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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: onsdagen den 5 februari 2020 kl 13:00-17:00 Paragrafer §§ 26-46 

Plats: Nya Skagern, Gullspång  

Underskrifter:  
  

Carina Gullberg              Bo Hagström 
Ordförande ej § 36        Ordförande § 36 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Anja Nyström, Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande,  deltar ej § 36 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande, del- 
tar ej § 36 
Jan Hassel (S) 
 Anja Nyström (S) 
Ann-Christin Erlandsson (S) 
Nour Beyed (L) 
Stig Svensson (SD) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), tjänst- 
görande ersättare 
Eric Mellberg (M), tjänstgörande ersättare 
Hanna Jansson (FI), tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare  
Anita Ahlgren (L) 
 Lennart Ardemo (SD) 

 

Övriga Mikael Fransson, verksamhetschef 
VISA/rektor, § 39-40 
Tomas Karlsson, kostchef, § 40 
Elin Asp, stabschef, § 40 
Micha Rieckmann, controller, § 40 
Elisabeth Olsson, kommunchef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-02-05 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 26 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Anja Nyström (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 27 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av information gällande 
besök hos civilminister Lena Micko.  
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§ 28 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 29 Dnr 2019-00532 061 

Ansökan om anslag för år 2020 från Skaraborgs Föreningsarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett 
verksamhetsbidrag om 8 900 kronor för 2020. Kostnaden tas ur kontot 
föreningsavgifter.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att 
bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria.  

Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2019-12-13 om ett 
verksamhetsanslag enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för 
Gullspångs kommun innebär 8 900 kr. 

 

Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att 
lämna stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en 
förutsättning för föreningsarkivets verksamhet.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 8/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-03, ansökan om verksamhetsbidrag 2020 till Skaraborgs 
Föreningsarkiv, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Ansökan om anslag för år 2020 från Skaraborgs Föreningsarkiv 2019-12-13 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 

Skaraborgs Föreningsarkiv 
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§ 30 Dnr 2019-00414 005 

Digitaliseringsarbete för lönenämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att digitalisera 
timrapporter, scheman och kostavdrag, arbetet ska påbörjas under 2020.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Lönechefen har gjort en sammanställning över nuläget för den manuella 
pappershanteringen. Några områden som särskilt sticker ut har identifierats och 
förslaget är att man riktar in sig på dessa områden till att börja med. 

För att använda våra nuvarande system på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt 
så behöver en rad åtgärder vidtas. Vi har idag system där vi kan rapportera digitalt 
men ändå används pappersblanketter i hög grad. Detta medför onödiga kostnader 
i form av dubbelarbete. Arbetet med att få in den manuella hanteringen i 
befintliga system måste gälla alla verksamheter. Exempel på pappershantering är 
timrapporter, kostavdrag och scheman. 

Att verksamheterna i kommunerna har förutsättningar för att bidra till arbetet är 
en förutsättning för att arbetet ska gå framåt. Verksamheterna måste utbildas i de 
nya arbetssätten, de måste kunna avsätta tid för att lära och anpassa sig till den 
digitala hanteringen. Systemförvaltare i kommunerna måste ha tid för att 
genomföra förändringen. Både lönekontoret, arbetstagare och chefer vill slippa 
pappershanteringen men då måste alla också kunna avsätta tid i uppstartsfasen 
för att implementera det digitala arbetssättet. 

Detta ser lönekontoret som en utmaning och som hjälp på traven så behövs ett 
mandat att kunna driva frågan för att komma bort från pappershanteringen. Vissa 
verksamheter är öppna för detta medan andra inte har samma förutsättningar. 
Detta skapar en orättvisa där vissa förändras och andra inte, målet måste vara att 
alla ska arbeta digitalt framöver. 

 

Ett tydligt uppdrag kan ge förutsättning att komma ikapp med digitaliseringen 
tillsammans med kommunerna, för att inte fastna i gamla arbetssätt.  

