
att utforma ett förslag på hur folkhälsoarbetet kan organiseras i Gullspångs kommun.
Uppdraget har delats upp i två ärenden: ett förslag på reglemente för folkhälsorådet
samt ett förslag gällande hur folkhälsoarbetet kan integreras i kommunens styr och
ledningssystem samt integreras i ordinarie i verksamhet, samt hur pågående
folkhälsoarbete kan synliggöras. Folkhälsoplaneraren har tagit fram förslaget i samråd
med t.f. kommunchefen, socialchefen, skol- och kulturchefen, driftschefen för
Folkhälsoenheten Skaraborg, kommunsekreteraren och kommunledningskontorets
utredare.
Bilagor
- tjänsteutlåtande, september, reglemente, till AU.docx
- Reglemente för folkhälsorådet förslag efter beslut i ks 140109.docx
- Reglemente för folkhälsorådet ks § 7 9 januari .pdf

Kopia till
Folkhälsorådet
Kommunala författningssamlingen
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Ärende

Ärendenummer

Process för styrning, samordning och uppföljning av
folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun

KS 2013/180

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget på process för styrning,
samordning och uppföljning av folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsen förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
På folkhälsorådssammanträdet i maj år 2012 presenterade folkhälsoplaneraren
tillsammans med t.f. kommunchefen och driftschefen för Folkhälsoenheten Skaraborg
ett förslag om att omorganisera organisationen kring folkhälsoarbetet i kommunen.
Fokus var på att genomföra ändringar för att kunna arbeta i enlighet med kommunens
folkhälsoavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Folkhälsorådet beslutade att
processen skulle inledas med en utvecklingsdag (2012-05-22, § 77). Utvecklingsdagen
hölls den 3 december år 2012. Bland annat deltog besökare från Hjo (kommunchef,
oppositionsråd och folkhälsoplanerare) som berättade om sin modell för
folkhälsoarbete och folkhälsoråd. Det som dagen resulterade i har sedan fått utgöra
grund för ett uppdrag från t.f. kommunchef till folkhälsoplaneraren för att utforma ett
förslag på hur folkhälsoarbetet kan organiseras i Gullspångs kommun.
Uppdraget har delats upp i två ärenden: ett förslag på reglemente för folkhälsorådet
samt ett förslag gällande hur folkhälsoarbetet kan integreras i kommunens styr och
ledningssystem samt integreras i ordinarie i verksamhet, samt hur pågående
folkhälsoarbete kan synliggöras.
Folkhälsoplaneraren har tagit fram förslaget i samråd med t.f. kommunchefen,
socialchefen, skol- och kulturchefen, driftschefen för Folkhälsoenheten Skaraborg,
kommunsekreteraren och kommunledningskontorets utredare. Controllern har blivit
konsulterad gällande Stratsys.
Bilagor
- 3 tjänsteutlåtande, process, till AU.docx
- Process för styrning samordning uppföljning v 6.docx
- Process för styrning, samordning och uppföljning av folkhälsoarbetet i Gullspångs
kommun, ks § 8 9 januari.pdf
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Protokoll
2014-01-27

Kopia till
Folkhälsorådet
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 12

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Taxor och avgifter inom IFO/LSS-verksamheterna i Gullspångs
kommun 2014

KS 2013/575

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna taxor för avgifter för IFO/LSSutskottets verksamheter enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Per-Arne Brandberg (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
Enligt KF § 9 i januari 2013 ska taxa för avgifter inom IFO/LSS i Gullspångs kommun
uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). I bifogat förslag har avgifterna inom LSS
höjts enligt KPI.
Bilagor
- Förslag till taxa för IFOLSS-utskottets verksamheter 2014.docx
- Kommunstyrelsen § 10 9 januari 2014.doc
- Tjänsteutlåtande, 2013-12-10, angående avgifter IFO LSS, skriven av Eva
Thimfors.docx

Kopia till
Avgiftshandläggare
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 13

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Taxor och avgifter för äldreomsorgsutskottets verksamheter

KS 2013/519

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna taxor inom äldreomsorgen för
2014, bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Jan Hassel (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Enligt KF § 10 i januari 2013 ska taxa för avgifter inom äldre och handikappomsorgen
i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). I bifogat förslag har
fyra avgifter höjts enligt KPI. Dagvårdsavgiften höjs från 105 kr/dag till 110 kr/dag.
Omvårdnadsavgift avlastning/växelvård, omvårdnadsavgift dagvård och
omvårdnadsavgift korttid höjs från 59 kr/dygn till 62 kr/dygn. Övriga avgifter föreslås
ligga kvar som tidigare då det för närvarande inte finns skäl till höjning.
Förslaget kan komma att revideras ytterligare med anledning av den livsmedelskostnad som fastställs av konsumentverket och som ingår i minimibeloppet samt med
anledning av fastställande av basbelopp för 2014. Kostnaden för mat regleras av
allmänna utskottet och får korrigeras i underlaget om ev höjning/sänkning ska göras.
Bilagor
- TJUT, taxor äo.docx
- ÄO-avgifter 2014 ändrad efter beslut i kommunstyrelsen.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Avgiftshandläggare
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 14

