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Val av justerare
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§2

Kungörelse
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Anmälan om eventuellt jäv
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§3

Kungörelse
2014-09-29

Godkännande av dagordning
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§4

Kungörelse
2014-09-29

Godkänande av kallelseförfarandet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kallelseförfarandet.
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§5

Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/466

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om
medlemskap i Tolkförmedlingen Väst.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Tolkförmedling Väst bildades med syfte att bedriva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för
att stärka alla människors rätt till vård och service på lika villkor.
Tolkförmedling Västs struktur ger möjligheten att ta emot fler medlemmar.
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta 1 kr/kommuninvånare per den 31 december 2013 som
andelskapital. För att täcka kostnader för utredning av medlemskap och utökade arvodeskostnader
ska varje ny medlem betala 25 tkr i administrativ avgift.
De kommuner som önskar ansöka om medlemskap i Tolkförmedling Väst ska senast den 30
september 2014 ha behandlat ärendet i fullmäktige samt lämnat in en formell ansökan till
Tolkförmedling Väst om att bli medlem i förbundet.
Skälet till att Gullspångs kommun vill ansöka om medlemskap i Tolkförmedlingen Väst är att om det
uppstår ett behov av att prioritera kund, behandlas alltid medlemskunder med förtur. Under 2014
beräknas behovet av platser för mottagning av nyanlända i Västra Götaland uppgå till 7 864. Det
finns endast överenskommelser för 4 033 platser. Det innebär att trycket kommer att bli högt i länet
med tanke på att utöver de tecknade platserna ska ytterligare knappt 4 000 fördelas ut på
kommunerna i länet. Det kommer givetvis även få konsekvenser för Tolkförmedlingen Väst där
trycket förmodligen kommer att bli än större. Mot bakgrund av det ser verksamheten ett stort behov
av att ingå i Tolkförmedlingen Väst för att säkerställa tillgången till tolkar.
Går ansökan igenom blir Gullspångs kommun medlem i Tolkförmedlingen Väst den 1 januari 2015.
Går ansökan igenom blir Gullspångs kommun medlem i Tolkförmedlingen Väst den 1 januari 2015.
Bilagor
- Förutsättningar för inträde tolkförmedl Väst.pdf
- Tjänsteskrivelse gällande ansökan om medlemskap i Tolkförmedlingen Väst, 2014-07-31, skriven av
Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§6

Medfinansiering E20

Kungörelse
2014-09-29

KS 2013/249

Föredragande: Gunnar Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund, IngaLill Johansson ekonomichef
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att
- besluta att godkänna underavtalet under förutsättning att huvudavtalet enligt mall blir giltigt
- anvisa 12 mnkr (prisnivå 2013-06, index uppräknas fram till utbetalningstidpunkten) för egen
medfinansiering som bidrag för utbyggnad av aktuella etapper av E20 som ska periodiseras under 25
år.
- godkänna att parten Skaraborgs Kommunalförbund, org.nr 222000-2188 i huvudavtalet ges rätten
att företräda Gullspångs kommun org.nr 212000-1637 i frågor som rör huvudavtalet inklusive
översiktliga genomförandefrågor
- uppdra åt Carina Gullberg kommunstyrelsens ordförande och Elisabeth Olsson kommunchef att
underteckna underavtalet
- uppdra åt ekonomichefen att återkomma om finansiering då betalningsplan presenteras.
Bakgrund
Regeringen har i beslut om Nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025 inrymt en
satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade
utbyggnader.
Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra
Götaland -kommuner, regioner, kommunalförbund m fl. beslutat att medverka till finansieringen.
Den gemensamma satsningen på en utbyggnad av E20 formaliseras nu i huvudavtal respektive
underavtal mellan de berörda parterna.
Medfinansiering och finansieringsprincip
Kommuner och landsting får periodisera bidrag till statlig infrastruktur och på så sätt fördela utgiften
över flera år. Detta innebär att medfinansieringsbidraget antingen kan redovisas som en kostnad i
resultaträkningen det år avtal skrivs eller tas upp i balansräkningen under posten Bidrag till statlig
infrastruktur (om utgiften fördelas över flera år). Vid periodisering ska varje belopp som redovisas i
balansräkningen upplösas med årliga enhetliga belopp i högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det
år som kommunen fattar beslutar om bidraget, d.v.s. 2014. Kommunen kan välja en kortare period
för upplösning av bidraget än 25 år.
Direkt kostnadsföring av medfinansieringen innebär att hela den ekonomiska konsekvensen av ett
medfinansieringsavtal belastar det år då avtal sluts, även om utbetalningarna sker långt senare. Hur
kommunens budget ser ut och vilka övriga investeringar som är planerade påverkar kommunens val
att periodisera eller inte.
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Kungörelse
2014-09-29