Man kan också titta på möjligheten att robotisera vissa arbetsmoment.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 9/2020 

Lönenämnden § 40/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-12-03, digitaliseringsarbete för lönenämnden, skriven av 
Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Lönenämnden 

Elisabeth Olsson 
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§ 31 Dnr 2019-00495 000 

Internkontrollplan lönenämnden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens förslag på 
internkontrollplan för 2020 med ett tillägg att göra fem stickprov per år på att rätt 
lön har gått ut samt att kontrollen av bisyssla och övertid tas bort.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som skall 
gälla för 2020.  

En rapportering av kontrollmomenten för 2020 skall rapporteras till 
kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. 

Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret för 
kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 10/2020 

Lönenämnden § 42/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-18, internkontrollplan lönenämnden 2020, skriven av 
Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Lönenämnden 
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§ 32 Dnr 2018-00319 812 

Motion fyra årstider 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad enligt tekniska 
nämndens yttrande nedan: 

 

Tekniska nämnden konstaterar att det pågår en organisationsförändring inom 
verksamhet teknik som kommer att innebära att resurserna för bland annat 
offentlig gestaltning och parkskötsel på sikt kommer att kunna samordnas på ett 
bättre sätt än idag. Vidare kommer fortsatt arbete med att stärka verksamhetens 
kompetens inom trädgårdsmästarkunskap att pågå, dock utan att inrätta en 
specifik trädgårdsmästarroll.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Eric Mellberg har inlämnat en komplettering till tidigare motion ”fyra årstider” till 
kommunfullmäktige i Gullspång (KS 2018/319). Kompletteringen av motionen har 
överlämnats till tekniska nämnden för beredning.  

 

Verksamhet teknik har tagit del av kompletteringen till motionen. Kompletteringen 
innehåller följande yrkanden: höjd ambitionsnivå, tydlig trädgårdsmästarkunskap 
inom MTG, gemensamma projekt utnyttja tillgänglig kompetens samt utnyttja 
möjligheten till att köpa vissa tjänster externt. 

 

 I svar på första motion beskrevs det arbete som pågår med att ta fram en 
skötselplan för grönyteskötsel i Gullspångs kommun. Den skötselplanen bygger på 
samma nivåer som i Mariestad. Skötselnivån i respektive kommun ska i grunden 
vara på samma nivå men med förståelse för att det styrs av respektive kommuns 
ekonomiska förutsättningar, vilket gör att de måste anpassas. 
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 Från 1 januari 2020 kommer parkenheten i Mariestad att organisatoriskt hamna 
inom samma avdelning, produktionsavdelningen, som arbetsgruppen i Gullspång 
och Töreboda vilket gör att resurserna på sikt kommer att kunna samordnas på ett 
bättre sätt än idag. Det innebär att alla utförarresurser inom verksamhet teknik 
finns samlade inom samma avdelning. Fortsatt arbete med att stärka avdelningens 
kompetens inom trädgårdsmästarkunskap kommer att pågå utan att inrätta en 
specifik trädgårdsmästarroll.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 11/2020 

Tekniska nämnden § 228/2019 

Komplettering till motionen: Fyra årstider från april 2018 inlämnad av Eric 
Mellberg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 33 Dnr 2019-00444 338 

Avgift ställplats Göta Holme 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- Att införa en avgift för ställplatserna på Göta Holme i Gullspångs kommun på 160 
kr/dygn/plats. 

- Taxan ska gälla årligen från 1 maj till 30 september. 

- Avgiften träder i kraft 1 maj 2020. 

- Kommunchefen får i uppdrag att i samråd med MTG-Teknik ta fram ett förslag till 
genomförande med regelverk och kostnadsfördelning.  

Behandling på sammanträdet 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) yrkar att i det i beslutet läggs till "i samråd 
med MTG-Teknik". 