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Taxor i kostverksamheten

KS 2014/9

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande taxor 2014 enligt nedan.
Lunch Amnegårdens matsal/äldreboendet Mogården 63: var tionde lunch ska vara gratis för ålderspensionärer
Pedagogiska luncher skola 300: -/månad
Pedagogiska luncher ÄO 300: -/månad
Pedagogiska luncher vid enstaka gånger 30: Lunch på skolorna 55: Lunch matlåda (med hemleverans) ÄO 50: 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 kommunfullmäktig beslutar enligt förslaget.
Bakgrund
Taxorna inom kostverksamheten har varit oförändrade under 2013. Kosten föreslår en
justering av taxorna 2014.
Pedagogiska luncher ÄO har varit uppe i central samverkan, och tillkommer i förslaget,
om justering taxor kostverksamheten 2014.
Bilagor
- Tjänsteutlåtande taxor i kostverksamheten 2014.docx
- Protokollsutdrag.doc

Kopia till
Kostverksamheten
Skolorna
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2014-01-27

Avgiftshandläggare
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 15

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Pedagogisk måltid

KS 2013/128

Beslut
Kommunfullmäktige fattar nedanstående beslut under förutsättning att central
samverkansgrupp inte har några invändningar mot förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att pedagogiska måltider endast ska gälla de områden
som medges av Skatteverket.
Kommunfullmäktige beslutar att pedagogisk måltid subventioneras och kostar 30 kr
eller max 300 kr/månad.
Kommunfullmäktige beslutar att personalen betalar självkostnadspris för den
pedagogiska måltiden i de fall måltider tillagas och intas på enheten och där de boende
själva betalar till hushållskassan.
Kommunfullmäktige beslutar att övrig personal som inte omfattas av Skatteverkets
information om förmåner betalar fullt pris enligt fastlagd taxa.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunstyrelsens 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
Det finns skillnader i förslag till beslut för barn- och utbildningsutskottet beroende på
att verksamheterna i viss mån bedrivs utifrån olika förutsättningar.
Bilagor
- riktlinjer för pedagogisk måltid 2013.docx
- riktlinjer för pedagogisk måltid i Gsp Bu, IFO-LSS, Äldreomsorg 2013.docx
- Pedagogisk måltid Omvärldsbevakning.docx
- Pedagogisk måltid, ks § 14 9 januari 2014.pdf

Kopia till
Eva Thimfors
Maria G Wirtanen
Avgiftshandläggare
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2014-01-27

Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 16

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Pedagogisk lunch

KS 2013/127

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att pedagogiska måltider endast ska gälla de områden
som medges av Skatteverket.
Kommunfullmäktige beslutar att pedagogisk måltid subventioneras och kostar 30 kr
eller max 300 kr/månad.
Kommunfullmäktige beslutar att i de fall måltider tillagas och intas på enheten, och där
de boende själva betalar till hushållskassan, betalar personalen självkostnadspris för
den pedagogiska måltiden.
Kommunfullmäktige beslutar att övrig personal som inte omfattas av Skatteverkets
information om förmåner betalar fullt pris enligt fastlagd taxa.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Det finns skillnader i förslag till beslut för barn- och utbildningsutskottet beroende på
att verksamheterna i viss mån bedrivs utifrån olika förutsättningar.
Bilagor
- Pedagogisk måltid Omvärldsbevakning.docx
- riktlinjer för pedagogisk måltid i Gsp Bu IFO-LSS Äldreomsorg 2013.docx
- Tjänsteutlåtande BU riktlinjer för pedagogisk måltid 2013 (3).docx
- Pedagogisk lunch, ks § 15, 9 januari 2014.pdf

Kopia till
Yvonne Kjell
Eva Thimfors
Kostverksamheten
Skolorna
Avgiftshandläggare
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 17

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Riktlinjer för och krav på pedagogisk omsorg

KS 2013/289

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de framtagna riktlinjerna för godkännande
av ansökningar till verksamhet av pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uträkning av barnomsorgspeng för enskild
pedagogisk omsorg i Gullspångs kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Björn Thodenius (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Begreppet pedagogisk omsorg infördes 2009. Det utgör ett samlingsbegrepp där
familjedaghem är en av flera former. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal
eller enskild regi. I 25 kap. skollagen regleras de verksamhetsformer som tillsammans
benämns annan pedagogisk verksamhet dit pedagogisk omsorg räknas.
I Gullspångs kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om bidrag samt från när
bidraget ska gälla. Enskild som bedriver pedagogisk omsorg har efter en godkänd
ansökan rätt till bidrag utifrån en framräknad barnomsorgspeng som gäller i Gullspångs
kommun. Kommunen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg som bedrivs i
kommunen
Bilagor
- Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.docx
- Tjänsteskrivelse enskild pedagogisk omsorg.docx
- Pedagogisk omsorg 4.pdf
- Beräkningar kring elevpeng i pedagogisk omsorg i Gullspångs kommun.xlsx
- Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg, KS §
19.pdf

Kopia till
Yvonne Kjell
Kommunala författningssamlingen
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 18