Det är upp till varje kommun att välja direkt kostnadsföring eller periodisering.
Ett argument för att periodisera och sprida utgiften över flera år kan vara att upprustningen av E20
sker under flera år och att nyttan av den nya vägen kommer invånarna till gagn många år fram över.
Har kommunen begränsat ekonomiskt utrymme skulle periodisering kunna väljas eftersom en
belastning under endast ett år kan påverka budgetprocessen negativt.
I huvudavtalet framgår tydligt att syftet med medfinansieringsbidraget är statlig infrastruktur vilket
är en förutsättning för kommunernas lagstöd att periodisera medfinansieringsbidrag. Vid
periodisering ska kommunen i en not till balansräkningen och resultaträkningen för varje projekt
ange det sammanlagda beloppet för medfinansiering och vad bidraget avser. I noten ska även anges
vilken tid som har valts för bidragets upplösning, liksom hur mycket av bidraget som har upplösts
hittills och vilket belopp som är upptaget i balansräkningen.
Indexreglering: I huvudavtalet och i underavtalen anges medfinansieringsbeloppet i prisnivå 2013-06.
Detta eftersom avsiktsförklaringarna om medfinansiering upprättades år 2013. Om kommunen väljer
att periodisera, aktiveras bidraget i balansräkningen och löses upp med enhetliga belopp under max
25 år. Eftersom medfinansieringsavtalet innehåller en klausul om indexreglering ska avsättningen
räknas upp under löptiden. Detta så att den redovisade avsättningen vid utbetalningstillfället uppgår
till den faktiska betalningens värde. Uppräkningen bör löpande redovisas som en finansiell kostnad i
resultaträkningen.
Bilagor
- DOC130620.pdf
- Beslut om hemställan E20, 140218.pdf
- Huvudavtal om medfinansiering av utbyggnad på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till
länsgränsen mot Örebro.pdf
- Underavtal om företrädanderätt samt överföring av medinansieringsbidrag för utbyggnad på fem
etapper av E20 på sträckan Vårgårda til länsgränsen mot Örebro.docx
- PM pwc, medfinansiering av E20 beskrivning av avtalsstruktur, risker och redovisning.pdf
- PM 2014-06-26 beslutsunderlag angående medfinansiering av utbyggnad av E20 enligt regeringens
beslut.pdf
- Sammanträdesprotokoll 2014-06-26 från Skaraborgs Kommunalföbund, teckna huvudavtal gällande
medfinansering och underavtal gällande medfinansiering av E20.pdf
- Tjänsteskrivelse angående medfinansiering av E20, 2014-07-31, skriven av Elisabeth Olsson och
IngaLill Johansson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§7

Sluttäckning Odenslund

Kungörelse
2014-09-29

KS 2010/55

Föredragande: Annika Kjellkvist
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 800 tkr av verksamhetens fonderade medel tas i
anspråk år 2015 till deponins sluttäckningsarbete.
Bakgrund
Odenslunds deponi ska sluttäckes enligt beslut frän Länsstyrelsen. ny avslutningsplan är beslutad av
Länsstyrelsen våren 2014 och därmed kan arbetet startas upp. Föreslagen summa om 800 tkr har
begärts utifrån att förberedande arbete pågår under år 2015 i avvaktan på att trafikverket påbörjar
ombyggnaden av E20 år 2016 och verksamheten får tillgång till sluttäckningsmassor.
Avfallsavdelningen lämnar under våren förslag till Gullspångs kommun för budget år 2015 gällande
kostnader om 800 tkr för deponins sluttäckning utöver den budgetram om 444 tkr till driften som
årligen anslås av kommunen.
Enligt beslut från Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara klar 2019-12-31. Verksamheten kan därmed
tillgodogöra sig massor från vägbygget av nya E20 vid Hova.
Bilagor
- Beslut från Avfallsnämnden 2014-06-03 § 27 - I anspråktagande av fonderade medel för
sluttäckningsarbete på Odenslund.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§8