 

Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Suzanne 
Michaelsen Gunnarssons (S) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
Enligt gällande plan finns möjlighet att anlägga en ställplats på Göta Holme. 
Området används för detta ändamål idag men avgift har varit frivillig. Inom 
området finns möjlighet till dusch/wc, tillgång till vatten samt latrintömning.  

 

Området planeras att iordningställas fram till 1 maj 2020 för att tydliggöra 
ställplatsens utbredning enligt planen. Inför detta föreslås en taxa fastställas för 
ställplatsen.  

 

Verksamhet teknik förslår att avgiften för en ställplats ska vara 160 kronor/dygn. 
Avgiften hamnar då i nivå med liknande ställplatser.  
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Ställplatsen har varit öppen under perioden 1 maj till 30 september vilket föreslås 
även gälla i fortsättningen.  

 

Avgiften förslås träda i kraft 1 maj 2020. Avgift ska sedan erläggas årligen under 
tiden ställplatsen har öppet.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 12/2020 

Tekniska nämnden § 229/2019 

KSAU § 158/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 34 Dnr 2020-00009 000 

Internkontrollredovisning 2019 och internkontrollplan 2020 - 
kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll 2019. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2020. 

1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 

2. Information till allmänheten 

3. Kontroll att avtal följs upp 

4. Tankning och körjournaler 

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet. 

 

Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen följer årligen upp internkontrollen inom sina verksamheter. För 
2019 fanns följande fyra punkter beslutade 

1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 

2. Information till allmänheten 

3. Kontroll att avtal följs upp 

4. Tankning och körjournaler 

 

1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 

Till hjälp att följa upp denna punkt har kommunen ett ärendehanteringssystem.  

KS har hanterat 542 ärenden under 2019. Ett nytt ärendehanteringssystem har 
medfört att ärenden diarieförs på ett nytt sätt vilket gör att antalet ärenden inte 
går att jämföra med tidigare år. Ärendena har mycket olika karaktär, från ärenden 
utan behov av åtgärd till omfattande utredningar. 
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Enligt KS önskemål har granskningen skett genom att slumpvis ta fram tio ärenden 
för uppföljning av om ärendena beretts och hanterats på ett tillfredställande sätt. 
Se fil Internkontroll 2019 ärenden och avtal. 

 

2. Information till allmänheten 

Information till allmänheten sker direkt utifrån kommunens hemsida, kommunens 
konton i sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube men även 
via tidningar, radio, och TV med mera. Kommunen arrangerar även 
informationsmöten i specifika frågor och har personliga kontakter. Vi lägger 
löpande ut nyheter, pressmeddelanden och annonser beroende på informationens 
karaktär.  

Antalet nyheter som lagts ut på kommunens hemsida under 2019 är 96 stycken, 43 
stycken inlägg har gjorts på kommunens officiella Facebooksida och 27 inlägg på 
kommunens officiella Instagramsida. Utöver dessa konton i sociala medier så har 
verksamheterna flera egna konton där de löpande informerar sina målgrupper. 

 

3. Kontroll att avtal följs upp 

88 nya avtal ingicks under 2019 i hela kommunen. En del avtal gäller över tid, 
andra så länge ett nytt behov eller ny lösning kommer och ytterligare andra är 
tydligt tidsatta. När ett avtal upprättas läggs ett bevakningsdatum in när det 
närmar sig tid för uppsägning, förlängning eller omförhandling i kommunens 
avtalsdatabas.  

 

Tio avtal valdes slumpmässigt ut för uppföljning att avtalen har hanterats på ett 
tillfredställande sätt. Samtliga kontrollerade avtal var relevanta. 

 

4. Tankning och körjournaler 

Varje bil har fått ett ”eget” tankkort. Tankkortet förvaras i låst arkiv tillsammans 
med bil- och garagenycklar. Endast en begränsad grupp har tillgång till dessa. Vid 
tankning lämnas kvitto in till attesterande tjänsteperson som stämmer av med 
inkommande faktura. Inlämning av kvitton fungerar bra med endast ett fåtal 
avvikelser i form av borttappade kvitton.  