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Överenskommelse mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn
AB om tillbyggnad av befintligt Sligmagasin i Otterbäckens
hamn

KS 2013/578

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen om tillbyggnad av
befintligt Sligmagasin i Otterbäckens hamn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.
Behandling i kommunfullmäktige
Carina Gullberg (S) och Roland Karlsson (C) 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 överenskommelse mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn AB om
tillbyggnad av befintligt Sligmagasin i Otterbäckens hamn finns framtaget. Vänerhamn
AB planerar för att uppföra en tillbyggnad av befintligt Sligmagasin. Vänerhamn AB
ansvarar för att alla myndighetskrav följs och att upphandling av entreprenör sker.
Uppdraget beräknas vara slutfört 2014-04-28. Kostnaderna beräknas uppgå till 7 600
000 kr exkl. mervärdeskatt.
Vänerhamn finansierar investeringen med egna medel. Avskrivningen är 20 år. Efter
avskrivningstidens slut övergår tillbyggnaden av Sligmagasinet i Gullspångs kommuns
ägo. Om Vänerhamn avslutar sin verksamhet i hamnen under avskrivningstiden
förbinder sig Gullspångs kommun att överta tillbyggnaden till ett belopp som
motsvarar det vid tidpunkten bokförda restvärdet.
Bilagor
- DOC131210.pdf
- plan_slig.docx
- DOC140114.pdf
- Överenskommelse mellan Gullspångs kommun och Vänerhamn AB om tillbyggnad
av befintligt Sligmagasin i Otterbäckens hamn, Ks § 22.pdf

Kopia till
Vänerhamn
Avtalspärm

27/33
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 19

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Sluttäckning Odenslund 2013

KS 2010/55

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avfallsavdelningen får ianspråkta 900 tkr av de för
ändamålet fonderade pengarna för sluttäckningsarbeten på Odenslunds deponi.
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
Kommunfullmäktige har 2010-04-26 § 38 och 2011-04-18 § 59 beslutat att avsätta
totalt 10 miljoner kronor för sluttäckning av Odenslunds deponi. 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. Föreslaget uttag ur fond år 2013 var 1 900 tkr vilket antogs av
avfallsnämnden 2012-12-11 § 31. Prognos 4 visar att dessa pengar inte kommer att
användas fullt ut under året då verksamheten ännu inte fått inlämnad sluttäckningsplan
godkänd av Länsstyrelsen. Det har inneburit att planerade arbeten har fått skjutas på
framtiden till dess planen är godkänd.
Bilagor
- DOC131203.pdf
- Slutavtäckning Odenslund, KS § 27 .pdf

Kopia till
Avfallsnämnden
Ekonomikontoret
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2014-01-27

Kommunfullmäktige

KF § 20

Ärende

Ärendenummer

Val av representanter till interimsstyrelsen för Gullspångs
Fibernät Ekonomisk förening

KS 2013/443

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M)
som representanter till interimsstyrelsen för Gullspångs Fibernät Ekonomisk förening.
Behandling i kommunfullmäktige
Valberedningens ordförande Per-Arne Brandberg (S) redovisar förslag till
representanter till interimsstyrelsen för Gullspångs Fibernät Ekonomisk förening.
Ordförande Ann-Christin Erlandsson (S) tar upp förslaget till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2013-12-16 § 183 beslutat att bilda en ekonomisk förening
tillsammans med fiberföreningarna, enligt förslag till organisationsstruktur, under
förutsättning att fiberföreningarna fattar likalydande beslut.
För att snarast komma igång med arbetet i Gullspångs Fibernät Ekonomisk förening så
bör en interimsstyrelse tillsättas i föreningen. Fiberföreningarna har utsett
representanter och kommer att inom snar framtid även ha tagit stadgarna på
stämmomöten i respektive fiberförening.
Bilagor
- Förslag till Stadgar för Gullspångs fibernät ekonomiska förening.pdf

Kopia till
De valda
Lars Johansson
Roland Annerquist
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 21

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Delgivning- Revisorernas övergripande granskning 2013

KS 2014/20

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bilagor
- Revisorernas övergripande granskning 2013 med begäran om yttrande.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 22

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Delgivning - Revisorernas granskning av intern kontroll vid
genomförande av investeringsprojekt - fokus Storgatan

KS 2014/19

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bilagor
- Revisorernas granskning av intern kontroll vid genomförande av investeringsprojekt fokus på Storgatan med begäran om yttrande.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

KF § 23

Protokoll
2014-01-27

Ärende

Ärendenummer

Delgivning-Begäran om yttrande Kommunstyrelsens hantering i
samband med beställning av åtgärd för avvattning av fastigheten
Vibylund 5:33

KS 2013/466

Beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.

Bilagor
- Revisorernas begäran om yttrande gällande Kommunstyrelsens hantering i samband
med beställning av åtgärd för avvattning av fastigheten Vibylund 5.33.pdf

Kopia till
Akt
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Protokoll
2014-01-27

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2014-01-27

Datum då anslaget sätts upp:

2014-02-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

Datum då anslaget tas ned:

2014-03-04