Taxa för tillsyn enligt Alkohollagen

Kungörelse
2014-09-29

KS 2013/522

Föredragande: Allkoholhandläggare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsynsavgifterna för servering av alkohol höjs i två steg till
förvaltningens föreslagna nivåer. Första höjningen av taxan sker den 1 januari år 2015. Den andra
höjningen sker den 1 januari 2016. Förvaltningen får i uppdrag till Kommunfullmäktige ta fram förslag
på belopp som avgifterna skall höjas med den förste januari 2015 respektive den förste januari 2016.
Årliga indexuppräkningar tillkommer.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 (2014-04-28 KF §62) om taxor gällande prövningstillstånd,
ett fel i handläggningen gjorde att taxorna rörande tillsyn försvann från ärendet. Kommunfullmäktige
bör därför fatta ett beslut gällande tillsynsavgifter.
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.
Inom samarbetskommunerna KAS är det avsevärda skillnader på sökandes kostnad för prövningsoch tillsynsavgifter. De medborgare som är aktiva inom restaurangbranschen blir ofta förbistrade
över detta eftersom det inte är ovanligt att personen bedriver verksamhet i flera kommuner.
Gemensamma taxor torde underlätta verksamheten för dessa medborgare som är aktiva inom flera
av samarbetskommunerna.
Tillståndsverksamheten är baserad på självkostnadsprincipen (Kommunallagen 8 kap 3b §). Det är
således meningen att verksamheten ska vara självförsörjande genom prövnings- och tillsynsavgifter
och att skattemedel inte ska användas till att bekosta driften och utvecklingen av tillståndsenheten.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse - gemensamma taxor tillsynsavgifter.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Bilaga § 62 .pdf
- Förslag på upptrappning av gemensamma taxor för serveringstillstånd, skriven av Maria
Nilsson.docx
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§9

Upphävande av kf § 115- Överföring av kommunägda
fastigheter till Gullspångsbostäder AB

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/130

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kf § 115/14 på grund av felaktiga fastighetsbeteckningar
och adresser.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ägandet av nedanstående hyresfastigheter till
Gullspångsbostäder AB 2015-01-01, till det bokförda värdet 2014-12-31:
Ekorren 5 med adress Östergatan 19-25 Gullspång och Vibylund 12:1 med adress Långgatan 20 Hova.
3. Kommunfullmäktige beslutar att Gullspångsbostäder AB tar över den administrativa förvaltningen
av före detta lärarbostäderna i Gårdsjö
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2014-08-25 § 115 beslutat att överföra ägandet av några fastigheter till
Gullspångsbostäder AB. Det har upptäckts att det i underlaget var fel fastighetsbeteckning och
felaktiga adresser. Därför behöver § 115 upphävas och nytt beslut fattas.
Kommunen har en ambition att renodla sitt fastighetsbestånd där man funnit att lämplig ägare till
hyresfastigheter är Gullspångsbostäder AB. Styrelsen för Gullspångsbostäder ser positivt på att man
reglerar ägandet för ovan nämnda fastigheter. Styrelsen anser dock att f.d. lärarbostaden i Gårdsjö
bör behållas av kommunen tills avyttring kan ske. Gullspångsbostäder kan dock mot ersättning ta
över skötsel och administration av fastigheten tills försäljningen är klar.
Fastigheten Vibylund 12:1 Långgatan 20 i Hova kan tas över av Gullspångsbostäder AB utan förbehåll
till det bokförda värdet som i mars 2014 var 64 296 :-. Fastigheten Ekorren 5 Östergatan 19-25 i
Gullspång hade i mars 2014 ett bokfört värde på 3 391 497:-. Fastigheten har dessutom ett stort
renoveringsbehov där bl.a. åtgärder av den tomställda gruppbostaden ingår. Vidare är de 12
lägenheterna som idag förhyrs av Migrationsverket i stort behov renovering. Kommunen har behov
av att hyra ca 75 % av fastigheten där Socialnämnden för närvarande utreder vilka verksamheter som
skall ha sin verksamhet där. Styrelsen för Gullspångsbostäder AB godkänner detta övertagande mot
att hyresnivån för den del kommunen hyr är i paritet till bolagets kostnad för övertagande av bokfört
värde och renoveringskostnad.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse upphävande av kf § 115 överföring av kommunägda fastigheter till
Gullspångsbostäder AB, skriven av Britt-Marie Nilsson, Elisabeth Olsson.docx
- Foto på fastigheterna Ekorren 5 Östergatan, Gullspång och Vibylund 12:1 Långgatan, Hova.pdf
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§ 10