 

Att göra en total genomgång av körjournalernas överensstämmelse med 
bensinåtgång är ett enormt arbete och vi har därför valt att göra stickprov. Vid 
stickprovskontrollen kan noteras att körjournalerna är bristfälligt förda och det blir 
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därmed omöjligt att stämma av. Vid två stickprov där det gick att följa skeendet så 
överensstämmer mil och bensinåtgång. En ”störande” faktor är då andra 
verksamheter använder bilarna men tankar med den egna verksamhetens 
bensinkort.  

 

För framtiden tittar vi inom MTG på en lösning med digital körjournal där bilens 
mätarställning registreras automatiskt kopplat till gjorda bokningar. 

 

Internkontrollplan 2020 

Förvaltningens uppfattning är att tidigare utpekade områden för internkontroll 1-3 
fortfarande är de absolut viktigaste för kommunstyrelsens egen verksamhet. 
Fallerar dessa riskerar man betydande konsekvenser för kommunens utveckling. 

Uppföljning av körjournaler och bensinkort är relevant men alltför komplicerad 
och tidskrävande att följa upp i nuvarande form. Förslaget är därför att pausa den 
som särskilt utpekat område 2020 och istället jobba på att hitta ett system som 
bättre motsvarar kraven på kontroll.  

 

Förslag på internkontrollpunkter 2019 

1. Uppföljning av genomförande av beslut och uppdrag 

2. Information till allmänheten 

3. Kontroll att avtal följs upp 

Beslutsunderlag 
KSAU § 13/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-09, internkontrollredovisning 2019 och 
internkontrollplan 2020-kommunstyrelsen verksamheter, skriven av Elisabeth 
Olsson 

Internkontroll 2019 underlag 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Mikael Fransson 

Tomas Karlsson 
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§ 35 Dnr 2020-00008 402 

Förlängning av driftsavtal för Otterbäckens bandyklubb för år 
2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att driftsavtalet mellan Otterbäckens 
Bandyklubb och Gullspångs kommun gällande skötsel av bandyanläggningen 
Otterstrand förlängs med två år till 2021-12-31.  

Behandling på sammanträdet 
Nour Beyed (L), Jan Hassel (S), Bo Hagström (C) och Suzanne Michaelsen 
Gunnarsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
Driftsavtalet mellan Otterbäckens Bandyklubb (OBK) och Gullspångs kommun 
gällande bandyanläggningen Otterstrand löpte ut den 2019-12-31. OBK önskar nu 
förnya avtalet för att kunna fortsätta driva anläggningen. Då det anläggningsbidrag 
som klubben mottar för Otterstrand inte täcker kostnaderna för att driva en 
konstfrusen utomhusbandybana, har föreningen slutit ett driftsavtal med 
Gullspångs kommun som garanterar ett anläggningsbidrag på 550 000 kr årligen.  

Den hittills milda vintern medför väldigt höga elkostnader (november 2019 200tkr 
enligt uppgift från ordföranden). Driftsavtalet är i dagsläget helt avgörande för att 
klubben ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Otterstrand och OBK utgör en 
central punkt för många invånare i Otterbäckens samhälle och har stor betydelse 
för platsens identitet och fortlevnad.  