Bildande av energibolag

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/6

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i första hand ge energibolaget namnet Skagerns
Energi AB och i andra hand Gullspångs Energi AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordning för energiaktiebolaget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektivet för energiaktiebolaget.
4. Kommunfullmäktige beslutar om aktiekapitalets storlek till 100 tkr för energiaktiebolaget.
5. Kommunfullmäktige beslutar om en kommunal borgensram på 7 mnkr för energiaktiebolaget.
6. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en låneansökan på 2,2mnkr för energiaktiebolaget
inom ramen 7 mnkr.
Bakgrund
Beslut finns om att bilda ett energiaktiebolag. Ovan nämnda beslut måste fattas innan man kan
lämna in ansökan till Bolagsverket.
Namnförslag:
1. Skagerns Energi AB (hela kommunens sjö om bolaget kommer verka i både Hova och Gullspång
samt koppling till Vänerenergi)
2. Amnehärads Energi AB (neutralt namn med gamla anor)
3. Gullspångs Energi AB (koppling till kommunen)
4. Annat förslag till bolagsordning och ägardirektiv enligt bilagor.
Ekonomiavdelningen föreslår ett aktiekapital på 100 tkr. Det är något mer än minsta belopp som
krävs f.n., 50 tkr. Bolaget behöver en kommunal borgen. Den bör vara på 7 mnkr vilket är en summa
där bolaget kan investera i en ny panna om så skulle krävas. Initialt behöver bolaget låna 2,2 mnkr för
att lösa ut kommunen, lösa pelletsanläggningen samt fullfölja ombyggnaden av anläggningen.
Behöver bolaget låna mer i framtiden skall detta godkännas av kommunstyrelsen innan ny
låneansökan görs.
Bilagor
- Förslag ägardirektiv för Skagerns Energi AB.doc
- Tjänsteskrivelse Värmepanna skriven av Lars Johansson 2014-06-09.docx
- Bilagor till avtal om överlåtelse av värmevärdens rörelse i Gullspångs kommun innefattande bland
annat överlåtelse av avtal med PEMCO träpellets AB.pdf
- Värmevärden AB och Gullspångs kommun, avtal om överlåtelse av värmevärdens rörelse i
Gullspångs kommun innefattande bland annat överlåtelse av avtal med Pemco Träpellets AB.pdf
- Förslag Bolagsordning för Skagerns Energi AB efter revidering i kommunstyrelsen 2014-09-04.docx
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- Protokollsutdrag.doc
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§ 11

Komplettering av bildande av energibolag

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/6

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en interimsstyrelse utses för energibolaget i avvaktan på att den
ordinarie styrelsens utses.
Ekonomichef IngaLill Johansson utses till ordinarie ledamot och kommunchef Elisabeth Olsson utses
till ersättare.
Bakgrund
En styrelse krävs för att kunna bilda ett bolag, så för att hinna bilda ett bolag till årsskiftet föreslås att
fullmäktige beslutar om att utse en interimsstyrelse för bolaget i avvaktan på att den ordinarie
styrelsen utses. Förvaltningen föreslår att ekonomichef IngaLill Johansson utses till ordinarie ledamot
och att kommunchef Elisabeth Olsson utses till ersättare.
Bilagor
- Komplettering bildande av energibolagtjänsteskrivelseinterimsstyrelse skriven av Lars Johansson,
2014-09-17.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 12