OBK åtar sig i avtalet att bland annat driva en för allmänheten öppen och 
tillgänglig verksamhet, arbeta med jämställdhetsfrågor samt att upprätthålla en 
hög standard på klubbens anläggning. Förvaltningen anser att klubben har en 
stabil verksamhet och ekonomi och att man ha fullföljt sina åtaganden i avtalet. 
Förvaltningen föreslår därför att avtalet förlängs med två år.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 14/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-09, nytt driftavtal för Otterstrand, skriven av Elin Asp 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 20(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Driftsavtal för Otterbäckens bandyklubb för år 2020-01-01-2021-12-31 

Beslutet ska skickas till 
Otterbäckens bandyklubb 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 21(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 36 Dnr 2019-00093 011 

Samhälls- och näringsutveckling genom Hova Utvecklingsbolag 
AB, fortsatt avtal 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa tjänster enligt avtal inklusive alla omkostnader 
för 200 tkr av Hova Utvecklingsbolag AB för att under 2020 arbeta med samhälls- 
och näringslivsutveckling inom Gullspångs kommun. I avtalet under tredje stycket 
ska "ges till kommunen" ändras till "delges kommunstyrelsen en gång i kvartalet". 

Hanna Jansson (FI) reserverar sig mot beslutet. 

Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) deltar inte i beslutet.  

Behandling på sammanträdet 
Ajournering kl 14:31-14:41 

Jan Hassel (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att köpa tjänster enligt avtal 
inklusive alla omkostnader för 200 tkr av Hova Utvecklingsbolag AB för att under 
2020 arbeta med samhälls- och näringslivsutveckling inom Gullspångs kommun. I 
avtalet under tredje stycket ska "ges till kommunen" ändras till "delges 
kommunstyrelsen en gång i kvartalet", med instämmande av Nour Beyed (L) och 
Stig Svensson (SD). 

Hanna Jansson (FI) yrkar avslag på förslaget.  

Ordförande Bo Hagström (C) tar upp Jan Hassels (S) m.fl. yrkande och Hanna 
Janssons (FI) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan 
Hassels (S) m.fl. yrkande. 

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun är delägare i Hova utvecklingsbolag AB med ändamål att 
skapa nya utvecklingsmöjligheter i samhället genom Hova Utvecklingsbolag som 
en alternativ och fristående aktör. 

Hova Utvecklings AB har en unik kompetens genom sin kännedom om och kontakt 
med näringslivet och genom att använda denna kan kommunen skapa 
utvecklingsmöjligheter. 

Under 2019 har Hova Utveckling AB enligt överenskommelse med Gullspångs 
kommun arbetat med utveckling av ”Handelsplats E20”. Flera steg har tagits mot 
utveckling av befintlig verksamhet, etableringar av ny verksamhet samt byggande 
av ett landmärke för att synliggöra kommunen. (se bifogad rapport) 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 22(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

2019 tillfördes Hova Utvecklingsbolag AB 200 tkr för att verka för utveckling av 
kommunen i kommunen i enlighet med kommunens mål. Då det återstår mycket 
arbete innan Handelsplatsen är fullt utvecklad men även annan 
centrumutveckling, föreslås att Gullspångs kommun tillför Hova Utveckling AB XX 
tkr för att under 2020 fortsätta att arbeta med samhälls- och näringslivsutveckling 
enligt bifogat förslag till avtal. Arbetet ska ske i nära samverkan med kommunens 
förvaltning. Hur man använt medlen och vad man uppnått ska redovisas senast 15 
januari 2021.  

 

Bedömning 

Detta är ett sätt att arbeta med utveckling genom en alternativ aktör och 
förhoppningsvis uppstår fler liknande näringslivs- och medborgarbaserade 
utvecklingsmöjligheter på andra platser i samhället. 

Barnperspektiv 

Rastplats och uppförande av ny borg med lekmöjligheter bör vara till fördel för 
barn och deras familjer 

Jämställdhetsperspektiv 

Nyttjandet av området Handelsplats E20 är och kommer förmodligen över tid att 
vara övervägande manligt. Förbättrade sanitetsalternativ och tryggare miljö kan 
vara en fördel ur jämställdhetssynpunkt för transportsektorn. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-01-17 § 15 behandlat ärendet och 
lämnat följande förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att tillföra xx kr till Hova Utvecklingsbolag AB för att 
under 2020 arbeta med samhälls- och näringslivsutveckling inom Gullspångs 
kommun.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 15/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-13, samhälls- och näringsutveckling genom Hova 
Utvecklingsbolag AB, fortsatt avtal, skriven av Elisabeth Olsson 

Avtal mellan Gullspångs kommun och Hova Utveckling AB, 2020 

Beslutet ska skickas till 
Hova Utvecklingsbolag AB 

Ekonomikontoret 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 23(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 37 Dnr 2019-00016 108 

Statistik gällande synpunkter, förslag och klagomål 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av inkomna 
synpunkter, förslag och klagomål 2019.  

     

Bakgrund 
Medborgarna kan lämna en synpunkt ett förslag eller klagomål: 

 

Via e-tjänst blankett som finns på kommunens hemsida 

Via en synpunkt- och klagomålsblankett som finns ute i verksamheterna 

En sammanställning över synpunkter, förslag och klagomål finns framtagen. 

 

I denna sammanställning, från början av april, finns inte vård- och 
omsorgsnämnden och barn-, utbildning- och kulturnämnden synpunkter, förslag 
eller klagomål med då de diarieförs i respektive diarieserie och redovisas på 
respektive nämnd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-21, redovisning av inkomna synpunkter, förslag och 
klagomål 2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 24(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 Dnr 2020-00025 023 

Tillförordnad kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att hitta 
en lösning gällande t.f. kommunchef.  

     

Bakgrund 
Elisabeth Olsson som är nuvarande kommunchef kommer att sluta den 1 mars 
2020. Kommunstyrelsen har därför att utse tillförordnad kommunchef under tiden 
som rekrytering av ny kommunchef pågår.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 25(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 Dnr 2020-00004 106 

ESF-projekt växtkraft Arena MTGS projektperiod 2020-02-01-
2022-06-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna deltagande i ESF-projekt växtkraft Arena 
MTGS och tillhörande projektplan.  

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, enhetschef/rektor, informerar om ärendet. 

 

Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut till förslaget 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
En ansökan har lämnats till ESF gällande projektet Växtkraft MTGS. Målet är att 
skapa en hållbar metod där kommuner kan samverka med syfte att arbetslösa ska 
få en individuell hållbar insats som leder till studier/ och eller arbete. En 
projektplan finns framtagen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 4/2020 

ESF ansökan projekt Växtkraft MTGS 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 26(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 Dnr 2018-00695 042 

Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljbudget för kommunstyrelsens 
verksamheter 2020. 

 

Politisk verksamhet                                   9 724 tkr 

Kommunledningskontorets verksamheter       25 569 tkr 

Kostverksamheten                                    9 715 tkr 

VISA                                                              7 190 tkr 

Totalt                                                                             52 198 tkr 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ramen under kontot skatteutjämning utökat i 
prognos minskas med 1 100 000 kr enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-01-07 
§ 9. 

 

Reservation 

Björn Thodenius (M) Hanna Jansson (FI), Nour Beyed (L) och Eric Mellberg (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, Tomas Karlsson, kostchef, Mikael Fransson, 
enhetschef/Visa, och Elin Asp, stabschef, informerar om detaljbudgeten för sina 
respektive verksamheter.  

 

Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
ändringen att kommunstyrelsens ram under kontot skatteutjämning utökat i 
prognos minskas med 1 100 000 kr enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-01-07 
§ 9.  

Björn Thodenius (M) yrkar att en reviderad budget för 2020 tas fram och vill 
därmed inte anta förlaget till detaljbudget 2020. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 27(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp eget yrkande och Björn Thodenius (M) 
yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
yrkande.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade i november 2019 beslut om budget 2020. Beslutet är 
en ram som sedan ansvarig nämnd/styrelse ska fördela till de olika 
verksamheterna.  

Kommunstyrelsens ram utgår från budget 2019 som var 46 978 tkr. Till denna är 
tillagt lönekostnadsökning 1 591 tkr, ökad personalomkostnad 233 tkr, 
kapitaltjänstkostnader -10 tkr samt beslutad rambesparing -800 tkr, ramökning 
RÖS 306 tkr och skatteutjämningsökning 3 900 tkr. 