Reglemente för färdtjänst

KS 2014/108

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet att gälla från och med den 1 december 2014, innebärande att:
- Tiden för vilken färdtjänst- och regionfärdtjänstresor tillåts ändras till 05.00-02.00 alla dagar.
- Reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i ”Annan kommun”.
Bakgrund
Informationen om och utförandet av färdtjänsten i Skaraborg följer inte beslutat reglemente.
Reglementet behöver revideras i de delar som avser bestämmelser för nattrafiken.
Färdtjänsthandläggargruppen lämnade till Kollektivtrafikrådet Skaraborg, som hanterar frågor som
rör det gemensamma färdtjänstreglementet, ett förslag till lösning gällande vilka tider färdtjänsten
ska vara tillgänglig, vilket stämde överens med Västtrafiks systemtekniska lösningar. Förslaget
innebär att tiden för vilken färdtjänstresor tillåts skulle ändras till 05.00-02.00 alla dagar samt för
regionfärdtjänstresor till 05.00-23.00 alla dagar. Rådets beslut blev att överlämna förslaget till
styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund med tillägget att tiden både för färdtjänstresor och
regionfärdtjänstresor skall vara 05.00-02.00 alla dagar.
Färdtjänsthandläggargruppen har också lämnat förslag till gemensamma bestämmelser för
färdtjänstresa i annan kommun, det vill säga då en färdtjänstberättigad person har behov av att resa
inom en kommun som ligger utanför det definierade färdtjänstområdet. Gemensamma
bestämmelser för resa i annan kommun är ett av flera prioriterade fokusområden i det gemensamma
trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst i Skaraborg. Kollektivtrafikrådet hade
inget att erinra mot den del av förslaget som gällde gemensamma bestämmelser för resa i annan
kommun.
Skaraborgs kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid
sammanträde 2014-04-25 samt 2014-06-13. En rekommendation har nu skickats till samtliga
kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma
färdtjänstreglementet.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag 2014-06-13 § 49 angående
färdtjänstreglemente.pdf
- Handlingar som skickades ut inför Skaraborgs kommunalförbunds styrelsemöte den 13 juni 2014
angående ändring av färdtjänstereglemente Bilaga 23 Ändringar färddtjänstreglement 140613.pdf
- Tjänsteskrivelse, 2014-07-30, angående ändring av färdtjänstreglemente, skriven av Eva Thimfors
och Marie Djupfeldt.docx
- Förslag till reviderat reglemente för färdtjänst i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 13

Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/357

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de
reviderade riktlinjerna för bidrag till så kallade sociala föreningar.
Bakgrund
Gullspångs kommun har haft riktlinjer för att godkänna föreningsbidrag till sociala föreningar sedan
sex år tillbaka. De är nu reviderade. Innehållet är i stort inte förändrat utan korrigerats utifrån nu
rådande omständigheter. Det handlar företrädesvis om att texten anpassats till att det idag finns
särskilda medel avsatta till sociala föreningar medan det i tidigare underlag stod att det vore
önskvärt. Kriterierna för att få bidrag har förtydligats.
Bilagor
- KS § 26/2008 Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar, antagna 2008-02-14.pdf
- Tjänsteskrivelse om riktlinjer sociala föreningar, 2014-05-27, skriven av Eva Thimfors.docx
- Riktlinjer för bidrag till så kallade sociala föreningar Gullspångs kommun, reviderad efter ks 201409-04.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 14

Plan för nyanlända i Gullspångs kommun

Kungörelse
2014-09-29

KS 2013/399

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta plan för nyanlända. Planen ska samfasas med
kommunfullmäktiges beställning och kommunstyrelsens leveransåtagande. Planen ska revideras i
samband med budgetarbetet 2016.
Bakgrund
Gullspångs kommun har sedan många år en överenskommelse med Migrationsverket och
Länsstyrelsen som gäller tillsvidare. Gullspång åtar sig att årligen ta emot 40 nyanlända. I antalet
ingår ensamkommande barn och deras anhöriga. Övriga anvisas plats genomarbetsförmedlingens
försorg. Utöver de 40 nyanlända som kommunen tar emot enligt avtal tar förskola och skola även
emot barn som anvisas via Migrationsverket i Skövde.
Kommunens introduktionsplan upprättas av samverkande utskott i kommunen; IFO/LSS-, barn- och
utbildnings- samt allmänna utskotten och tas fram för tre år i taget varefter den revideras.
Introduktionsplanens syfte är att;
- Fastställa kommunens policy i frågor som rör mottagandet av nyanlända som mottas i Gullspång
kommun enligt överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen.
- Informera om kommunens arbete med introduktion av nyanlända.
Gullspång kommuns uppgift som mottagande kommun för nyanlända är att erbjuda bostad,
svenskundervisning, samhällsorientering, barnomsorg och skola, hem för vård och boende för
ensamkommande barn samt på olika sättunderlätta mottagna personers introduktion i det svenska
samhället.