Den nya ramtilldelningen innebar en besparing för kommunstyrelsens 
verksamheter på 800 tkr.  Förslaget innebär att besparingen fördelas på följande 
sätt: 

- Kommunledningskontorets budget minskar med -750 tkr 

- Politisk verksamhets budget minskar med -150 tkr 

- Kostens budget ökar med 300 tkr. 

- VISA:s budget minskar med -200 tkr. 

 

Bedömning 

Kostverksamhetens kostnader har ökat och ett budgettillskott är nödvändigt. 
Övriga verksamheter klarar den föreslagna neddragningen men det får 
konsekvenser genom minskad service och verksamhet. Detta är dock nödvändigt 
för att klara kommunens totala ekonomi. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Förslaget har ingen direkt påverkan på barns livssituation. 

 

Jämställdhetsanalys 

Förslaget har ingen direkt påverkan på jämställdheten i kommunen 

Beslutsunderlag 
KSAU § 7/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-08, detaljbudget 2020, skriven av Elisabeth Olsson 

Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 28(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Tomas Karlsson 

Ekonomikontoret 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 29(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Dnr 2020-00007 000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges protokoll 2020-12-06 från Skaraborgs 
Kommunalförbund, förbundsdirektionen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 30(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan: 

 

- Upplåtelse av ledningsområde för VA-ledningar belastar Alen 6. Avtal 2020-00002 

- Beviljat arrangörsstöd till Otterbäckens bandyklubb för arrangemanget 
Skridskodisco. KS 2020-00006 

- Tillsvidareanställning 1 person december månad. KS 2020-00002 

- Timavlönad anställning 1 person december månad. KS 2020-00002 

- Månadsavlönade anställningar 9 personer december månad. KS 2020-0002 

- Beviljat arrangörsstöd till PRO Hova för arrangemanget Skriv min sång. KS 2020-
00006 

-  Inget att erinra över ansökan om nybyggnad av cistern/tankstation Otterbäcken 
22:3. KS 2020-0024 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får 
kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller förgripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 31(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2020-01-21 

b) Lönenämnden protokoll 2020-01-22¨ 

c) Protokoll från central samverkansgrupp 2019-11-28 

d) Protokoll från samverkansgruppen verksamheter inom kommunstyrelsen, FAS, 
2019-12-19 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 32(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 Dnr 2019-00478 370 

Delgivning - Remiss, dnr 2008-100035, från 
Energimarknadsinspektionen gällande yttrande över ansökan om 
nätkoncession 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges inlämnat yttrande gällande att Gullspångs kommun inte 
har några invändningar mot Svenska kraftnäts ansökan om förlängd giltighetstid 
för nätkoncession för område Åsebol 1:8 och 1:17 i östra Gullspång.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 33(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 Dnr 2020-00031 456 

Delgivning - Beslut från Jordbruksverket gällande godkännande 
av insamlingssystem för källsorterat matavfall  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Jordbruksverket gällande godkännande av 
insamlingssystem för källsorterat matavfall där rötresterna ska användas som 
gödselmedel i ekologisk produktion.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-02-05 

 

Sid 34(34) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 Dnr 2020-00048 000 

Information om möte med civilminister Lena Micko 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) informerar om det möte med civilminister Lena 
Micko, där ett 20-tal kommuner fanns representerade.  

 

Representanterna från de olika kommunerna fick tillfälle att berätta om vilka 
utmaningar de står inför. För Gullspång kommun är de största utmaningarna 
kostnaderna för skolan och inom äldreomsorgen.  

Bakgrund 
Ett 25-tal kommuner var den 31 januari 2020 inbjudna till Stockholm för ett möte 
med civilminister Lena Micko för att diskutera kommunernas ekonomiska läge.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