Bilagor
- Plan för nyanlända 2014-16.pdf
- Tjänsteskrivelse angående plan för nyanlända, 2014-04-08, skriven av Eva Thimfors.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kungörelse
2014-09-29

Kommunfullmäktige

§ 15

Kostpolicy för kommunens måltidsverksamhet

KS 2012/360

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta kost- och livsmedelspolicyn för Gullspångs kommuns
kostverksamhet.
Bakgrund
Policyn skall stimulera till bra kommunikation mellan olika personalkategorier, samt tydlig
ansvarsfördelning. Policyn ska öka möjligheten till bra inköp och hantering som är förenligt med god
etik och som bidrar till bättre hälsa, säkerhet och hållbar utveckling.
Policyn harmonierar med kommunfullmäktiges beställning avseendehållbar utveckling. Hållbar
utveckling framhålls som viktigt även i kommunens framtidsberättelse för år 2020.
Syftet med policyn är att ange vilken vision Gullspång kommun har för sina offentliga måltider, samt
att beskriva vad som skall göras för att uppnå visionen.
Bilagor
- Reviderad Kost- och livsmedelspolicy, reviderad efter KS 140904.docx
- Kost- och livsmedelspolicy - konsekvensanalys.pdf
- Tjänsteskrivelse angående kostpolicy, 2014-06-24, skriven av Tomas Karlsson.docx
- Blankett för dokumentation av direktupphandlingar.doc
- Konkurrensverkets information om direktupphandlingar.pdf
- Konkurrensverkets information om kravet på riktlinjer för direktupphandling.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 16

Ej verkställda beslut kvartal 2 2014

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/32

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om informationen av ej verkställda beslut kvartal 2 år
2014.
Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg. Det finns inga ej
verkställda beslut inom IFO/LSS-utskottets och äldreomsorgsutskottets verksamheter från kvartal 2
år 2014.
Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 17

Motion- Hundrastgård i Hova samhälle

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/146

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att inrätta en hundrastgård i Hova. Motiveringen
är att det finns stora områden som kan nyttjas till att rasta hundar.
Bakgrund
Sverige demokraterna och Rätt väg har lämnat en motion om uppförande av en hundrastplats i Hova.
Enligt förslaget finns en önskan om en hundrastplats från kommuninvånare då det idag saknas
inhägnade områden i Hova vilket medför att hundägare släpper sina hundar lösa på motionsspåret.
Sverige demokraterna och Rätt väg anser att koppeltvång ska införas inom tätortsområde i
säkerhetssyfte för allmänheten samt hänsyn till personer som är rädda för hundar. En hundrastgård
bedöms upplevas positivt av invånare och leda till sociala vinster.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning gällande möjligheten att upprätta en
hundrastgård i Hova och har kommit fram till följande:
- Inga tillstånd eller bygglov krävs för att upprätta en hundrastgård.
- Park/Gatuavdelningen och Miljö/byggförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
En tänkbar lösning är att inhägna ett område på 1250 kvm med stängsel och tillhörande grind. För att
minimera behovet av underhåll av rastplatsen föreslås att markens naturliga vegetation behållas och
inte ersättas av grus eller dyl. En sådan åtgärd skulle gå på 10 000 kr för material- samt
personalkostnader.
Förslaget på en eventuell placering av hundrastgården har grundats sig på att det inte ligger i direkt
anslutning till några bostäder, att det finns två befintliga hundlatriner i närheten samt att det
intilliggande motionsspår redan idag används av hundägare. Om hundrastgården inte används eller
anses olämplig att behålla kan stängslet tas bort och användas för andra behov på annan plats. Ett
upprättande av en hundrastgård skulle kunna bidra till att minska antalet lösspringande hundar i
samhället och i omkringliggande naturområden. Under perioden 1 mars till den 20 augusti finns det
risk att lösspringande hundar i naturen kan störa vilda djur med ungar.
Bilagor
- Motion - Uppförande av hundrastgård i Hova/Gullspång.pdf
- Karta hundrastgård Hova.pdf
- Tjänsteutlåtande hundrastgård i Hova samhälle skriven av Elisabeth Olsson.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 18

Delgivning: Cirkulär 14:35 från Sveriges Kommuner och
Landsting om val av revisorer

Kungörelse
2014-09-29

KS 2014/536

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige delges
a) Cirkulär 14:35 från Sveriges Kommuner och Landsting om val av revisorer.
Bilagor
- Cirkulär 14:35 från Sveriges Kommuner och Landsting om val av revisorer.pdf
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